
 

             
 

”Å skape vennskap” 
Foreldremøter for barnehage og skole – tips og forslag 

 
FUB og FUG mener at vennskap er det viktigste virkemiddel mot mobbing. At alle har 
minst en venn, er et godt arbeidsmål for alle voksne som er i daglig kontakt med barn og 
unge. 
 
Under følger innspill, tips og forslag til foreldremøte om temaet vennskap. Meningen er 
at barnehage, skole og foreldre kan plukke ideer og bruke dem slik det passer i den 
lokale sammenhengen. Det er laget noen situasjoner (case) som kan være et godt 
utgangspunkt for diskusjon. Vi oppfordrer alle til å lage egne case som kan være aktuelle 
i egen hverdag.  
 
Organisering 

• Invitasjonen til foreldremøtet må være innbydende og foreligge på de språk det er behov 
for  

• Foreldre må være med i planleggingen og kan gjerne lede møtet 
• Ringerunde for å sikre at folk kommer – tilby seg å ta følge 
• Organisering med pass av søsken kan være lurt. Erfaringsmessig er det da lettere for 

enkelte foreldre å komme 
• Alle må være aktive under møtet. Det kan være lurt med samtaler i smågrupper slik at 

alle kommer til orde, og oppsummering i plenum eller på ark for å få med alle 
innspillene. Noen barnehager/skoler har god erfaring med bruk av 
”stasjonsundervisning”. (Se egen forklaring nederst i skrivet.) 

• ”Tvungen” bordplassering slik at man ikke sitter samme med de man kjenner fra før 
• Noe av gruppearbeidet kan foregå i språkgrupper. Tolk på møtet kan være nødvendig. 
• Det er lettere å komme på foreldremøte om man har vært på kulturarrangement i 

barnehagen/på skolen tidligere 
• Foreldrene synes det er hyggelig å komme om barna opptrer 



 

 

Innhold 
Temaer til drøfting og utdyping: 
• Det å være forskjellige og at barne-/elevgruppene består av et mangfold, er berikende og 

gjør det spennende å være sammen. Vennskap kan knyttes på tvers av ulikheter. Mange 
barn trenger hjelp til å mestre uenighet og etablerere kjennskap med barn som er 
annerledes. Her må voksne være trygge hjelpere og aktivt og målrettet vise barna 
konstruktive måter å samhandle på.   

• Oppøving av empatiske evner. Dette er helt avgjørende både for å etablere vennskap og 
for å håndtere konflikter. 

• Voksne er rollemodeller og veiledere. 
• Barnehage/ skole kan vise bilder eller fortelle om hvordan det i hverdagen er lagt til 

rette for og utviklet vennskap i barne- og ungdomsgruppen.   
• Alle arrangement må bære preg av raushet. Med dette menes at det må være nok til alle, 

uavhengig om vi snakker om noe å spise, tid, materiell og voksenkontakt. 
• Felles gode opplevelser gir næring til vennskap, som for eksempel en overnattingstur, 

hyggekveld, tillaging av felles måltid og teaterforestilling. 

Problemstillinger i grupper: 
• Case: barn som leker sammen blir lett venner.  Tre barn i barnehagen leker sammen. Per 

spør om å få være med, men blir avvist. Per blir sint og tar en av lekene og løper. 
Førskolelæreren har sett at de tre er dypt inne i en lek.  
Problemstilling: Hva gjør hun? Hva sier hun til foreldrene når de kommer for å hente 
Per? Hva sier hun til de andres foreldre? 

• Case: Foreldre til gutt på 5 år opplever at barnet deres har vært utsatt for slag, spark og 
dytting i barnehagen siden guttens oppstart ved 3 års alder. Foreldrene opplever dette 
som mobbing og har tatt dette opp med de ansatte i barnehagen. Barnehagen mener at 
dette ikke er mobbing, men har lovet å ta fatt i problematikken. Foreldrene opplever at 
mobbingen mot deres sønn opphører, men ser at mobbeatferden fortsetter i forhold til 
andre barn, og at deres eget barn er delaktig i dette. Foreldrene er av den oppfatning at 
barnehagen er med på å opprettholde en mobbekultur, foreldrene til gutten ser at også 
de andre foreldrene vegrer seg mot å bruke mobbing som et begrep i barnehagen. 
Problemstilling: Hva skal foreldrene gjøre? Hvordan få barnehagens personale til å se 
utfordringen og arbeide forebyggende i forhold til dette? Hvordan nå fram til 
foreldregruppen med mobbebudskapet? 



