
 

 

 

 

 

Hva skal til for at du skal glede deg til foreldremøter, og hvorfor er 

foreldremøter viktige for barna? På landsmøtet 2022 jobbet vi med  

dette i grupper. Her er noen av svarene vi fikk: 

 
 

Forberedelser til møte: 
 
For å få et vellykket møte er forberedelsene viktige. 

 

Sende ut innkalling i god tid 

Gjøre rommet klart, sette stoler i ring 

Tenne lys, sette frem blomster etc. 

Henge opp, legge/vise frem elevarbeider 

Fast agenda på møtene 

Forberedt lærer som vet hva hen vil informere om og evt. diskutere  

 

Sosialt 
 
Det skal være fint å møtes, og det er viktig å skape god stemning. Fellesskap og sosialt samvær er viktig,  
og noen treffes før møtet for å spise sammen eller ta en kopp kaffe. Mat/kaker kan lages av elevene f.eks.  
Det er veldig viktig med en pause i møtet, med kaffe, te og kaker foreldre kan ta med,  
eller hjemmebakst av elevene.  

 

Fokus på det positive 

Godt samspill mellom foreldre og lærere 

Samhold, bli kjent 

Hjelpe barna til sosialt samvær utenom skolen 

 

Møterammer 

 

Møtet skal være godt planlagt, til fastsatt tid og holde seg til tiden 

Sende inn tema på forhånd, planlegge tema godt, få agenda og saksliste i god tid 

Foreldrene presenterer seg, til og med på ungdomstrinnet  

Tid til mingling, pause  

 

 

Foreldremøter 
– 



 

 

Forutsigbare møter, det skal ikke komme negative overraskelser på møte  

– gjensidig lærere/ foreldre 

Viktig å sitte i ring så foreldre kan se hverandre  

Alle får delta aktivt i møter, rom for samtaler 

Todelt møte, skolens del og foreldrenes del 

God ordstyring i møter, møteleder/ ordstyrer må kunne bryte av innlegg som ikke er 

planlagt eller passer (klasselærer kan hjelpe til ved å si; dette kan vi snakke om etter møtet) 

 

Møteinnhold 

 

Starte møtet med å gjøre lek/aktivitet/sang/morgenvers/spille fløyte/eurytmi  

– som barna gjør, for å samle foreldregruppen 

Høre læreren fortelle om klassen og hverdagen 

Læreren engasjerer foreldre i f.eks. eurytmi, maling, fortegning, gruppearbeid 

Samtaler i mindre grupper, om tema 

Informasjon fra skolen  

Bidrag fra elevene, kulturelt innslag 

Informasjon fra faglærere 

Viktig med felles kunnskap om hva foreldresamarbeid innebærer 

 

Bygge bro til barna kommer på skolen dagen etter 

 

Henge opp tegninger/malerier som foreldrene har laget på veggene/pultene til barna 

 

Tema/formål for foreldremøter: 

 

Liste med tema for foreldremøter; lage trivselsregler for foreldremøter 

Møte andre voksne – uten barn 

Rom for å lage avtaler for barna i fritiden 

Høre lærer fortelle om klassen og hverdagen 

Felles retningslinjer, bursdagsfeiringer, gaver, skjermbruk, besøk, vennegrupper 

Faglig tema, gå dypere inn i et tema  

Besøk av fagfolk, f.eks, skjermbruk, helsesøster, politi 

Engasjerte foreldre får lov å være en gruppe rundt barna 

Se klasserommet, bli kjent med barnas hverdagsomgivelser 

Forebygger utenforskap blant elever 

Fellesskap rundt barna 

Felles virkelighetsforståelse i forhold til klassemiljø 

Skape engasjement 

Styrke foreldrene i å møte aldersaktuelle tema og utfordringer 

Øke tilliten til pedagogikken 

Lavere terskel for å ta kontakt 

 



 

 

Når pedagogiske verktøy og virkemidler blir presentert på en god måte, forankres valget 

foreldre har tatt om å velge steinerpedagogikk for sitt barn, alle trenger å bli minnet på det, 

ikke bare 1. klasse 

 

Pedagogikk 

 

Foredrag om pedagogikk, hvordan og hvorfor ting er som de er, hvorfor gjøres som de gjør  

Foreldre får erfare hvordan skolehverdagen er 

Fine innslag om pedagogikk 

 

Mellom møtene 

 

Spond; app for lavterskel digital kommunikasjon for foreldre mellom møter 

Arrangere noe sosialt for elevene mens det er foreldremøte, for eksempel spillekveld 

Private treffsteder mellom møtene for å bli kjent 

Tilgjengeliggjøre foreldrehåndbok  

Foreldrefadder viktig for inkludering av nye foreldre 

Delta på dugnader, markeder 
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