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FORORD 
 

 

Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar  
har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø  

som fremjar helse, trivsel og læring. 
 (Opplæringsloven § 9a) 

 

 

Læreplanen for norsk skole, Kunnskapsløftet, setter som en helt klar målsetting at skolen 
skal arbeide for å utvikle hele mennesket. Læreplanen understreker dermed at skolen ikke 
bare skal utvikle elevenes skolefaglige ferdigheter, men peker på at skolen også har som 
oppdrag å bidra til at elevene utvikler seg personlig og sosialt. 

Skolen er en sosial arena der barna tilbringer mye tid. Derfor må skolen i samarbeid med 
foresatte, hjelpe barn og unge inn i konstruktive sosiale utviklingsprosesser. Sosial 
kompetanse må være et bærende prinsipp dersom skolen skal bidra til å utvikle 
kunnskapsrike, engasjerte og kritiske borgere som er i stand til å handle sosialt i et 
likeverdig samfunn preget av mangfold. 

Gjennom læreplanen Kunnskapsløftet ser vi imidlertid også en tydeligere dreining mot det 
individuelle og den enkelte. Utfordringen framover blir derfor å skape en større balanse 
mellom den enkelte og det fellesskapet den enkelte går inn i. 

En av de viktigste forutsetningene for å lære, er at eleven trives. I følge Opplæringsloven har 
alle elever rett til et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

 

Stavsberg skole har arbeidet med sosial kompetanse og skolemiljø over flere år. Det er 
viktig at både elevene selv og foreldrene medvirker i dette arbeidet, slik at vi arbeider mot 
samme mål: 

en skole hvor alle elever er trygge, hvor de trives og dermed har de beste forutsetningene for 
læring! 

 

 

Hilsen  

 

          Else Margrethe Holst   Hanne Kristin Pedersen 

                    Skoleleder                                       Ass. skoleleder   
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SAMARBEID

SELVHEVDELSE

SELVKONTROLLEMPATI

ANSVARLIGHET

HVA ER SOSIAL OG EMOSJONELL 
KOMPETANSE? 
 

Sosial kompetanse 

Sosial kompetanse = et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som trengs for å 
mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale 
relasjoner, og som bidrar til at trivsel økes og utvikling fremmes (Garbarino 1985)  

Fokus her er tilpasning til ytre forhold  

Den sosiale kompetansen inndeles i fem dimensjoner: (Gresham & Elliott 1990)  

• Empati  
• Samarbeid  
• Selvhevdelse  
• Selvkontroll  
• Ansvarlighet  

(Se definisjoner s. 25) 
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Emosjonell kompetanse 

Emosjonell kompetanse = en kapasitet til å oppnå det utfall en setter seg fore, i et møte 
hvor emosjoner utløses. Her er fokuset den enkeltes evne til å gjennomføre sitt forehavende 
(Saarni 1999)  

Den emosjonelle kompetansen deles i åtte ferdigheter (Saarni 1999)  

En skal kunne  

• være klar over egne emosjoner 
• tyde andres emosjoner  
• benytte et vokabular for emosjoner og uttrykk  
• være empatisk  
• skille mellom indre emosjonell opplevelse og ytre emosjonelt uttrykk  
• mestre vanskelige emosjoner og stressende omstendigheter  
• forstå emosjonell kommunikasjon i relasjoner  
• hevde seg selv  

De tre første områdene nevnt her, er basis for de fem dimensjonene definert som sosial 
kompetanse.  

Når sosial kompetanse handler om tilpasning til ytre forhold, og emosjonell kompetanse 
handler om å hevde sin indre kraft, er det et spenningsforhold mellom dem. Dette svarer til 
den fundamentale spenningen i mennesket mellom lengselen etter å oppleve tilknytning og 
inkludering på den ene siden, og å utvikle seg til et særpreget og selvstendig individ på den 
andre siden.  
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SKOLEMILJØ 
 

Kulturaktivitet 

 

For å utvikle elevane sin kulturelle kompetanse til delta i eit 
multikulturelt samfunn, skal opplæringa leggje til rette for at 
dei får kunnskap om ulike kulturar og erfaring med eit breitt 

spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringa skal fremme 
kulturforståing og medverke til å utvikle både sjølvinnsikt og 
identitet, respekt og toleranse. Elevane skal møte kunst og 

kulturformer som uttrykkjer både individualitet og fellesskap, 
og som stimulerer kreativiteten og dei nyskapande evnene 

deira. Elevane skal også få høve til å bruke dei skapande evnene 
sine gjennom ulike aktivitetar og uttrykksformer. Dette kan gi 

grunnlag for refleksjon, kjensler og spontanitet  

(Kunnskapsløftet – Generell del) 

 

Fellessamlinger  
Ved Stavsberg skole har vi månedlige fellessamlinger der ansvar for programmet rullerer 
mellom trinnene. 