 

• Case: Lise går i 5. klasse og oppleves som bråkete. Både lærer og de andre elevene i 
klassen synes at hun ofte er plagsom.  Hun slår og bruker stygge ord når hun blir sint, og 
ingen ønsker å være venn med henne. Flere av foreldrene til de andre jentene sier til sine 
barn at de ikke får leke med Lise.  
Problemstilling: Burde skolen eller de andre foreldrene prøve å finne årsaken til at Lise 
er så bråkete? Hva kan lærer, elever og foreldre gjøre i fellesskap for å skape et godt og 
inkluderende fellesskap der Lise også kan føle at hun hører til? Kan noen elever og 
foreldre i fellesskap prøve å få Lise til å oppføre seg som en venn, slik at de andre vil bli 
venn med henne? 

• Case: Gutt i ungdomsskolen går mye alene. Han har andre interesser enn de øvrige 
guttene i klassen. På utviklingssamtalen tar foreldrene det opp med kontaktlærer. 
Kontaktlærer sier at han ser at gutten er ensom, men læreren opplever ikke at det er 
hans ansvar. Det går jo bra med gutten faglig. Mor blir sint og sier at det viktigste for 
henne er at læreren bryr seg om sønnen hennes. Det hjelper ikke om gutten er flink 
faglig, om han ikke har venner og ikke trives.  
Problemstilling: Hva synes dere om lærerens utsagn? Hva synes dere om morens 
reaksjon? Hva kan foreldre og lærer gjøre i fellesskap? Er det mulig for skolen å sikre at 
alle har minst en venn? Hvordan gjør man i tilfelle det? 

Samarbeid med helsetjenesten: 
• Mobbing er også et helseproblem. Forebyggende psykososialt arbeid er en viktig del av 

arbeidet i skolehelsetjenesten. Helsesøster har et annet ståsted enn foreldre og lærere og 
kan foreslå tiltak og løsninger ut fra sin kunnskap og faglige ståsted.  

• Helsesøster kan delta på foreldremøter om vennskap og mobbing, enten med innlegg 
eller som samtalepartner. Helsesøster har taushetsplikt, men ut fra alle de samtalene 
helsesøster har med enkeltelever, kan hun generalisere informasjon og bidra med nyttig 
innspill til hvordan voksne kan være med på å skape vennskap blant barn. 

Diskuter hvordan dere som voksne kan legge til rette for felleskap: 
Foreldre kan bidra til å skape et godt fellesskap mellom barna. Hvordan fellesskapet 
mellom de voksne er, har også stor betydning for barnas miljø på avdelingen/i klassen. 

• Bursdagsinvitasjoner – bli enige om hvordan dere gjør det, slik at ikke noen blir 
ekskludert. Hvordan sørge for at ingen blir holdt utenfor et bursdagsselskap. Er det 
mulig å låne lokaler i barnehagen/på skolen om man ikke har plass hjemme? 

• Skoleveien - kan dere lage gå-grupper til barnehage/skole, slik at alle barna har noen å gå 
sammen med og noen voksne som følger dem?  



 

• Nye barn – hvilke rutiner har barnehagen/skolen for å inkludere nye barn som kommer 
inn i barnehageavdelingen/klassen? 

• Bli-kjent-grupper - barnehageavdelingen/klassen deles i familiegrupper/vennegrupper 
som møtes hjemme hos hverandre eller i barnehagen/ på skolen og har en felles aktivitet 
sammen. Foreldrene henter ved et bestemt klokkeslett, får en lett servering og får se hva 
ungene deres har gjort.  

• Foreldre som rollemodeller - foreldre med barn som har mange venner, må oppfordre 
egne barn til å inkludere og selv bidra til at barn uten venner blir inkludert. 

• Barn med behov for ekstra hjelp og støtte - barn/elever med særskilte behov kan ha 
assistent/støttekontakt/nabo/venn som bidrar på arrangement.   

• Samvær og lek - når barna har lært leker i barnehage eller skole, må de oppfordres til å 
leke dem hjemme sammen med foreldre og andre. (Som for eksempel ringleker og 
”boksen går”.) Voksne må sørge for at det ikke velges lag slik at noen står igjen og alltid 
blir valgt sist. Bruk gjerne ”tellemetoden” for å dele opp i lag/partier, for eksempel alle 
enerne i den ene gruppen og alle toerne i den andre. Mange barnehager/skoler har god 
erfaring med lekeledere/aktivitetsledere. (Se egen forklaring nederst i skrivet.) 

