
VENNEGRUPPER ORRE SKOLE 

 

Å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov, og viktig for barn og 

unges utvikling, læring og trivsel. For at elevene skal anerkjenne hverandre, trenger de å gjøre 

aktiviteter sammen som gir dem positive opplevelser. Felles opplevelser kan bidra til 

fellesskap og tilhørighet. Fellesskapsfølelse og tilhørighet gjør terskelen høyere for å krenke 

andre elever. Sosiale aktiviteter kan gi gode muligheter for å skape samhold og bidra til at 

elevene blir kjent med flere sider av hverandre. At voksne leder og prioriterer sosiale 

aktiviteter, kan gi viktige signaler til elevene om at skolen er opptatt av elevenes relasjoner til 

hverandre. Vennegrupper styrker klassemiljøet som igjen styrker faglig nivå. Det forebygger 

negativ atferd. gir god sosial trening for barna og gir barna anledning til å bli bedre kjent med 

hele klassen. Læreren i klassen sitter sammen vennegruppene, utfra en vurdering av 

klassedynamikken. 

 

Styrende prinsipper for vennegrupper ved Orre Skule: 

 

1. Det skal arrangeres vennegruppe fra 1- 4 klasse. Fom. 5. trinn er det valgfritt. Skolen 

og FAU oppfordrer til å arrangere venngrupper eller tilsvarende aktiviteter også etter 

4. trinn.  

2. Dagene for vennegruppe rullerer fra mandag til torsdag slik at det skal mest mulig 

være likt for alle med tanke på andre aktiviteter. Ved gruppe på 5 stk. så begynner 

man på mandag igjen.  

3. Den dagen vennegruppen arrangeres er det leksefri. Vennegruppen står oppført på 

lekseplanen den dagen.  

4. Vennegruppe er obligatorisk og skal prioriteres over organiserte fritidsaktiviteter den 

dagen. For at ungene skal kunne glede seg og føle samhørighet rundt at de alle skal på 

vennegruppe den dagen, kan man ikke bytte dager på grunn av fritidsaktiviteter. 

5. De voksne har ansvar for at alle barna blir inkludert og har det bra. 

6. Lærer i klassen setter opp hvilke elever som skal i de ulike gruppene samt ukenummer 

for vennegruppene gjennom året. Planen for dette blir distribuert til foreldrene før 

oppstart, og man kan gjerne benytte foreldremøter for å kommunisere litt rundt 

formålet med vennegrupper   

7. Barna kommer mette til vennegruppen viss ikke annet er avtalt. 

8. Vennegrupper skal være en lavterskel aktivitet. Man kan ha den hjemme hos seg eller i 

nærområdet. Det sentrale er at ungene skal tilbringe tid og leke sammen. På 

vennegruppene kan barna for eksempel spille spill, leke, bake, male, div hobby, 

perling e.l. Vi ser helst at man unngår «passive» aktiviteter som film, tv eller dataspill. 

9. Vi anbefaler at dere prøver å holde dere til oppsatt dag, men dersom jobbsituasjonen 

eller andre spesielle ting gjør det umulig å holde venngruppen den dagen, kan dere 

bytte dag med en annen i samme gruppe, utfra oppsettet. Det vil da for ungene bli de 

samme dagene med vennegrupper som de andre i klassen. 
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