Faste innslag er underholdning/utdrag fra aktuelt læringsarbeid, kåring av Månedens 
Friskus, Månedens Trinn og Månedens Kunst. I tillegg synger vi for bursdagsbarna, vi synger 
Månedens Sang og lytter til Månedens Musikk. 

 

Ta kunstnerens blikk fra et barn, ta formgleden fra det, 
og se, det vil trå på sitt spann og kaste sin spade.  

Og se, det vil glemme sin lyst og gå under i skygge,  
og broer og byer og skib vil det ingengang bygge. 

André Bjerke 
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Storforestilling/Storprosjekt 
Hvert annet år arrangerer skolen et storprosjekt/storforestilling hvor alle elever er med. I 
disse prosjektene samarbeider skolen alltid med profesjonelle kunstnere. Det er midler fra 
Den kulturelle skolesekken som bidrar til å gjøre dette mulig. 

 

Klink! 
I 2012 mottok Stavsberg skole Klink!, en nasjonal pris for kreativ læring i grunnskolen. 
Stavsberg mottok prisen for sitt gjennomgående arbeid med kunst og kultur i skolen. 
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Fysisk aktivitet 
 

Fysisk aktivitet fremmer god helse og kan bidra til større 
motivasjon for læring 

(Kunnskapsløftet – Generell del) 

 

 

Midttimen 
For å legge til rette for fysisk aktivitet i skolehverdagen, har vi en hel time med friminutt 
midt i skoledagen. Da har elevene god tid til å bevege seg gjennom lek og spill ute i 
skolegården.    
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Friskus og Ekstremfriskus 
En gang i måneden legges det til rette for en friskus-aktivitet hvor alle elever har mulighet 
til å være med. Dette er et lavterskel-tilbud og skal inspirere elevene til å være fysisk aktive. 

Ekstremfriskus er et tilbud til de av elevene våre på mellomtrinnet som ønsker å utfordre 
sine egne grenser både fysisk og psykisk. 
For hver av ekstremfriskus-øktene er det satt minstekrav til prestasjon. For å være med 
videre, må man ha nådd dette kravet. Gjør man ikke det, går man ut som deltaker av 
Ekstremfriskus! Det blir utdelt bonussekunder i noen av øvelsene. Disse sekundene tar 
elevene med seg helt fram til den siste øvelsen, som er Triatlon.  

 

Det er laget en treårs-rullering på arrangementet slik at elevene ikke møter på de samme 
øvelsene hvert år. De øvelsene som går igjen hvert år er is-bading og triatlon. Foruten is-
bading og triatlon som kommer hvert år, er treårs-rulleringen slik: 

År 1: sykling + klatring 
 
År 2: langløp + feltløype vinterstid  
 
År 3: bakkeløp + svømming med hopp fra ulike høyder. 
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Alle som kommer gjennom samtlige øvelser innenfor kravene er en Ekstremfriskus ved 
Stavsberg skole, og hver og en honoreres med diplom 
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Relasjoner – relasjonsbygging 
 

Elev – lærer 
De siste tiårenes forskning viser en tydelig sammenheng mellom kvalitet på lærer-elev 
relasjonen og elevenes læring, atferd og trivsel i skolen. Derfor er det svært viktig å 
vektlegge relasjonsbygging mellom elev og lærer. Dette arbeider vi systematisk med på 
flere måter; 

• ved oppstart av første time tar lærer alle elevene i hånden og hilser ved navn 
• lærerne har jevnlige elevsamtaler med hver og en  
• lærerne er bevisst på å vise at de ser hver enkelt elev gjennom skoledagen 
• tydelig klasseledelse  
• humor  

 

 

 

