
 

Vennegrupper på 1. trinn 2022/2023 

 

Etter forespørsel fra klassekontakter på 1. trinn har vi satt opp vennegrupper. Vi legger også ved en 

liten forklaring på hva vennegrupper kan være, for dem som ikke har vært med på dette tidligere. 

Hva er vennegrupper? 

Vennegrupper er grupper av elever (4-6 elever per gruppe) fra samme klasse, som læreren setter 

sammen. De er ofte satt sammen slik at barn som ikke leker så ofte sammen skal få en mulighet til å 

bli bedre kjent.  

På Teie skole har vi vennegrupper for at barna og foreldrene skal bli bedre kjent. Forskning viser at jo 

bedre barna og foreldrene kjenner hverandre, jo lettere er det å forebygge og snakke sammen om 

konflikter som oppstår mellom barna. Jo mindre konflikter og mobbing, - jo mer energi kan barna 

bruke på læring. 

Hvordan organiseres vennegruppene? 

Finn navnet på barnet ditt og se hvilken gruppe barnet ditt er med i. Hjemmet som inviterer 

bestemmer hvilken dag i måneden gruppa skal møtes. NB! Prøv å fordele samlingene på forskjellige 

dager i uka, slik at det ikke alltid blir på en onsdag for eksempel. Eventuelt kan foreldrene på samme 

vennegruppe bli enige om datoene på første samling. 

Hvor lenge varer en vennegruppe-samling? 

En vennegruppesamling varer i 1-1,5 time (f.eks. fra kl. 17.30-19.00). 

Hva kan vi gjøre på en vennegruppe-samling? 

En vennegruppe-samling er ikke en bursdag! Dere må ikke ha noe mat, men hvis dere har det, så gjør 

det enkelt! Litt kjeks eller frukt og litt saft/vann er mer enn nok. Det viktigste er at barna leker 

sammen. I begynnelsen er det fint om dere foreldre organiserer en aktivitet slik at barna blir trygge. 

Senere når barna blir bedre kjent kan barna selv finne på aktiviteter. Inne kan dere for eksempel 

tegne, spille brettspill, leke gjemsel, stol-leken osv. Ute kan dere for eksempel spille forskjellige 

ballspill, frisbee, gå sammen til en lekeplass, hoppe tau, gå i skogen osv.  

Hvis ikke du kan ha samlinga hjemme, prøv å ha de ute (lekeplass, park, hage e.l.). Hvis du synes det 

er vanskelig å vite hva som er gøy eller hva som passer gruppa di, spør barna eller noen andre 

foreldre på gruppa. 

Hva må jeg forberede før vennegruppe-samlinga hjemme hos meg? 

Det eneste du må gjøre er å sende en (samle)sms til foreldrene i vennegruppa med dag, dato og 

klokkeslett for samlingen (gjerne en uke i forkant).  

Gi alltid beskjed til hjemmet som inviterer om barnet ikke kan komme! 

 



Vennegrupper i 1A 
Madeleine Januar  Benjamin Januar 

Jesper Februar Mia Februar 

Lone Mars Hedvig-Emilie Mars 

Marcus April Vilma April 

Alexander Mai Julian Mai 

Oda Juni Julie Juni 

  

Edith Januar Mie Januar 

Noel Februar Fatoumata Februar 

Ellinor Mars Rasmus Mars 

Iver Olai April Eirik April 

Ludvik Mai Esaias Mai 

Amalie Juni Elin Juni 

 


