
Veiledning 
til FUGs 
samtaleduker



Hva bør et foreldremøte
inneholde?
Et foreldremøte er en fin arena for  
skole-hjemsamarbeid på klassenivå. 

Kort oppsummert bør et foreldremøte 
inneholde tre ting:
- Informasjon fra skolen om trivsel og læring, 

aldersrelaterte temaer, livet utenom skoletid, 
regler og forventninger, muligheter og  
utfordringer

- Dialog mellom skole og foreldre om  
hvordan foreldre kan påvirke skole- 
hverdagen og bidra til at samarbeidet  
med skolen blir best mulig

- Aktivitet for foreldrene slik at de kan bli 
kjent, utveksle erfaringer og knytte kontakt 

Samtaledukens 
hva – hvordan – hvorfor
Hva: En samtaleduk er et verktøy som kan  
bidra til å sette i gang tanker og refleksjoner 
om et tema. Spørsmålene i samtaleduken  
legger til rette for konstruktiv samtale,  
strukturen bidrar til at alle foreldre kommer  
til orde.

Hvordan: Samtaledukene er utviklet til bruk i 
foreldremøter. Dukene tar for seg ulike temaer  
som er aktuelle, uavhengig av klassetrinn. 
Det er viktig å ha tenkt igjennom relevans og 
hensikt før man setter i gang. Dette avgjør 
hvor mye tid man trenger til introduksjon og 
oppsummering av samtaleduken. Selve gjen-
nomføringen tar ca 45 min. Foreldrene sitter i 
grupper ved gjennomføring.

Hvorfor: Samtaleduken kan bidra til 
- Å skape aktivitet i foreldremøtet
- Å gi innsikt i muligheter og utfordringer
- Å løfte ulike meninger 
- Å få fram konkrete foreldrebidrag
- At foreldrene blir bedre kjent
- Å skape sammenheng mellom hoved- 

formålene med foreldremøtet, slik de  
er beskrevet innledningsvis.

Forberedelser

1. Velg tema. Lærer(e) og klassekontakt(er) 
bør gjøre dette sammen ut fra hva som 
er relevant for klassen og/eller foreldre-
gruppen. Spørsmålene nedenfor kan hjelpe 
dere i valg og forberedelse:

 – Hvilket tema vil dere velge- og hvorfor?
 – Hva ønsker dere å få ut av sekvensen?
 – Hvordan ønsker dere å innlede?
 – Hvordan ønsker dere å oppsummere?
 – Er det behov for å følge opp?

2. Lag innkalling. I tillegg til vanlige  
formaliteter, bør dere vise at dere legger 
til rette for at foreldrene skal få snakke 
sammen og bli bedre kjent. Vær tydelige  
på at foreldrenes engasjement og 
 deltakelse er viktig for elevenes faglige  
og sosiale utvikling. Hvis dere legger opp  
til påmelding til møtet, så vet dere på  
forhånd hvem som kommer.

3. Lag grupper. Planlegg hvem som skal sitte 
sammen ut fra påmelding. Hver gruppe 
bør bestå av 4-5 foreldre. Foreldrene kan 
gjerne sitte i disse gruppene gjennom hele 
foreldremøtet. Legg derfor navnelapper på 
bordene før møtet starter slik at alle finner 
plassen sin når de kommer. 

4. Gjør klart materiell. Legg alt materiell klart 
på gruppebordene før møtet begynner.  
Blyanter, papir og utvalgt samtaleduk i  
A3-format er nødvendig. Post-it-lapper kan 
være nyttige i en eventuell oppsummering.

5. Forbered introduksjon. Ha tenkt nøye 
igjennom hva du/dere vil si og vektlegge i 
introduksjonen. 

 – Hvilket tema er valgt og hvorfor?
 – Hvorfor bruke samtaleduken som  

 verktøy og hvordan gjør vi det?
 – Hvordan skal vi oppsummere,  

 og hva gjør vi videre?
 Dersom dere ønsker en oppsummering, 

bør gruppene få vite dette før de begynner. 
Gjør det enkelt, f.eks. ved å si at  
«Vi oppsummerer ved at hver gruppe deler 
minst et (gjerne flere) av innspillene fra 
oppgave 4».  
Husk at en oppsummering kan skape 
forventning om oppfølging. Tenk igjennom  
hvordan du/dere eventuelt vil følge opp  
temaet og vær forberedt på å formidle  
dette til foreldrene.

6. Forbered gjennomføring. Gå igjennom hele 
samtaleduken; både fremgangsmåte og 
innhold.

 – Organisering
 – Gjennomføring
 – Enkle spilleregler underveis