Elev- elev 
Å skape gode relasjoner mellom elevene, er også særdeles viktig. For at elevene skal trives 
og lære, trenger de å føle seg sett og akseptert av andre. Arbeidet med å skape gode 
relasjoner elevene imellom, drives systematisk helt fra barna begynner på skolen. Noe av 
det som gjøres er 

• fadderordning 
• lekegrupper 
• arbeid med klassevenn-punktene 
• elevsamtaler hvor lærer og elev sammen 

jobber med å utvikle elevens sosiale og 
emosjonelle kompetanse 

• klasseråd 
• læringspartnere 
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Felles kjøreregler 
 

Ordensregler 
 

 

Ordensregler for elevene ved Stavsberg skole 

Som elev ved Stavsberg skole vet jeg at: 

 

Konsekvenser ved brudd 

1  jeg er høflig, vennlig og hjelpsom 
overfor medelever og voksne slik at 
alle får en trygg og god skolehverdag  

- tilsnakk fra lærer  

- skrive logg over hva som er hendt  

- møte på rektors kontor  

- skriftlig rapport hjem  

- møte med foresatte  

 

2  jeg møter presis til timen  - lærer noterer forsentkomming (eget 

skjema)  

- 3 merknader = rapport hjem  

- møte med foresatte  

 

 

3  jeg har med meg alt jeg trenger av 
materiell og utstyr for skoledagen  

- lærer noterer glemming (eget skjema)  

- 5 glemminger = rapport hjem  

- møte med foresatte  

 

 

4  jeg reiser meg og hilser ved 
begynnelsen av timer med ”ny” lærer 
el. annet besøk  

- tilsnakk fra lærer  

- skrive logg etter timen (hjem til 

underskriving)  

- anmerkning  

 

 

5  jeg ikke har lue, cap, utesko eller 
yttertøy på i timen  

- tilsnakk fra lærer  

- skrive logg etter timen (hjem til underskriving)  

- anmerkning  

 

 

6  jeg ikke har med eller bruker 
tyggegummi, godteri eller brus i 
skoletiden  

- tilsnakk fra lærer  

- skrive logg etter timen (hjem til 

underskriving)  

- anmerkning  
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7  om mobiltelefonen er med til skolen, 
skal den ligge avslått i sekken i 
skoletida  

- lærer bringer telefonen til rektors kontor 

der den kan hentes ved skoledagens slutt  

- 2. gang dette skjer, hentes den av 

foresatte  

 

 

8  jeg ikke banner eller opptrer med 
stygg og truende ordbruk overfor 
medelever og voksne ved skolen  

- tilsnakk fra lærer  

- skrive nøyaktig logg over hva som er sagt 

(hjem)  

- lærer skriver nøyaktig rapport over hva 

som er sagt  

- møte på rektors kontor = avtale for videre 

atferd  

- møte med foresatte  

 

9  jeg tar vare på skolen, inventar og 
skolemateriell  

- logg over det som har hendt 

(hjem til underskriving)  

- møte på rektors kontor  

- rapport hjem  

- reparere skaden el. betale for 

reperasjon  

- møte med foresatte  

 

10  skolen er en arbeidsplass, og jeg 
opptrer rolig uten løping, skriking eller 
høylydt snakk innendørs  

- tilsnakk fra lærer  

- logg over hendelsen (hjem til 

underskriving)  

- anmerkning  

- 3 anmerkninger = rapport hjem  
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Fellesskaps-regler 
For å skape trygghet, trivsel, forutsigbarhet og rettferdighet, har lærerne i samarbeid med 
elevrådet, utarbeidet fellesskapsregler for vår og høst, samt fellesskapsregler for vinter. 
Reglene repeteres jevnlig slik at alle er innforstått med dem og de redigeres etter behov. 

 

Trinnregler 
På hvert trinn utformer elever og kontaktlærer i fellesskap sine egne trinnregler. Disse er 
alle på trinnet forpliktet til å følge.  
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Klassevenn 
I samarbeid med elevene har vi definert hva «En god klassevenn» er:  

 

• En god klassevenn er alltid en hjelpsom og positiv læringspartner 
• Gode klassevenner gir hverandre arbeidsro 
• Gode klassevenner hilser alltid på hverandre når de møtes 
• Dersom en klassevenn går alene, skal man alltid spørre om hun/han vil være med 
• En god klassevenn tillater alle å si hva de mener uten å le/himle med øynene 
• Gode klassevenner lytter til hverandre 
• Gode klassevenner hjelper alltid hverandre – både i timene og i friminuttene 

 

Disse punktene jobbes det med systematisk på alle trinn for å gjøre elevene bevisste på 
hvordan man kan være en god medelev for de andre. Elevene, ledet av elevrådet, redigerer 
punktene med jevne mellomrom. 

