
Referat gutteforeldremøte 
Bakgrunn/utfordring: 
• Du tenker kanskje at ditt barn ikke slenger med leppa eller banner, men det er alltid to sider av 

en sak. Mange gjør det ikke foran voksne, mange gjør det foran voksne, mange gjør det bare 
med "gjengen sin" og noen gjør det ikke i det hele tatt. Hjemme er sikkert alt greit - "jeg er ikke 
med på det". En og en går det fint, sammen er det et problem. Vi setter ikke pris på denne 
utviklingen. Banning, drittslenging, konflikter, store og små episoder. Meldinger fra andre 
voksne om at dere ikke er hyggelige.  

• Generelt: alt for mange som banner og er uhyggelige mot hverandre. Alt blir tatt opp i verste 
mening (dulter borti – hva faen?) 

• Fotballbanen: MYE banning når vi ikke er der. Veldig hyggelig når vi (voksne) er der. 
• Garderoben: folk kommenterer tissen til hverandre, størrelse, utseende, kaller hverandre feite 

og kommenterer kroppsfasong - hår og ikke hår. Vi er alle forskjellige. 
• Seksuell atferd: jokking på møbler, insinuering av onani på gjenstander. Dette er ufint og 

unødvendig. SLUTT 
• Det som blir sagt: kuksuger, fuck deg, hold kjeft, faen, fitte, jævla hore… osv.  

  
Hva vi har gjort: 
• Hatt samtale med gutta om kropp, hår, oppførsel i garderobe osv. 
• Samtaler med enkelte elever som vi har hørt har sagt upassende ting 
• Kontaktet enkelte foreldre ved graverende ting 
• Jobber med sosiale ferdigheter minst 1 time i uka 
• ART 
• Bra kort 

  
  

Hva gjør vi nå? 
• 2 min til samtale med dem rundt dere: 

o Hva bør konsekvensen for banning være? 
o Hva skal/kan dere gjøre hjemme? 
o Hva kan vi gjøre på skolen? 
o Har dere kontroll på hva ungene ser på hjemme? 

• Tirsdagene i 3. time vil heretter bli brukt til sosial trening! Ikke direkte gym (trenger ikke 
gymtøy - da gir vi evt. beskjed. 

  
Elever og foreldre skriver på POST-IT lapper. Dette er hva som kom frem og som vi og dere følger 
opp: 
HJEMME: 
• Følge med og sjekke hva barna driver med på telefonen/ipaden/dataen - snakke om hva som er 

ok 
• Voksne må passe på egen og elevenes språkbruk hjemme 
• Telle til 10 før man reagerer 
• Snakke om fokusområder (PALS) hjemme 
• Felles regler for spill/apper i guttegjengen 
• Elevene må si ifra hjemme om de opplever ting og foreldrene tar dette med 

kontaktlærer/foreldre 
• Foreldre korrigerer hverandres barn 
• Foreldre må hjelpe til med konsekvenser for uønsket atferd 
• Sjekke sangtekster for stygge ord 
• Belønning for god atferd 
• Følge opp meldinger som evt. kommer fra skolen 



• Hvis du ikke har noe fint å si så kan du la være 
  
PÅ SKOLEN: 
• Melding hjem med en gang og hver gang noen banner 
• Tydelige og raske beskjeder hjem hvis det har vært upassende oppførsel 
• Jobbe med holdninger og respekt - sosial trening 
• Voksne er tilstede i skolegården 
• Påminnelser 
• Ønske om mann i guttegarderobe (vi prøver å få til dette) 
• Konsekvens for dårlig oppførsel: gutta får ikke bruke banen 

  
Foreldrene nevner også at det er et ønske om felles regler for sosiale medier (følge aldersgrensene 
som er). 
  
Fotballtreneren opplever også mye uro før treninger.  
Foreldrene synes dette møtet var nyttig, nødvendig og litt vondt å høre. De er fornøyde med at det 
blir brukt klar tale på møtet og at man tar dette på alvor. 
  
Siste ord: dette må tas NÅ, dere må være tydelige voksne NÅ og sette grensene NÅ. Hvis dere ikke 
gjør det blir det enda vanskeligere når de blir eldre. OG FØLG MED PÅ LEKSER, UNDERSKRIFTER, 
UKEBREV O.L. HVER DAG! 
  
Takk for at dere kom! 
 


