Til klassekontakter og andre som ønsker å bidra til godt klassemiljø
Foreldreansvar og klassemiljø på Uranienborg skole
Sosiale aktiviteter for klassen utenom skoletid styrker samholdet i klassen. Det gir mindre grobunn for
negativ adferd som for eksempel mobbing.
Det er også positivt for foreldregruppen å bli kjent. I denne idebanken finner du rundt mange ulike
forslag til aktiviteter klassen kan gjøre sammen.
Om du ikke har mulighet til å invitere alle i en naturlig gruppering, pass på at det ikke er et lite mindretall
som utelates – og sørg for at invitasjonen distribueres utenom skolen (på mail til foresatte el). Det er
alltid trist å oppdage at du er en av et fåtall som ikke var invitert! Snakk om hva som er greit å legge ut
på sosiale medier fra arrangement der ikke alle er invitert. Selv om barna blir eldre blir det ikke mindre
sårt å ikke bli inkludert.
Vi håper idebanken kan være til inspirasjon og konkret hjelp i klassene til å bygge godt klassemiljø.
Lykke til!
Hilsen FAU-arbeidsgruppe
Oslo, 11.11.2014 / Oppdatert 11.05.2017

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER
Hva er vel hyggeligere enn å føle seg velkommen? Som klassekontakt kan du be om å få epostadressen fra skolen for å innlemme den nye eleven og foreldrene i klassen. Gi også gjerne
nyttig informasjon om bursdagsordning, klassekassen, kontaktinfo til klassekontakter,
vennskapsgrupper, årstidsgrupper etc.
Vær gjerne rask med å invitere den nye eleven med hjem på besøk!

VENNSKAPSGRUPPER
Et godt klassemiljø oppstår når alle kjenner alle og er trygge på hverandre. Å få venner i sin egen
klasse bidrar til at barnet trives, som igjen gir et godt læringsgrunnlag på skolen.
Spesielt i 1.klasse er det behov for å stifte vennskap, bli kjent og trygge på hverandre. Men også barn
som kommer nye inn i klassene etter hvert trenger å blir kjent.
Når klassene arrangerer vennskapsgrupper gjennom flere år, har de fleste vært hjemme hos
hverandre, hilst på foresatte og kanskje søsken. Vennskapsgrupper forebygger erting og mobbing og
kan forebygge og redusere konflikter og utfordringer helt opp i ungdomsskolen.
Hva skjer på en vennskapsgruppe?
Barna skal få leke og gjøre hyggelige, «vanlige» ting sammen. Dette skal ikke kreve mye av foreldrene.
Få hjelp av lærerne til å lage lister med oppsett av vennskapsgrupper Barna møtes hjemme hos
hverandre eller ute i en park, lekeplass etc. Om noen skulle glemme sitt treff tar neste mann på listen
initiativ til nytt treff. Treff èn gang i måneden/hver 6 uke, til alle har hatt besøk.
Årstidsgrupper
Klassen deles inn i 4 årstidsgrupper som sendes til foresatte på mail. Foreldrene i årstidsgruppen
møtes for å planlegge en aktivitet for hele klassen mens barna leker sammen.
Årstidsgruppene kan for eksempel ha ansvar for jule- og sommeravslutning, mens de resterende
gruppene finner på andre aktiviteter som: høstutflukt, piknik i parken, akedag etc. ellers i året.
Klassekveld
«Klassekveld» eller «Klassefest». Klassekontaktene sender ut en e-post med informasjon til alle
foreldre om hensikten med en slik kveld. Kvelden må være foreldrestyrt, men la gjerne barna være med
på planleggingen. Eventuelt kan dette tas opp på et foreldremøte.