 

 

 

 

 

 

Trinnråd/klassens time 
 

Mellomtrinn 
• Klassens time/trinnråd avholdes til en fast, timeplanfestet tid hver 14. dag. Elevene 

skal vite når den kommer. 
• Alle sitter godt synlig for hverandre, gjerne i en halvsirkel. Hvis det er praktisk 

vanskelig å få til i klasserommet, bør man holde klassens time/trinnråd i et annet 
egnet rom, f.eks. musikkrommet/HK-rommet. 

• Lærer er møteleder. 
• Lærer eller elev skriver et kort referat som samles i en egen bok/perm. 
• Tillitsvalgte tar opp det de evt. har fra elevrådsmøter. 
• Klassen skal i fellesskap drøfte hvilket av kriteriene for klassevenn de trenger å ha 

fokus på i perioden framover. Dette blir sosialt mål som skal stå på planen. I neste 
møte vurderer man i fellesskap hvordan det har gått med akkurat dette kriteriet - 
trenger man fortsatt fokus på det, eller bør det byttes ut med et nytt? 

• Ha gjerne en postkasse/lukket boks hvor elevene kan legge (anonyme) lapper med 
forslag til ting som bør tas opp. 
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Småtrinn 
• Klassens time/trinnråd avholdes til en fast, timeplanfestet tid hver 14. dag. Elevene 

skal vite når den kommer. 
• Alle sitter godt synlig for hverandre, gjerne i en halvsirkel. Hvis det er praktisk 

vanskelig å få til i klasserommet, bør man holde klassens time/trinnråd i et annet 
egnet rom, f.eks. musikkrommet/HK-rommet. 

• Lærer er møteleder. 
• Lærer skriver et kort referat som samles i en egen bok/perm. 
• Klassen skal i fellesskap drøfte hvilket av kriteriene for klassevenn de trenger å ha 

fokus på i perioden framover. Dette blir sosialt mål som skal stå på planen. I neste 
møte vurderer man i fellesskap hvordan det har gått med akkurat dette kriteriet - 
trenger man fortsatt fokus på det, eller bør det byttes ut med et nytt? 

• Ha gjerne en postkasse/lukket boks hvor elevene kan legge (anonyme) lapper med 
forslag til ting som bør tas opp. 
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ELEVENES ANSVARSOPPGAVER 

 

Fadderordning 
Gjennom fadderordningen lærer de eldste elevene å ta vare på, skape trygghet, være gode 
rollemodeller og veilede medelever. De opplever gjennom denne ansvarsoppgaven også at 
de som fadder for en yngre elev, blir en viktig person og medelev for sitt fadderbarn.  

Fadderordningen er organisert slik: 

• Elevene på 5. trinn er faddere for elevene på 1. trinn 
• Elevene på 6. trinn er faddere for elevene på 2. trinn 
• Elevene på 7. trinn er faddere for elevene på 3. trinn 
• Elevene på 4. trinn forbereder seg på fadderoppgaven som venter dem når de skal ta 

imot neste års 1. klassinger.  

Sammen med lærerne, avtales det noen felles aktiviteter gjennom skoleåret for fadder-
klassene slik at de hele veien styrker de sosiale relasjonene seg imellom.  
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Gode hjelpere/ordenselever 
Hver klasse har en ordning for ordenselever/ gode hjelpere. Det fungerer slik at to og to 
elever etter tur, har ansvar for noen arbeidsoppgaver i klasserommet. Det kan være 
oppgaver som går på å holde klasserommet i orden, henting av melk, utdeling av bøker, 
tømming av søppel og lignende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivselsinspektører 
Trivselsinspektørene skal først og fremst følge med på at de yngste elevene våre ved skolen 
har det bra og at de alltid holder seg inne på skoleplassen  

 

• Det viktigste er å arbeide slik at vi hindrer at det skjer noe som ikke er bra – vi 
arbeider forebyggende  

• Det er fint om trivselsinspektørene selv kan leke med de yngste som ikke har klart å 
finne på noe å gjøre  

• Trivselsinspektørene skal arbeide tett sammen med hovedinspektørene i midttimen 
– søke hjelp med en gang noe blir vanskelig! 
 



