
Vennegrupper 3C 

Vennegruppe okt/nov des/jan feb/mar april/mai 

Christoffer, Magnus, Theodor, 
Maren, Malise, Olivia 

Olivia Malise / 
Magnus 

Theodor / 
Maren 

Christoffer 

Storm, Thomas, Agnes, Alba, 
Sofia, Emma 

Agnes Thomas / 
Alba 

Sofia / 
Emma 

Storm 

Marcus, Emil, Cornelia, Mille 
Olava, Ingrid, Charlotte 

Emil  Mille / 
Marcus 

Ingrid / 
Charlotte 

Cornelia 

 

Jeg har satt opp forslag til nye vennegrupper for høst/vinter 2022/23. Det er ikke til å 

unngå at noen kjenner hverandre nokså godt fra før, og kanskje har noen vært på 

gruppe med noen også, men dette er et forslag. Jeg har utvidet gruppene til 6 etter 

ønske fra noen av foreldrene på foreldremøtet.  

Dere leser hvem som har ansvar for å invitere i de ulike månedene. Jeg har satt opp 

en elev for okt/nov da vi er godt inne i oktober allerede. Det samme med april/mai da 

det er mange fridager og langhelger. Ellers er tanken at de som er skrevet opp under 

de ulike månedene gjennomfører en vennegruppe i løpet av den perioden som er 

satt opp. Dere kan godt samarbeide om vennegruppene også. Dette er helt opp til 

dere. Snakk sammen på gruppene om hvordan dere ønsker å gjøre det. Dette er 

bare et forslag fra meg. 

Jeg oppfordrer dere til å tenke enkelt når dere inviterer til vennegruppe.  

Forslag til aktiviteter: 

• Brettspill 

• Kahoot 

• Klatreparken på skolen 

• Tegne, male, perle, bygge lego 

• Gå på stolpejakt eller bare gå en tur i skogen  

• Strandtur med grilling 

• Ake eller gå på ski 

Husk at dere er viktige rollemodeller for barna. Prioriter vennegrupper fremfor trening 

og andre aktiviteter, og tilby å ta en ekstra gang hvis noen ikke kan. Vær pådrivere 

for å få dette til. Det vil gagne både dere som foreldre og ikke minst barna       

Takk for at dere er med på å skape et trygt og godt klasse miljø for barna deres, og 

lykke til med vennegruppene! 

 

Hilsen Karianne 


