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Netværksgrupper i klassen…
Etableres for at støtte op om sammenhold og trivsel blandt børnene.
Netværksgrupper kan være medvirkende til, at alle børn føler sig som en del af
fællesskabet i klassen og kan anvendes som et redskab på samtlige klassetrin.

Netværksgrupper fungerer…
Ved at børnene besøger hinanden i fritiden, i mindre sammensatte grupper. Børnene
oplever derved hinandens hjem og lærer hinanden at kende på tværs af klassen. Herved
skabes muligheder for nye relationer og børnene opbygger respekt og tolerance overfor
hinanden.
Etablering af netværksgrupper skaber mulighed for, at klassens forældre lærer hinanden
bedre at kende. Dette ses som en styrke til at støtte op om, at alle børnene har det godt i
klassens fællesskab.

Netværksgrupper kan etableres…
På forskellige måder og vigtigt er det, at inddrage børnene i udvikling af den enkelte
klasses måde at afholde netværksgrupper på, så de opleves værdifulde og også kan
fungere i de større klasser.
At planlægge to turnusser i løbet af et skoleår, er ofte passende.
Etablering af netværksgrupper sættes i system og inspiration til dette kan hentes på:
www.groupformer.com

Inspiration til netværksgrupperne…
Netværksgrupper kan etableres som pige/drengegrupper eller på tværs af køn.
Etablering af grupperne kan varetages af trivselsrådet eller andre forældre der byder sig
til.
En gruppestørrelse på 4-6 børn er passende
Netværksgruppen kan mødes efter skoletid eller i en weekend.
To timer til et arrangement er ofte passende.
Lad barnet der skal afholde netværksgruppe lave en invitation eller anvend forældreintra.
Støt børnene i at det skal være hyggeligt. Aftal med dit barn om der skal planlægges en
aktivitet/leg eller om børnene selv vil finde på hvad de skal lave. Hav evt. en “Plan B” klar,
så en aktivitet/leg hurtigt kan iværksættes.
Respektér hvis en familie i en periode ikke har mulighed for at invitere, men udeluk aldrig
et barn.
Invitér en gang i mellem på kaffe til forældre når børnene hentes

Inspiration til aktiviteter…
I netværksgruppe kan børnene:
Lege, spille spil – inde som ude, bage, tage på skovtur (evt. bare i haven), lave mad,
rollespil, små konkurrencer eller maget andet. Inspiration til aktiviteter kan findes på
Skoleporten Tjørring Skole.

