
KLASSEMØTE

Husk viktig prinsipp!! Det er kun den som holder bamsen som får snakke. Det er klasselederne som 
bestemmer hvem som skal snakke. Etter hvert som strukturen er på plass, skal læreren blande seg 
minst mulig. Læreren må også ha bamsen når hun/han snakker. (Kanskje dette blir vanskeligere for 
læreren enn elevene he-he).

KLASSEMØTE

Elevene sitter i sirkel (gulvet eller stoler). 
Alle, både lærere og elever, skal ha plass i ringen. 
Elevene har fast plass i ringen. For oss fungerer det 
best med annenhver jente og gutt.

Klassen har en egen møtebok. Vi pleier å ha det 
slik at en av lederne skriver og den andre er 
ordstyrer. Lederne kan bli enige om fordelingen.

Vi har fast struktur på møtet:

Det velges to klasseledere, en gutt og en jente. 
Alle får prøve seg.
Den som har ordet, må holde en maskot, bamse 
etc (noe som tilhører klassen, ikke så stort, mykt). 
Vi bruker klassens maskot. 

Forslag, alt etter aldersgruppe og interesse:

Etter møtet bestemmes det hvem som får med seg 
maskoten (Pingu) hjem. 
Maskoten bringes tilbake til neste klassemøte.

Møtets struktur:

- Positiv runde
- Informasjon (eks.: fotballkamp, ny film, god bok,  
  noe som skjer i nærområdet, saker fra 
  elevrådet…..)
- Tema (her kan læreren velge tema i begynnelsen. 
- Etter hvert som elevene er trygge på møteformen, 
  kan de selv komme med forslag til tema. 
  Eks.: mobbing, jenter og gutter er ikke 
  kjærester fordi om de leker sammen, friminutts
  aktiviteter etc….Her bruker jeg bilder/plakater i 
  fra Steg til steg som utgangspunkt for noen tema,
  har også brukt tema i fra Det er mitt valg.
- Viktig ting for meg (En elev legger noe i midten av 
  sirkelen. Det kan være en bamse, et smykke, en 
  fotball,  etc….Elevene i klassen stiller spørsmål til 
  den som har med tingen. Hvorfor er den så viktig 
  for deg? Hvem fikk du den av? osv…….
- Vitser og gåter (to elever forteller vitser eller gåter, 
  eller kanskje en god fortelling?)
- Lek (en eller to får bestemme en liten lek på 
  slutten av møtet, eks.: avisleken)
- Etter leken bestemmer lederne hvem som skal 
  gjøre hva til neste møte.
- Hvem skal ha viktig ting for meg? Hvem skal ha 
  gåte, vits? Hvem skal bestemme lek? Vi pleier 
  å bestemme tema den dagen vi har møtet, men 
  tema kan jo også bestemmes på forhånd. Her 
  kan det jo tas opp saker fra elevrådet, eller til 
  elevrådet etc…
- Klasselederne avslutter møtet.

Dette er en form for klassemøte som jeg har hatt god erfaring med. Hovedpunktene ble brukt i en klasse 
som PPT jobbet med i forhold til klassemiljø. Noe har jeg tilpasset slik jeg synes det fungerer godt. Flere 
lærere har spurt om å få dette opplegget, derfor har jeg skrevet ut et mal jeg bruker. Hilsen Tove Aarthun. 
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