BÆKKE SKOLE
Kendskab giver venskab – En introduktion til legegrupper
Formål:
Et godt klassefællesskab giver bedre trivsel, læring og forebygger mobning. Ønsket om at være med
i fællesskabet er ofte større end selve legen, og det er derfor vigtigt at hjælpe fællesskabet på vej.
Legegrupper kan medvirke til, at alle børn er med i klassefællesskabet, og det bliver både nemmere
og mere naturligt at lege på kryds og tværs.
Det er lettere at opbygge et godt klassefællesskab ved skolestart end at reparere et ikke
fungerende klassefællesskab senere i skoleforløbet. Ved at bakke op som forældre er vi med til at
bidrage positivt til fællesskabet. Vi kan styrke sammenholdet og hjælpe fællesskabet på vej, uden at
vi blander os i venskaber.

Hvem står bag beslutningen:
Skolebestyrelsen på Bække Skole ønsker, at der skal etableres legegrupper i 0.klasse. Vi anbefaler,
at legegrupper fortsætter i hele indskolingen.

Sådan fungerer en legegruppe:
I en legegruppe mixes piger og drenge, og faste lege-relationer blandes. Alle børn er med i en
gruppe. I legegruppen besøger børnene på skift hinanden og oplever derved hinandens hjem. På
den måde kan nye relationer opbygges. Det er klassens lærere, der danner legegrupperne.

Når legegruppen er på besøg hos dig:
Inviter hjem og hold det simpelt. Kniber det med at være hjemme, så inviter i anlægget eller på
legepladsen. Det er legen og samværet, der skal være i centrum.
Alle børn behøver ikke lege samme leg, men det er vigtigt, at alle er med i et fællesskab. Hav gerne
en leg i baghånden, hvis det bliver nødvendigt med lidt hjælp til at komme i gang.
2 til 3 timer er erfaringsmæssigt en fin tidsramme for en legegruppe-aftale. Den sidste halve time
kan du med fordel byde på en kop kaffe til de forældre, der kommer for at hente. På den måde får I
sat ansigter på hinanden, og I kan vende dagens begivenheder.
Hvis det passer dig dårligt at have legegruppen, når det er din tur, så byt med en fra gruppen. Hav
fokus på, at I gør det både for jeres eget barns og fællesskabets skyld.
Detaljerne omkring afviklingen fastsættes af klassens lærer i samarbejde med klassens forældreråd.

Her kan du læse mere:
Der er inspiration at hente på ”www:forældrefiduser.dk”. Søg på legegrupper.
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