
 
FLEKKERØY SKOLE Våre barn forandrer verden

 

 

Spill på lag! 

På foreldremøtet samles vanligvis alle som har barn i 

samme klasse/ gruppe. Man kan også lage foreldremøter for 

hele trinnet eller for hele skolen når det er saker som angår 

alle. Sørg for at foreldremøtene gir muligheten til å bli kjent, 

knytte kontakter, utveksle informasjon og ta opp  aktuelle 

temaer. 

 

Et godt samarbeid mellom 

hjem og skole er lettere å 

utvikle dersom alle parter 

kjenner hverandre. 

Undersøkelser viser også 

at når foreldrene kjenner 

hverandre godt, opplever 

de større grad av 

medvirkning i skolen. Det 

er lettere å ta kontakt 

med noen vi kjenner, og 

de voksne må utgjøre et 

godt nettverk for elevene. 

 

For å unngå konflikter er det viktig at det tidlig etableres et godt 

samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan 

komme fram til løsninger som er til det beste for barna. Det er også viktig 

å utvikle retningslinjene for samarbeid og konfliktløsning i fredstid – hvis 

ikke legger vi oss fort i skyttergravene når problemene kommer. 

 
Sildenestangen 50 

4625 Flekkerøy 

Tlf.nr: 38 12 72 20 

Org.nr: 874 598 542 

Epost: flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no  

Hjemmeside: www.minskole.no/flekkeroy  

 

mailto:flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no
http://www.minskole.no/flekkeroy


 
 

Temaer 

De ulike aldersgruppene har ulike utfordringer og behov, og nedenfor er 

det noen forslag til hva det kan være lurt å diskutere i fellesskap. Men 

husk at dette kun er nettopp det – forslag. For det viktigste er at på 

foreldremøtene skal vi også snakke om det vi vil, det som vi foreldre 

føler at det er viktig å snakke om, det vi har behov for å diskutere 

akkurat nå. Hvis ikke kan foreldremøtene fort føles uviktige – og 

oppmøtet vil synke i takt med det. Det kan også føre til at man begynner 

med såkalte ”pansermøter” – det vil si at det viktige, som egentlig burde 

ha vært tatt opp på møtet, isteden diskuteres ute på parkeringsplassen, 

med nøkkelen i bildøren… 

 

1. - 4. trinn 

● Hvordan kan jeg som forelder bidra til at barnet mitt får en 

god skolestart? 

● Hva er det viktig at hjem og skole samarbeider om? 

● Hva er det viktig at foreldrene samarbeider om? 

● Hvordan få et best mulig klassemiljø? 

● Hva kjennetegner en 6-åring? 

● Forebygging og oppfølging av mobbing 

● Trafikksikkerhet på skoleveien 

● Tips om leksearbeidet 

● Hvordan gi barnet lyst til å lese og bli en god leser 

● Hyggekveld 

● Kan foreldrene bidra i undervisningen? 

● Lekser og leksehjelp 

 

5. - 7. trinn 

● Større faglige utfordringer – hvordan kan foresatte bidra her? 

● Hvordan motivere for fagene som eleven synes er vanskelige? 

● Hva kjennetegner en 10-åring? 

● Digital hverdag: Ytringsfrihet, personvern og kildekritikk 

● Barn og bøker. Del boktips med hverandre 

● Forebygging og oppfølging av mobbing 

● Hvordan løse konflikter? / Grensesetting (lommepenger, 

fødselsdager) 

● Klassemiljø 

● Pubertet/identitet og kjøpepress 

● Rusforebygging 

● Hvordan forberede en god overgang til ungdomsskolen? 



 
 

● Turer, ekskursjoner og lignende 

● Samtale/likemannsgrupper for foreldre 

 

Ressurser 

 

Lenkeliste for temaer og foredragsholdere 

Foreldreutvalget for grunnskolen: www.fug.no  

Voksne for Barn: www.vfb.no 

Barnevakten:  www.barnevakten.no 

Læringsmiljø: www.udir.no/Tema/Laringsmiljo 

Natteravnene: www.natteravnene.no  

Nettvett: www.dubestemmer.no 

Senter for adferdsforskning: http://saf.uis.no 

 

Foreldrenettverk. 

