Filmkveld og vennegrupper
Til: Foreldre i 1A, 1B og 1C ved Kampen skole
Fra: Foreldrekontaktene
Onsdag 29. oktober inviterer vi barn og voksne til filmkveld på Kampen skole.
Vi viser Flåklypa Grand Prix, dørene åpner kl 18 og vi snurrer film kl 18:15.

Hvorfor gjør vi dette?
Først og fremst fordi det er hyggelig og morsomt for barna.
I tillegg ønsker vi å skape et godt miljø for førsteklassingene på tvers av klassene. Vi har ambisjoner om å
gjøre lignende aktiviteter fra tid til annen gjennom året.
Dette er også en god anledning for oss voksne til å bli bedre kjent, slik at vi kan samarbeide godt i årene
fremover.

Vennegrupper
Vi tenkte å benytte anledningen mens ungene ser film til å snakke om vennegrupper.

Hva er så vennegrupper?
Vennegrupper har til hensikt at barna skal være sammen utenom skolen slik at de blir bedre kjent, at
ingen faller utenfor og for å skape en hyggelig og regelmessig sosial aktivitet for barna utenom skoletid.
Hver gruppe vil bestå av 7 barn, og gruppesammensetningen bestemmes av klasseforstander.
Gruppen møtes én gang i måneden, og det rulleres på innad i gruppen hvilket hjem som har ansvaret for
å arrangere vennetreffet. Det er mulig å være med i vennegruppa selv om ikke foreldrene kan ønsker å
være vertskap, men vi oppfordrer alle foreldre til å bidra. Det krever ikke mye.

Hva kreves av foreldrene?
Foreldrene som står for vennetreffet plukker vanligvis opp vennegruppen fra AKS og tar dem med hjem
eller på en utendørsaktivitet.
Et vennetreff varer som regel i underkant av 2 timer. Dette skal være veldig lavterskel og ikke kreve
store forberedelser.
På møtet neste torsdag vil foreldre som har hatt barn i vennegrupper tidligere kunne dele sine
erfaringer med oss som er debutanter.

Oppsummering
Dato: Onsdag 29. oktober
Tid: Kl 18:00
Sted: Kampen skole, 2. etasje, på personalrommet
Håper vi ses!
Vennlig hilsen foreldrekontaktene

