
Vennegrupper 

 Retningslinjer og tips for foreldre 
 

Hvorfor 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 4-5 barn, og gruppesammensetningen er bestemt av kontaktlærer (se eget ark).  

 

Hva kreves av oss foreldre? 
Gruppen møtes én gang i måneden.   

Familiene som står øverst i gruppa skal arrangere første gang. Deretter er det nestemann på lista sin tur 

osv. 

Første vennegruppeuke blir i uke 49. Vertskapet velger selv ukedag (ikke helg). TIPS! Legg inn din uke i 

kalenderen med det samme. 

Vertskapet er ansvarlig for å sende ut SMS med invitasjon med informasjon for aktivitet og tidspunkt for 

oppmøte og henting til foreldrene til gruppemedlemmene. Alle som skal være med må bekrefte ved å 

svare på invitasjon. 

Det er fritt fram for foreldre å bli med. Enkelte barn ønsker det, og det er en fin anledning for foreldrene 

til å bli bedre kjent. 

Foreldrene som står for vennetreffet plukker vanligvis opp vennegruppen fra AKS og tar dem med hjem 

eller på en utendørsaktivitet.  

Husk at barna blir sultne i løpet av ettermiddagen slik at dere planlegger inn spising og tilbyr mat som 

alle på gruppa kan spise. Foreldre til barn med allergier eller andre matbehov må melde inn dette når de 

mottar invitasjonen. 

Et vennetreff varer som regel i underkant av 2 timer. Dette skal være veldig lavterskel og ikke kreve 

store forberedelser.  

Det er mulig å være med i vennegruppa selv om ikke foreldrene ønsker å være vertskap, men vi 

oppfordrer alle foreldre til å bidra. Det krever ikke mye. 

Har du spørsmål? Kontakt meg på telefon 918 24 728 eller epost jarle.fjeldstad@gmail.com  

Mvh Jarle  

Foreldrerepresentant, 1B 
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