
”JEG VIL IKKE GÅ DIT” 

 

Gruppearbeid i forbindelse med FUB og FUGs 
foreldrekonferansen 24. – 25.10.2015 

 

1. Hva kjennetegner en god relasjon? 

Mellom voksne og barn? Mellom voksen - voksen? 
Hvordan ønsker du at de ansatte i barnehagen/ på skolen skal møte deg som mamma og pappa? 
Hvordan ser du at barnet ditt har en god relasjon til en ansatt, evt. hvordan ser du at barnet ikke har det? 
 

 Man tør å være åpne og ærlig 
 Man tør å prøve og feile 
 Trygghet, interesse, gjensidig respekt, raushet og tillit 
 Tydelighet 
 Følelsen av å bli sett og lyttet til 
 Et positivt kroppsspråk 
 Gode dialoger 
 Barnet tør å ta kontakt med de voksne 

 
 
 
 
 



 
 

 

2. Hvordan fremme gode relasjoner og vennskap mellom:  

o barn - barn? 
o barn – voksen? 
o voksen - voksen?  
 
 

 Være rollemodeller i samhandling med barna/elevene 
 Være inkluderende 
 Danne vennegrupper/vennebank 
 Framsnakke 
 Arrangere felles turer i foreldreregi - personalet inviteres 
 Ha en tydelig kommunikasjon og positiv dialog 
 Avklare forventninger til barnehage/skole og foresatte 
 Møte hverandre på likt nivå 
 Ha lav terskel for å ta kontakt 
 Gjøre kontaktinformasjonen til foresatte tilgjengelig 
 Legge opp til felles aktiviteter (eks. mamma-/pappakveld) 

 
 

3. Hva skal være barnehagens/skolens rolle og ansvar? 

Hva ønsker du at ansatte skal gjøre? Hvordan ønsker du at de ansatte skal være? 
 Se (hele) barnet/eleven 
 Kjenne barnet 
 Være til stede  
 Være ærlig, imøtekommende og inkluderende 
 Sørge for opplæring både faglig og sosialt 
 Gi (raske) tilbakemeldinger 
 Lage en vennebank 



 Skrive dagens info på tavle 
 Lage og følge felles rutiner/mål for skole/barnehage 
 Skape trygghet, begeistring og motivasjon 

 
 

4. Hva skal være foreldrenes rolle og ansvar?  

Hva kan foreldre gjøre for å inkludere andre barn? 
 

 Være gode rollemodeller 
 Være interessert i barna og skape engasjement 
 Snakke positivt om skole, lærere, elever, familier, venner og bekjente 
 Si fra om det som går bra og det som ikke er bra 
 Lage regler blant foreldre 
 Bli kjent med andre foreldre 
 Bry seg og stille krav til skolen og barnehagen 
 Bli kjent med barna i barnehagen og skolen 
 Arrangere bursdag for 1-2 barn sammen 
 Inkludere andre trinns barn 
 Kreve at barna skal leke med flere enn 1 
 Arrangere og delta på felles aktiviteter/fritidsaktiviteter på kveldstid 
 Åpne hjemmet 

 