 

Lenke til presentasjonsmal. 

 

Vedlegg: Idébank til foreldremøter. 

 

 

 

Lykke til! 

  

http://www.fug.no/
http://www.fug.no/
http://www.vfb.no/
http://www.vfb.no/
http://www.vfb.no/
http://www.barnevakten.no/
http://www.barnevakten.no/
http://www.barnevakten.no/
http://www.udir.no/Tema/Laringsmiljo
http://www.udir.no/Tema/Laringsmiljo
http://www.udir.no/Tema/Laringsmiljo
http://www.natteravnene.no/
http://www.natteravnene.no/
http://www.dubestemmer.no/
http://www.dubestemmer.no/
http://www.dubestemmer.no/
http://saf.uis.no/
http://saf.uis.no/
http://www.fug.no/foreldrenettverk.144726.no.html
https://docs.google.com/a/ikrs.no/presentation/d/1mbAXCpq2LiI1Zc-l7jbquRxnxylMt5rerTbb47QZsSA/edit?usp=sharing


 
 

 

Vedlegg: 

 

Idébank 
 

 

Skole Foreldre 

● Hva kjennetegner en 6-åring? 

● Hvordan gi barnet lyst til å lese og bli 

en god leser 

● Lekser og leksehjelp 

● Større faglige utfordringer – hvordan 

kan foresatte bidra her? 

● Hvordan motivere for fagene som 

eleven synes er vanskelige? 

● Barn og bøker. Del boktips med 

hverandre 

● Digital hverdag: 

o Google Docs 

o Apper 

o Nyttige nettsteder 

o Ytringsfrihet, personvern og 

kildekritikk 

● Tilpasset undervisning kontra 

spesialundervisning 

● Arbeidsmåter i dagens skole 

● Elevdeltagelse 

● Lese- og skriveopplæring 

● Skolens målsetting, lærerplanen – hva 

er skolens oppgave? 

● Undervisningsopplegg, fagplaner for 

hvert skoleår. Lærere presenterer sine 

planer og svarer på spørsmål. 

● Hva slags undervisningsmetoder 

brukes – hva trives elevene best med 

– og hva slags resultater får en? 

● Hva kan en vente av barna på de ulike 

klassetrinn? 

● Studieteknikk – hvordan lære barna å 

lære? 

● Helsekontroll – Hva følges opp 

gjennom de syv år? 

● Hva har skolen av elevopplysninger? 

Hvordan tas de vare på og hvordan 

blir de makulert? 

● Overgang barneskole-ungdomsskole. 

Hva blir nytt og annerledes? 

● Leirskole – hvor drar vi - når drar vi – 

koster det – hva skal med? 

● Hvordan kan jeg som forelder bidra til 

at barnet mitt får en god skolestart? 

● Hva er det viktig at hjem og skole 

samarbeider om? 

● Hva er det viktig at foreldrene 

samarbeider om? 

● Hvordan få et best mulig klassemiljø? 

● Forebygging og oppfølging av 

mobbing 

● Trafikksikkerhet på skoleveien 

● Hvordan løse konflikter? 

● Grensesetting 

● Klassemiljø 

● Turer, ekskursjoner og lignende 

● Pubertet/identitet 

● Rusforebygging 

● Hvordan forberede en god overgang 

til ungdomsskolen? 

● Vi foreldre trenger hjelp med barnas 

matematikk! 

● Bestemmer ungene arbeidet selv? 

● Foreldrenes første møte med skolen 

● Vold og seksuelle overgrep 

● Folkeskikk – hva lærer vi barna 

hjemme - hva lærer de på skolen? 

● God og dårlig litteratur – hva leser 

barna våre 

● Oppdragelse – en felles utfordring for 

hjem og skole 

● Fritidstilbudene – hva er det behov 

for –hvor mye skal vi la barna få 

være med på? 

● ”Alle andre får” – kjøpepress. 

● Leggetider – et problem? 

 

 

 


