Vennegruppeordning Mysen skole
FAU ved Mysen skole er opptatt av hvordan foreldre kan bidra til
godt skolemiljø og mener vennegruppeordning er et tiltak som
bygger opp under dette.
Når foreldre og barna kjenner hverandre godt, skapes et trygt, godt
og hyggelig sosialt miljø for barna. Ved å engasjere seg i
vennegruppeordningen bidrar foreldre til å støtte opp om skolens
mobbeforebyggende arbeid .
Vennegruppeordningen er ment å gjelde fra 1 til 4 trinn.
Innføres i 1 og 2 trinn i 2016

Argumenter og formål for vennegrupper
• Alle i en klasse er avhengige av hverandre
• Inkludering og trygghet
• Klassestørrelsen for stor for mange sosiale formål
• Styrker klassemiljøet som igjen styrker faglig nivå
• Styrker den enkeltes selvbilde, blir sett og gjenkjent
• Forebygger isolasjon og mobbing
• Klassens foreldre blir et nettverk rundt barna, viktig investering
• Nye foreldre føler tilhørighet i foreldregruppen
• Fora for nåtid og fremtid
• Sosial trening

Organisering
I vennegruppene skal barna treffes for å leke og kose seg sammen.
Det er ikke nødvendig å organisere for mye i forkant (dette skal ikke være noe
fødselsdagsselskap), men det kan være en god ting at foreldrene setter ungene i gang dersom de har
problemer å finne på noe selv.
Det er imidlertid viktig med voksentilsyn hele tiden, slik at barn som er utrygge på hverandre, kan få
litt støtte og at alle deltar på lik linje.
Ofte er det nok med frilek, men for de foreldrene som har lyst til å organisere noen aktiviteter, er det
selvfølgelig bare å kaste seg over oppgaven. Mange har for eksempel hatt stor suksess med å la
barna selv lage maten de skal spise; kutte opp grønnsaker til Taco, legge fyll på ferdige pizzadeiger
eller kutte frukt til fruktsalat. Er det godt vær- og førefold, kan man også utnytte årstidene; besøk på
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biblioteket, tur Mysenelva, aking, ski eller skøyter. Gjør det enkelt ! Man skal imidlertid ha
målsetningen for øyet: At barna skal gjøre noe sammen og bli bedre kjent med hverandre.
Det er heller ikke meningen at man skal stå klar med kaffe og kaker til foreldre som kommer for
å hente barna. Det er hyggelig om man tar seg tid til en prat, men det er ikke meningen at man
skal legge ned en masse forberedelser i husvask eller baking når man skal ha vennegruppen hjemme
hos seg.

Om treffene:
Skriftlig informasjon i god tid om hvor og når.
Det er tenkt at første familie i hver gruppe tar initiativ til første samling, men det er fullt mulig å
endre på hvem har ansvar for hvilken måned innad i gruppa. Det er viktig at foreldre melder fra så
raskt som mulig hvis man ikke kan komme.
Oppfølging fra kontaktlærer
Lærer deler klassen inn i grupper satt sammen av ulikt kjønn bestående av 4-5 personer slik at hele
klassen blir fordelt. Skjer litt ut i første skoleår ( begynnelsen av okotber ). Gruppen settes sammen
av barn som ikke kjenner hverandre så godt. Barna følger sin vennegruppe hele skoleåret. Det legges
opp til ny gruppesammensetning hver år.
Når gruppen er satt er det opp til foreldre å få laget en plan for rullering og treff.
Alle i gruppen skal ha vært gjennom et treff hjemme hos seg selv. Treffet er etter skolen / SFO og
varer frem til ca 18.
Skjema vennegrupper klasse :
Tidspunkt

Navn
Gruppe 1

Navn
Gruppe 2

NAvn
Gruppe 3

Navn
Gruppe 4

Navn
Gruppe 5

Navn
Gruppe 6

Oktober
November
Januar
Mars

Gruppe 1 Navn og telefon til foreldre : ( kontaktdetaljer)
Gruppe 2 Navn og telefon til foreldre :( kontaktdetaljer)
Gruppe 3 Navn og telefon til foreldre ( kontaktdetaljer)
Gruppe 4 Navn og telefon til foreldre( kontaktdetaljer
Gruppe 5 Navn og telefon til foreldre( kontaktdetaljer
Gruppe 6 Navn og telefon til foreldre( kontaktdetaljer

Hvis du som foreldre synes dette er vanskelig er det viktig at du henvender deg til kontaktlærer.
Det er også mulig å ta kontakt med andre foreldre og be om hjelp til å arrangere noe sammen.
Vi håper foreldre vil være lojale og prioritere vennegruppene, og være pådrivere sammen.
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