Information til forældre om
venskabsprogrammet Bedre Venner
Bedre Venner er en legebaseret venskabsordning mellem ældre og yngre elever, som styrker relationer
og fællesskab på tværs af klassetrin, og som på den måde bidrager til en god og tryg skolestart for nye
skoleelever og det gode kammeratskab på skolen. Programmet er en del af Mary Fonden og Red Barnets
antimobbeprogram Fri for Mobberi, og vi skal snart i gang med at arbejde med det i jeres barns klasse. I
kan læse lidt om, hvad det går ud på i dette brev.
Formål med Bedre Venner
Formålet er, at de yngre elever føler sig velkomne og hurtigt får kendskab til skolen og skolelivet, og at
de ældre elever kan opleve sig som betydningsfulde ved at skabe tryghed og være rollemodeller for nye
elever i forhold til, hvordan børn omgås hinanden på skolen. Tanken er, at de ældre og yngre elever bliver
gode skolevenner, men ikke nødvendigvis hinandens venner i almindelig forstand.
Praktisk information
•	
Til forældre til de ældre elever: I månederne inden sommerferien bliver de ældre venner undervist
i, hvordan de kan være en god støtte for de yngre elever. De taler om værdierne tolerance, respekt,
omsorg og mod og finder på sjove fællesskabende aktiviteter at lave sammen med de yngre elever.
•	
Til forældre til de nye elever: Når de nye elever begynder i 0. klasse, får de besked om, at de har en
skoleven i de større klasser, og at de skal lave hyggelige ting sammen i nogle af frikvartererne og timerne.
• Aktiviteterne forløber i en afgrænset periode.
Jeres rolle som forældre
Bedre Venner arbejder med at skabe tryghed og en stærk skolekultur med plads til forskelle. Det ved
vi er med til at forebygge mobning.Vi håber, at I vil bakke op om programmet hjemmefra ved at spørge
interesseret ind til jeres børns ældre eller yngre venner.
Gode spørgsmål kan være: ”Hvad er en god kammerat?” og ”Hvordan er du en god kammerat for din
ældre/yngre ven?”
Venlig hilsen

Om Fri for Mobberi
Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram udviklet af Mary Fonden og Red Barnet.
Fri for Mobberi bygger på fire grundlæggende værdier: tolerance, respekt, omsorg og mod, og
består af en kuffert og et digitalt univers, der indeholder redskaber og metoder, som bidrager
til trivsel og forebyggelse af mobning i indskoling og SFO.
Fri for Mobberi findes også i en version til vuggestuer/dagpleje og børnehaver.
Læs mere på friformobberi.dk.