• Rollespill og dramatiseringer – for eksempel om vennskap. 
• Avklaring av gjensidige forventninger - hva slags forventninger har foreldrene til 

hverandre, i forhold til hvordan foreldrene skal møte og snakke med hverandre om 
barna? Er det akseptabelt at foreldrene tar kontakt med hverandre dersom de ser at 
enkeltbarn blir ekskludert og/eller mobbet? Lag avtaler om hvordan kontakten skal tas i 
slike tilfeller. Det er enklere å ta kontakt når det ligger en felles avtale til grunn for dette. 

• Fellesarrangement for hele avdelingen/klassen - alle barn/elever og foreldre deles i fire 
grupper og har ansvar for hvert sitt arrangement i løpet av året. Høst, jul, vår og 
sommeravslutning. (”Klasseklubb”) Prøve å legge opp til arrangement som ikke koster så 
mye. Sykkelkurs i 4.klasse der alle stiller med sykkel eller får låne på skolen, elevene får 
tatt sykkelprøven og klassen med foreldre avslutter med felles kveldsmat på skolen. Tur 
i skogen med grilling, overnatting eller sporlek, Quiz, pepperkakebaking, juleverksted, 
karneval, aketur og skøytetur. 

• Øvelse både i klassen og på foreldremøte - alle får et ark som de krøller så hardt de kan. 
Budskapet er: dette er de arrene et barn får om det blir holdt utenfor vennskap eller 
mobbet av medelever. Rett ut arket. Prøv å glatte det ut slik at alle spor forsvinner. Er 
dette mulig? Er det mulig helt å fjerne spor av mobbing hos enkeltbarn/-elever? 



 

• Positive fellesopplevelser - gi barna på avdelingen/i klassen gode og positive 
fellesopplevelser. Når barn får dele gode fellesopplevelser, får de også felles 
referanseramme å bygge sin samtale, lek og vennskap ut i fra. 

Oppfølging 
Om møtet har vært godt, vil det gi foreldre lyst til å delta på neste møte. Noen barnehager og 
skoler har god erfaring med at enkelte foreldre ringer til de som ikke deltok på møtet, gir en kort 
oppsummering, sier at de som ikke var der var savnet og tilbyr å ta følge neste gang.  
Det man ble enige om på møtet, må holdes framme i bevisstheten, slik at foreldre lett tar kontakt 
med hverandre.  
Det er betydningsfullt når foreldre bryr seg om andres barn og inkluderer dem i egen hverdag. 
På den måten kan man bidra til å skape vennskap. Det kan gjøres ved å hilse på de andre barna, 
slå av en prat, snakke positivt om de andre barna og inviterer med andre barn hjem.  
 
Unicef har utarbeidet et foreldrehefte som heter: ”DU er viktigere enn du tror, også for andres 
barn.”, og en veileder til dette heftet for de som jobber i barnehager og skoler. Materiellet er 
gratis. 
Les mer om dette på følgende link: www.denene.no 
 
Forklaringer: 

- Stasjonsundervisning: Dette er en måte å organisere undervisningen på. Elevene jobber i 
faste grupper og beveger seg fra stasjon til stasjon. Et bestemt signal betyr at de skal 
skifte stasjon. Alle stasjonene handler om det samme tema, men arbeidsform og 
oppgaver er ulike. Vanligvis er læreren på en av stasjonene. Det går også an å organisere 
foreldremøter på denne måten. På en stasjon kan helsesøster snakke med 
foreldregruppen, på en annen kan læreren presentere hvordan klassen jobber med 
vennskap, på andre kan det være problemstillinger gruppen skal diskutere. Ofte er det 
lettere å komme til orde når man jobber i små grupper.  
 

- Lekeleder/aktivitetsleder: Mange skoler organiserer leker i friminuttene for å skape 
vennskap og hindre konflikter og mobbing. Det er også utviklet et eget trivselsprogram 
som utdanner trivselsledere til å organisere aktiviteter. Det forutsetter medlemskap i 
trivselsprogrammet.  
 
Se også www.fug.no og www.fubhg.no FUG har blant annet et hefte om foreldremøter til 
nedlastning. 

http://www.denene.no/�
http://www.fug.no/�
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