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Informasjon om vennegrupper / elevkvelder på Hånes skole 
 
FAU ønsker at alle elever på Hånes skole skal ha noen å leke med, ha venner og føle seg 
inkludert i klasse- og skolemiljøet. 
 
Vennegrupper har vært en fast rutine for alle trinn på Hånes skole. Før sommeren 2019 
gjennomførte FAU undersøkelse blant alle foreldre og elevene på 3.-7. trinn om erfaringene 
med vennegrupper. Resultatene fra undersøkelsen viser at elevene gjennomgående i all 
hovedsak er fornøyde med vennegruppene og gjennomføringen av disse. På de eldste 
trinnene er det noe mer varierende hvor fornøyde elevene er, i tillegg til at flere uttrykker at 
andre aktiviteter kolliderer med vennegruppene. Blant foreldrene er det mange som er 
fornøyde, samt mange som gir gode og konstruktive tilbakemeldinger.  
 
FAU har etter gjennomgang av undersøkelsen bestemt følgende: 
 
1.-5. trinn: Vi fortsetter med vennegrupper slik det har fungert fram til nå. Vennegruppene 
følger klassegruppene.  
 
6.-7. trinn: Vi setter i gang med elevkvelder en gang i halvåret. Foreldrekontaktene og 
lærerne avtaler i begynnelsen av skoleåret om disse gjøres trinn- eller klassevis. 
Foreldrekontaktene tar initiativ til elevkveldene, og delegerer oppgaver til andre foreldre.  
 
Om gjennomføringen av vennegruppene på 1.-5. trinn: 

- Vennegrupper er et lavterskelopplegg, og tanken er at barna skal leke sammen – 
inne eller ute. Det er ikke meningen at man må lage et kult opplegg for barna. Det er 
godt nok at noen voksne følger med og sørger for at de har det fint sammen, eller 
leker sammen med dem.  

- Vennegrupper er i utgangspunktet noe alle elever skal være med på. Dersom det er 
noe som kolliderer med tidspunktet for vennegruppa, gi beskjed i god tid, slik at det er 
mulig å bytte tidspunkt. 

- Vi oppfordrer til å leke sammen og unngå skjermbruk på vennegruppene. Dersom 
barna skal spille/se på noe på skjerm – husk å følge aldersgrenser. 

- Forslag til aktiviteter: tegning/maling, spille kort-/brettspill, lego/playmo, bom 50, 
fotball, lekeplass, tur i skogen, bake osv.  

 
- Kontaktlærer sørger i begynnelsen av skoleåret for å sette opp grupper og hvilke 

uker vennegruppene skal gjennomføres. Kontaktlærer er bevisst på 
sammensetningen både når det gjelder kjønn, hvem som har vært på gruppe før, og 
antall barn på hver gruppe. Gruppene skal ikke være for store. Gruppene settes 
sammen før høstens foreldremøte.  

- Planlegging etter foreldremøte: Foreldrene i hver vennegruppe kan gjerne sette 
seg ned sammen i etterkant av høstens foreldremøte og avtale hvordan 



vennegruppene skal gjennomføres. Det er da mulig å bytte eller be om hjelp til 
gjennomføring dersom det er behov for dette. Kontaktlærer kan gjerne minne om 
dette på foreldremøtet.  

- Foreldre velger en dag i den avtalte uka, og sender ut invitasjon til foreldrene til alle 
barna i gruppa. Husk å sørge for at alle får beskjed (gjelder særlig hvis man bruker 
Facebook – ikke alle er der).  
 

- Dersom noen på lista har glemt å arrangere vennegruppe, skal likevel nestemann på 
lista invitere til vennegruppe når det er dennes tur.  

- Dersom noen ikke kan komme slik at det f.eks. kun blir en jente eller en gutt på en 
samling med vennegruppa, er det mulig å invitere med et ekstra barn for at alle skal 
oppleve at de har noen å leke med. 

- Vi ønsker å legge til rette for at foreldrene også skal bli kjent. Som hovedregel er 
foreldrene i vennegruppa velkommen til en kopp kaffe e.l. den siste halvtimen av 
vennegruppa. Husk å opplyse om dette i invitasjonen. Det er ikke nødvendig med 
servering ut over dette.  

- Dersom det er noen som syns det er vanskelig å arrangere vennegruppe, ikke har 
plass eller ikke har kapasitet, ta kontakt med foreldrekontakten i klassen, så kan 
denne være til hjelp – enten ved å hjelpe til på vennegruppa eller med å bytte. Det er 
mulig å låne klasserom og andre rom gratis på skolen og ha vennegruppa der, ta i så 
fall kontakt med skolen.   

 

Vi ønsker alle elever og foreldre hyggelige samlinger med vennegrupper og elevkvelder 😊  

 
Med hilsen 
FAU Hånes skole 
v/Irene Thonhaugen Arntsen (leder) 
     


