
FORELDREMØTE 29.01.19                  

Sted: Nordbygget på skolen 

Agenda:  

 

• Velkommen 

• Informasjon fra ledelsen 

• Situasjonen på trinnet i høst 

• Tiltak og prosess 

• Situasjonen på trinnet nå 

• Gruppearbeid med 2 caser. Casene står nedenfor. NB: Les gjennom dem 

før møtet slik at du er forberedt. 

          Oppsummering 

• Foreldrekontaktene (Vebjørn, Sebastian og Veronica) 15 min. 

Vennskap og sosialt miljø utenfor skolen. 

Lavterskeltilbud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Case 1. Skole- hjem samarbeid 

Stian er kontaktlærer på 4. trinn. En ettermiddag får han mail fra pappaen til Anders, en av guttene i klassen. 

Pappaen uttrykker at han er oppgitt og sint fordi hans sønn har fortalt at Tor, en av de andre guttene i klassen har 

ødelagt den dyre nye vinterjakka til sønnen. Han er også opprørt over at Tor visstnok har brukt en kniv til å 

ødelegge jakka med, og han spør i mailen om skolen og lærerne ikke har noe kontroll på at det er elever som har 

med seg våpen på skolen?  

 

Læreren har ikke hørt om hendelsen med jakka før han leser mailen og ringer opp pappaen til Anders og snakker 

med han. Han spør blant annet om faren til Anders er helt sikker på at det faktisk ER Tor som har ødelagt jakka, og 

det sier pappaen til Anders at det er han. Tor hadde til og med skrytt av det til andre elever, så Anders hadde hørt 

det. Læreren sier han skal snakke med Tor neste dag og forsøke å finne ut av  dette.  

 

I samtalen læreren har med Tor neste dag, nekter først Tor å ha gjort noe, men etter en stund innrømmer han at 

jo, det var han som hadde ødelagt jakka. Han hadde gjort det fordi Anders alltid sa stygge ting om ham. Det 

hadde han gjort siden barnehagen.  Dessuten var Anders ikke noe hyggelig mot ham på fotballbanen. Kniven var 

en gammel ødelagt tapetkniv han hadde funnet utenfor Maxbo en dag og han hadde tatt den i lomma. Han visste 

det ikke er lov med våpen på skolen, men hadde ikke tenkt på at tapetkniven var et våpen. Han skjønner at det 

han har gjort var dumt, men syntes også at Anders egentlig burde si unnskyld til ham fordi han alltid mobbet 

ham. Tor ville IKKE at læreren skulle si det til mammaen og pappaen hans, men læreren forklarer at dette er såpass 

alvorlig at foreldrene må informeres.  

 

Når læreren tar kontakt med foreldrene til Tor sier de at de ikke tror at det er Tor som har ødelagt jakka. Tor ikke 

kan ha tatt med seg en tapetkniv for de har ingen tapetkniv hjemme, så det med kniven må rett og slett ha vært 

en misforståelse. Deres sønn ville heller aldri ha ødelagt en jakke. Han vet godt at man skal respektere andres 

eiendom. De sier at sønnen fortalte at han hadde blitt beskylt for å ødelegge jakka, når han kom hjem fra skolen, 

men at det ikke var han som hadde gjort det, og de så på ham at han snakket sant når han fortalte det. Det de 

derimot er bekymret for er at sønnen deres tidligere har fortalt dem at Anders mobber Tor, og de lurer egentlig 

på hvorfor skolen ikke tar tak i denne mobbingen mot deres sønn?  

 

En sak har alltid flere sider. Reflekter over denne situasjonen.  

 

• Hvordan kan alle de involverte : Tor / Anders / læreren / Foreldrene til Anders / foreldrene til Tor gripe 

dette an / snakke sammen på en god måte? 

• Hva er viktig for at skolen og hjemmet skal samarbeide på en god måte slik at det er til det beste for alle 

barna? 

 

Case 2. Sårende kommentarer via sosial app 

Ellen og Heidi begge 9 år går på 4. trinn. Ellen i A klassen og Heidi i B. De har vært bestevenninder siden 

barnehagen. De fikk begge to smarttelefoner når de gikk på 3. trinn og begge har appen Musically. På denne 

appen kan de lage små musikkvideoer med seg selv i hovedrollen. De kan også kommentere hverandres videoer 

på en chattefunksjon. Musically har12 års aldersgrense, men foreldrene har vurdert at ungene har så mye moro av 

denne appen at de syntes det er greit at de har den på tross av at de ikke er gamle nok.  En dag når Ellen som 

vanlig venter på Heidi i friminuttet, kommer hun ikke alene. Hun kommer sammen med den nye jenta i B klassen. 

Ellen kjenner hun får en klump i magen. Hun har ikke lyst til å leke med hun nye jenta. Hun har mest lyst til å leke 

med Heidi alene. Klumpen bare vokser og vokser i magen for Heidi ser ikke på henne en gang. Hun bare ler og 

tøyser med den andre jenta. De går rett forbi henne uten å se på henne engang. Ellen blir stående alene ved 

huskene og se etter dem, hun vet ikke helt hva hun skal gjøre eller hvem hun skal være sammen med. Nå merker 

hun at hun blir sint. Så teit Heidi er egentlig!! Den kvelden får Heidi en kommentar på den nyeste  videoen sin på 

Musically. Det er fra Ellen. «Jeg syntes lårene dine ser tjukke ut i de buksene når du danser sånn. Du driter deg ut». 

står det. Heidi kan ikke tro det hun leser? Hvorfor skriver Ellen noe sånn til henne? Hun er helt skjelven når hun 

ringer Ellen for å spørre. «Hvorfor skrev du det der på Musically?». Hun kjenner hun er helt på gråten. «Hæ, hva 

da?» Spør Ellen surt. Heidi leser opp kommentaren.  «Det der har jeg ikke skrevet» sier Ellen. Det er sikkert noen 

som har Hacket telefonen min».  De legger på. Etter denne dagen blir lissom ikke ting som før. Jentene krangler 

og blir for første gang uvenner.  

 

Ting som skjer på sosiale medier har stor innvirkning på barnas hverdag. Hvordan kan vi som voksne 

hjelpe barn til å unngå slike konflikter? 

 


