
FAU ved Ammerud skole ønsker ikke at noen barn skal føle seg utenfor når årets 
Halloween feires onsdag 31. oktober. For å få til dette oppfordrer vi foreldre til å engasjere 
seg og bidra til at alle barn som ønsker å delta får lov til å være med. Vi kommer her med 
noen tips som vi har basert på utspill fra mobbeombudet i Oslo.  

Kilde: Kronikk Aftenposten 26. oktober 2017, lenke finnes på mobbeombudet i Oslo sin facebookside.  

Tips 

¨ Hvis du arrangerer selskap – pass på at 
barna ikke får mulighet til å sile ut 
enkeltpersoner som de ikke vil invitere. 
Følg samme reglene som ved 
bursdagsfeiring. Det er like vondt å ikke 
bli bedt på halloweenfest som det er å 
ikke bli invitert i bursdag. 

 
¨ Spør barna, vær nysgjerrig og ikke gi 

deg før du får svar. Hva er planlagt? 
Hvem er invitert?  

 
¨ Ha lav terskel for å kontakte andre 

foreldre. Avtal hvem som skal følge 
barna mens de går «knask eller knep». 
Vær på tilbudssiden! Pass på at 
gruppene som går fra dør til dør ikke er 
for store.  

¨ Hvis klassekontaktene eller andre i 
foreldregruppen har lyst til å 
arrangere selskap så kan skolen låne 
ut lokale. Da må hele klassen eller 
hele trinnet inviteres.  

 

Skikk og bruk 

¨ Ikke ring på der utelyset er skrudd av. 

 
¨ Lær barna å vise respekt for dem 

som ikke gir ut godteri. Det er aldri 
lov å vandalisere eiendom eller å si 
stygge ting til de som ikke feirer 
halloween. 

 
¨ Vent med å spise godteriet til man er 

ferdig med å gå knask eller knep. 
 
¨ Uansett hva man får når man ringer 

på, om det er godteri, rosiner eller 
epler, så skal man si ”tusen takk” og 
”ha det bra” når man går. 

 
¨ Til deg som ikke liker halloween: Det 

er helt greit! Men vær snill og grei 
mot de små spøkelsene og 
monstrene du støter på i løpet av 
kvelden. Gå foran som et godt 
eksempel og vis at man kan være 
uenige og samtidig ha respekt for 
hverandre. 


