Vennegrupper på Hånes skole 
Utarbeidet av FAU våren 2016.

Hva er vennegrupper?
Vennegrupper er grupper av elever (max.6 elever per gruppe) fra samme klasse, som
læreren setter sammen i begynnelsen av hvert skoleår. Læreren bestemmer hvem som er i
gruppene og de er ofte satt sammen slik at barn som ikke leker så ofte sammen skal få en
mulighet til å bli bedre kjent. Gruppene møtes ca. en gang i måneden hjemme hos
hverandre. Foreldrene har ansvaret for vennegruppe-samlinga.

Hvorfor vennegrupper?
På Hånes skole har vi vennegrupper for at barna og foreldrene skal bli bedre kjent. Forskning
viser at jo bedre barna og foreldrene kjenner hverandre, jo lettere er det å forebygge og
snakke sammen om konflikter som oppstår mellom barna. Jo mindre konflikter og mobbing,
- jo mer energi kan barna bruke på læring

Hvordan organiseres vennegruppene?
Du får et ark med en oversikt over gruppene av læreren. Så finner du navnet på barnet ditt
og ser hvilken gruppe barnet ditt er med i. Det første barnet på lista starter med å invitere.
Neste måned er det barn nr. to på lista sin tur o.s.v. Barnet som inviterer bestemmer hvilken
dag i uka gruppa skal møtes. NB! Prøv å fordele samlingene på forskjellige dager i uka, slik at
det ikke alltid blir på en onsdag for eksempel. Eventuelt kan foreldrene på samme
vennegruppe bli enige om datoene på samlingene på første foreldremøte.

Hvor lenge varer en vennegruppe-samling?
En vennegruppesamling varer i max to timer (f.eks. fra kl.17-19). Den siste halvtimen er
foreldrene til barna i gruppa velkomne til en kopp kaffe/te

Hva kan vi gjøre på en vennegruppe-samling?
En vennegruppe-samling er ikke en bursdag! Dere må ikke ha noe mat, men hvis dere har
det, så gjør det enkelt! Litt kjeks eller frukt og litt saft/vann er mer enn nok. Det viktigste er
at barna leker sammen. I begynnelsen er det fint om dere foreldre organiserer en aktivitet
slik at barna blir trygge. Senere når barna blir bedre kjent kan barna selv finne på aktiviteter.
Inne kan dere for eksempel: - tegne, spille brettspill, leke gjemsel, stol-leken, stopp-leken
o.s.v.
Ute kan dere for eksempel: spille forskjellige ballspill, frisbee, gå sammen til en lekeplass,
«bom 50», lage hinderløype sammen, hoppe tau o.s.v
Hvis du synes det er vanskelig å vite hva som er gøy eller hva som passer gruppa di, spør
barna eller noen andre foreldre på gruppa

Hva må jeg forberede før vennegruppe-samlinga hjemme hos meg?
Det eneste du må gjøre er å sende en (samle)sms til foreldrene i vennegruppa med dag, dato
og klokkeslett for samlinga (gjerne en uke før samlinga).
Hvis du vil kan du også sende en lapp med barna hjem (gi til lærer så kommer lappen i de
riktige sekkene) men send i alle fall en sms til foreldrene fordi lapper blir fort borte i
sekken…..
Se eksempel på lapp nederst på denne siden.

”Vi kan ikke ha samlinga hjemme hos oss (av forskjellige grunner).»
Hvis ikke du kan ha samlinga hjemme, prøv å ha den ute (lekeplass, park, hage e.l.).
Hvis ikke det går så spør noen av de andre foreldrene på gruppa om noen kan tenke seg å ha
vennegruppe-samling to ganger.
Hvis du er usikker på å organisere aktiviteter for barna, så spør noen av de andre foreldrene
på gruppa om dere kan gjøre det sammen. Fin måte å bli kjent på

Husk!
Vennegrupper er en investering i ditt barns trivsel og læring på skolen

Hei _____________________ (navn på barna i vennegruppa)
Velkommen til vennegruppe hos ____________________(navn på barn som inviterer)
________dag, ___.____ (dato) fra kl.______ til kl.________.
Den siste halvtimen er foreldrene også velkomne til en kopp kaffe/te
Hilsen ______________(navn på barn som inviterer) Telefon:____Ring hvis du ikke kan komme.

