
Vennegrupper på Buggeland skole 

På Buggeland skole har FAU og skolen vedtatt at foresatte organiserer vennegrupper på 1.-2. trinn på 

fritiden. Det oppfordres til at vennegrupper beholdes også på 3. og 4. trinn.  

- Vennegrupper er forebyggende for mobbing og med på å skape et godt miljø mellom barna. 

Det har vist seg at elever som kommer hjem til hverandre, har mindre sannsynlighet for å ha 

konflikter på skolen. I tillegg blir de foresatte bedre kjent med barna i klassen.  Vennegrupper 

settes sammen av kontaktlærerne i klassen. Gruppene er klare til første foreldremøte om 

høsten. Foreldrene til de enkelte gruppene samles på slutten foreldremøter for å diskutere 

ideer og fordele månedene og innhold. 

 

Meningen med vennegruppen er at gruppen skal gjøre noe sammen ca en gang måneden fra 

september til mars/april.  

Gruppene er på ca 5 barn. En rullerer ut fra plan hvilke foresatte som har ansvar for å invitere.   

Innholdet på vennegruppene er opp til foreldrene. Det er lurt å planlegge litt i forkant. Foresatte kan 

selvsagt velge om en ønsker å invitere hjem eller f. eks ta dem med ut på tur eller gjøre aktiviteter 

med barna ute. Ideer til innhold kan være f. eks være å spille spill, hobbyaktiviteter, bake, 

uteaktiviteter mm. Målet er i størst mulig grad å tilrettelegge for at barna gjør noe sammen. De 

foresatte som inviterer har ansvar for gruppen i tidsrommet og deltar sammen med dem. 

Råd for hvordan en kan få vennegruppene til å fungere best mulig: 

- En oppfordrer også foresatte til å være åpne med foreldregruppa, dersom det er noe en bør 

vite om barnet. (F.eks allergier, atferd)  

- Barn er forskjellige og har ulik oppdragelse. Det er lurt å gi tilbakemelding til gjeldende 

foresatte dersom en reagerer på noe, slik at det kan bli bedre neste gang. Det er også kjekt 

for foresatte med positive tilbakemeldinger. 

- Dersom det ikke passer å holde vennegruppe i forhold til plan, gi beskjed til nestemann på 

listen slik at vennegruppen fortsetter å møtes regelmessig. Opplever en at de som er foran 

på listen ikke tar kontakt for å bytte og heller ikke inviterer til vennegruppe, så ta initiativet 

til å samle vennegruppen slik at vennegruppen kan fortsette å møtes regelmessig.  

 

Vi oppfordrer alle foresatte til å støtte opp om vennegruppene.  En bør ha forståelse for at det i 

enkelte hjem kan være vanskelig for foresatte å invitere av ulike årsaker.(f.eks sykdom.) Foresatte 

bør være åpne om det og be om å få slippe. 

Dersom du/dere har kommentarer, spørsmål eller innspill til denne infoen, ta kontakt med  

skolen,klassekontakter eller FAU.  