20 
PLAN FOR SOSIAL OG EMOSJONELL KOMPETANSE – STAVSBERG SKOLE - RINGSAKER KOMMUNE 

Miljøagenter 
Skolen har en egen Miljøbu ute i skolegården, hvor elever kan låne utstyr til bruk ute i 
friminuttene. De eldste elevene kan søke om jobb i miljøbua, og fungere som miljøagenter. 
De har da følgende arbeidsinstruks: 
 

• Låse opp Miljøbua ca. kl. 1045 hver dag 
(nøkkelen hentes på avtalt plass inne hos rektor) 

• Holde god oversikt og orden i alt utstyret som finnes i boden 
• Melde fra til rektor om noe er ødelagt   
• Komme med forslag om utstyr som kan kjøpes inn til glede for alle elever 
• Sørge for at utstyret kommer alle skolens elever til gode, og ikke bare noen 
• De første 20 min. og de siste 20 min. arbeider miljøagentene sammen – i 

mellomperioden kan en stå alene, slik de blir enige om 
• Kl. 1135 går den ene miljøagenten og varsler med bjella om at det er tid for å levere 

inn lånt utstyr. Denne runden starter ved skøyteisen, fortsetter på baksiden av 
bygningen, og ender opp ved akebakken. 
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Elevvakter 
Elever fra 7. trinn kan søke om å bli elevvakter. De får informasjon om hva jobben innebærer 
og må skrive en begrunnet søknad. 

• Som elev -vakt ved Stavsberg skole skal du alltid bære vest merket «Elev-vakt». Må 
hentes hver morgen i garderoben utenfor rektors kontor. 

• Vakten begynner kl. 08.00 presis og varer til det ringer inn kl. 08.30. 
• Elev-vaktene skal se til at ingen elever oppholder seg innendørs i denne perioden.  
• En av elev-vaktene henter nøkkel hos rektor og låser opp paviljongen kl. 08.00.  
• Både i paviljongen og i hovedbygningen kan elevene kun gå inn for å henge fra 

seg/legge fra seg sekkene, for så med en gang å gå ut igjen. 
• Elev-vaktene skal skrive ned navnene på de elevene som nekter å gå ut etter at elev-

vakten har gitt beskjed om dette. Elev-vakten skal si fra på en hyggelig måte. 
• Om elev-vaktene opplever at noen situasjoner er vanskelige, skal han/hun kontakte 

lærer/rektor og si fra om dette eller be om hjelp. 
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Melkeansvarlige 
Elever fra 7. trinn kan søke om å få jobb som melkeansvarlige. I denne jobben har de ansvar 
for følgende: 

• Melk fra TINE leveres ved skolen torsdager. Når melka kommer i skoletida, skal de 
melke-ansvarlige bære den ned og rydde den inn i kjøleskapet 

• Nøkkel til melkeskapet hentes på 
lærerværelset og må leveres der igjen 
etter endt økt hver dag 

• Melkeansvarlige låser opp kjøleskapet 
og deler ut riktig antall av hver sort 
melk til hvert trinn. 

• Trinnene har hver sin melke-kasse 
• Melke-ansvarlige må være klare til å 

dele ut melk kl. 1025 hver dag 
 

 

Skolepatrulje 
Med tanke på trafikksikkerhet for alle elever, har skolen, i tråd 
med Trygg Trafikks anbefalinger, skolepatrulje langs barnas 
skolevei. Dette er en ansvarsfull og viktig jobb for de elevene 
på 6. og 7. trinn som ønsker å være skolepatrulje. I avtalen fra 
Trygg Trafikk, skriver elevene under på følgende: 

Jeg skal: 

• bruke opplæringen jeg har fått til å hjelpe andre elever i trafikken. 
• forsøke å være et godt eksempel for andre i trafikken. 
• møte til tjeneste til fastsatte tider. 
• sørge for stedfortreder ved fravær. 
• bruke skolepatruljevest og flagg i tjenesten og behandle dette utstyret fint 
• samarbeide så godt jeg kan med andre i patruljen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmgq-8oo7MAhUiDJoKHcu0BaoQjRwIBw&url=http://nettbutikk.tryggtrafikk.no/skole/skolepatruljeflagg.html&psig=AFQjCNHFGzd9ZY9Nw7qlKEe3dneNLND5VQ&ust=1460728101112022
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Elevråd  

 

Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det 
systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. 

Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva som er 
naturleg for dei enkelte årstrinna. 

(Opplæringsloven § 9a-5 første ledd) 

 

Elevrådet er en viktig arena for elevene. Her står elevmedvirkning i fokus, og de er med på å 
jobbe for et godt skolemiljø. De får trening i demokratisk tenkning, samtidig som de må ta 
den ansvarsfulle jobben med å representere medelever. De må arbeide slik at det gagner 
alle elevene ved skolen. Dette er en viktig del av utviklingen av sosial kompetanse.  
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INDIVIDUELL UTVIKLING AV SOSIAL OG 
EMOSJONELL KOMPETANSE 
 

Elevsamtalen 
Elevsamtalen er en samtale om ikke-faglig utvikling. 
Ikke-faglig vurdering skal skje på 2 måter: 

a) som en individuell vurdering av om elevene har god, nokså god eller lite god   orden og 
oppførsel 

 b) som en dialog der samtalen har fokus på opplæringen og om den har bidratt   eller 
eventuelt ikke bidratt til elevens utvikling av opplæringslovens § 1-1, generell del og 
prinsipper for opplæringen  

• Hensikten med dialog om annen utvikling er å gi elev, lærer og foresatte muligheten 
til å samtale om eleven utvikler seg i positiv retning med tanke på andre mål for 
opplæringen enn de faglige målene. Sosial kompetanse for eksempel.  

• Samtalen skal være en dialog, og eleven skal ikke bli vurdert med noen form for 
symboler som beskriver grad av måloppnåelse  

• Eleven skal på individuelt grunnlag få tilbakemelding fra læreren på sin utvikling  
• Læreren gis mulighet til å få tilbakemelding fra eleven om og på hvilken 

måte opplæringen bidrar til elevens ikke-faglige utvikling   
• Det er kontaktlærer som gjennomfører de ikke-faglige samtalene  
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Progresjonsplan sosiale ferdigheter 
 

Med utgangspunkt i de fem dimensjonene selvhevdelse, empati, samarbeid, ansvarlighet og 
selvkontroll, har vi utarbeidet en progresjonsplan med oversikt over de sosiale ferdighetene vi ønsker 

at elevene skal opparbeide seg. Ferdighetene arbeides med individuelt, og er en viktig del av 
elevsamtalen. 

 

Empati 
Empati vil si at du har evne til å leve deg inn i andres situasjon. Det handler om å se situasjonen fra den 
andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter.  

Empati er viktig for å kunne etablere nære relasjoner og være en motvekt mot mobbing og vold. Empati 
er både en stabil egenskap og situasjonsbestemt. Derfor kan empati utvikles og endres, 

 

Samarbeid 
Samarbeid handler blant annet om å kunne bruke tiden fornuftig mens man venter på tur, dele med 
andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder, samt å kunne gå over til andre aktiviteter uten å 
protestere. Det dreier seg om å samarbeide med jevnaldrende og med voksne. 
 
Barn og unge lærer slike ferdigheter best ved at de får samarbeide mye. 

 

Selvhevdelse 
Selvhevdelse er å be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på andres handlinger.  

Videre handler det om å markere seg sosialt, blant annet ved å uttrykke egne meninger og standpunkter, 
og si nei til det man helst ikke bør være med på. Selvhevdelse handler om å uttrykke uavhengighet og 
selvstendighet, samt ta sosial kontakt og initiativ. I noen grad dreier det seg om å være aktør i eget liv og 
brikke i andres liv. 

 

Selvkontroll 
Selvkontroll regulerer forholdet mellom atferd og følelser, og noen omtaler dette som impulskontroll. 
Det handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre.  

Når man opplever frustrasjoner og motgang, eller når det oppstår uenigheter eller konflikter, kommer 
evnen til selvkontroll tydelig fram i måten man reagerer på erting og kommentarer på – uten å bli sint og 
ta igjen. 