Spontane invitasjoner
Ta gjerne initiativ og send ut en mail eller sms til familiene i klassen, hvor man inviterer til å møtes
spontant. (Noen klasser har opprettet en lukket Facebookgruppe for foreldrene, hvor invitasjonene
legges ut.)
Eksempler på slike initiativ kan være:













Noen som vil være med å bade i Frognerbadet? Møtes ved inngangen kl xx
Vi skal på skøyter på Frogner stadion på lørdag – vi har base på tribunen fra kl xx om noen flere
vil være med
Noen som vil ake i Frognerparken i kveld? Vi møtes innenfor hovedporten kl xx
Vi går tur i Skulpturparken (Ekeberg) på søndag, tar 19 trikken fra Urra kl xx
Hovedøya: «Vi tar båten til hovedøya kl 1100 på søndag…»
Piknik eller grilling i Frognerparken, Slottsparken eller Uranienborgparken
Lek på Harelabben i helgene: «Vi er på Harelabben fra kl 1400 hvis noen vil komme å leke.
Sognsvann: «Vi drar til Sognsvann på lørdag og bader. Hvis noen har lyst til å være med…etc
Vandring langs Akerselva
Samling ved Lekeborgen i Frognerparken
Noen som vil fange pokemons i Forgnerparken i helgen? Vi går fra hovedporten lørdag kl xx
Stikkball på Nissen? Møtes ved SKAM benken….

Andre ideer til aktiviteter sammen som krever litt mer planlegging

















Gå rundt Sognsvann med lommelykt en høstkveld
Bål, grilling og natursti med lommelykter og refleks på Huk
Hest- og sledetur i Eiksmarka
Båt- og badetur til en av øyene i Oslofjorden
Overnattingstur i hytte, lavvo eller telt med foreldre
Badetur med familien til Huk, Paradisbukten, Sognsvann
Ski /Akedag med familien i Frognerparken, Korketrekkeren
Klassefest på menighetshuset m/ leker og musikk
Kinokveld med valgfri pizzabesøk før eller etter
Besøke Filmens Hus, POP sentret eller Botanisk hage
Sykkeltur med foreldre (med matpakker)
Dra på teaterforestilling for barn
Elvelangs i Fakkellys (følg med på Facebook)
Gå/Sykle Havnepromenaden
Spillkveld med foreldre og barn
Fotball kamp i Frognerparken

Noen av disse aktivitetene kan også passe som aktivitetsdag for hele trinnet eller kanskje også som
Besteforeldrekveld?
KLASSEARRANGEMENT FOR FORELDRE
Mammatreff, pappatreff eller foreldretreff
Noen klasser velger å kjøre mamma- eller pappatreff. Andre har sammenkomster for alle foreldrene.
Inviter gjerne halvårlig. Har du tilgang på stor hage kan det være et alternativ, man kan møtes i parken
eller ute. Da er det lurt å finne et sted hvor man kan være litt for seg selv. Steder man for
eksempel kan samles, er på Forrester & Brown (Frogner) eller kjelleren på Schillers
Månedlig fredagskaffe
Foreldre som har levert på skolen, eller er i nærheten av «Flaneur Food», møtes til frokostkaffe
mellom kl.08.00-09.00 èn bestemt dag i måneden.
LOKALITETER TIL LEIE
Uranienborg menighetshus i Daasgate
Menighetshuset har to saler med hvert sitt tilhørende kjøkken (Lillesal og Storesal). Det er lokaler man
kan leie til bursdager. Gå gjerne 2-3 familier sammen og ha felles barnebursdag. Kontakt
menighetskontoret og utleieansvarlig på 41774500 om pris og ledige datoer.

Følg med på internett for arrangement:
https://www.facebook.com/litteraturhuset/ - arrangement for alle aldre
http://verdenskulestedag.no/ - årlig arrangement på Akershus
http://www.tekniskmuseum.no/ - alltid spennende!!
https://www.facebook.com/biblotoyen/ - bibliotek kun for de mellom 10 og 15
https://www.facebook.com/barnioslo/ - mange kule arrangement
https://www.facebook.com/Elvelangs-i-fakkellys-119316451374/ - hvert år I september
http://www.oslomuseum.no/ - mange arrangement – gratis!
https://www.forskerfabrikken.no/ - kveldskurs, sommerskole, vinterferiearrangment mm