 

Ansvarlighet 
Ansvarlighet dreier seg om å vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre 
oppgaver. Man utvikler ansvarlighet gjennom å få medbestemmelse og ta konsekvensen av det. En 
forutsetning for ansvarlighet er derfor tillit. Ansvarlighet handler også om å kommunisere med voksne. 
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 SELVHEVDELSE EMPATI SAMARBEID ANSVARLIGHET SELVKONTROLL 

STEG 
1a 

Jeg tør å spørre en voksen 
om hjelp 

Jeg sier ifra til en 
voksen hvis jeg er lei 
meg 
 

Jeg leker med andre barn 
på skolen. 
 

Jeg øve på å holde orden på 
plassen min i gangen og henger 
opp klærne mine. 
 

Jeg kan vente på tur 

STEG 
1b 

Jeg sier «ja» når noen spør 
om å få være med å leke 

Jeg kan se på den jeg 
har blitt uvenn med 
og si «unnskyld» 

Jeg ser på den jeg hilser 
på/snakker med. 

Jeg kan være stille når noen 
snakker. 
 

Jeg kan sitte uten å ta på andre. 

STEG 
2a 

Jeg tør å være meg selv. 
• Jeg kan si nei hvis 

noen spør om jeg 
vil være med på 
dumme ting.  

• Jeg kan si stopp. 
 

Jeg er en god venn.
  

• Jeg tar 
andre 
med i 
leken. 

• Jeg bryr 
meg om 
vennene 
mine. 

 

Jeg er snill og hjelpsom. 
• Jeg forstår 

forskjellen på 
mitt og ditt.  

• Jeg er snill 
mot andre 
barn. 

• Jeg sier noe 
hyggelig til 
andre. 

• Jeg lar andre 
ha tingene 
sine i fred. 

• Jeg spør pent 
om å få låne 
ting. 

Jeg følger gruppens og skolens 
regler.  

• Jeg rekker opp hånda 
når jeg skal si noe. 

• Jeg går rolig inne.  
 
 
 

Jeg stopper noen bruker 
stoppregelen. 
 
 
Jeg lar andre ha tingene sine i 
fred. 

STEG 
2b 

Jeg vet hva jeg er flink til.
  
• Jeg kan si minst en 

ting jeg er flink til. 

Jeg kan sette meg inn 
i andres situasjon.
  
• Jeg trøster 

når noen er lei 
seg. 

 

Jeg er flink til å lytte til 
andre. 
• Jeg følger med når 

andre forteller noe. 
• Jeg avbryter ikke 

når noen snakker. 
Jeg kan følge regler.  
• Jeg kan tape i lek 

og spill. 

Jeg følger gruppens og skolens 
regler.  
• Jeg hjelper til med å 

rydde. 

Jeg kan holde meg til saken i 
klassesamtale. 
 
Jeg avbryter ikke når noen 
snakker. 

STEG 3 Jeg tør å være meg selv. 
• Jeg kan fortelle 

hvordan jeg har det. 
• Jeg tør å spørre andre 

om å få være med å 
leke.  

 

Jeg kan sette meg inn 
i andres situasjon.
  
• Jeg ler ikke av 

andre selv om 
de sier eller 
gjør noe som 
jeg synes er 
dumt. 

• Jeg spør 
andre om de 
vil være med 
å leke. 

Jeg er snill og hjelpsom. 
• Jeg hjelper andre. 

Jeg forstår forskjellen på 
mitt og ditt.  
• Jeg låner bort 

tingene mine til 
andre. 

• Jeg deler med 
andre. 

Jeg er flink til å lytte til 
andre. 
• Jeg venter på min 

tur når jeg vil si 
noe. 

Jeg følger gruppens og skolens 
regler.  
• Jeg lytter til beskjeder. 
• Jeg bruker innestemme. 
• Jeg holder orden på 

plassen min på gangen.  
• Jeg tar vare på bøkene 

mine. 

 

STEG 
4 

Jeg tør å være meg selv. 
• Jeg tør å si hva jeg 

mener i lek og arbeid. 
Jeg vet hva jeg er flink til. 
• Jeg kan fortelle og 

forklare hvorfor jeg er 
flink til noe. 

Jeg er en god venn. 
• Jeg bruker 

ikke stygge 
ord om andre. 

• Jeg erter ikke. 
Jeg kan sette meg inn 
i andres situasjon.  
• Jeg kan se på 

ansiktsuttrykk 
og 
kroppsspråk 
når andre er 
glade, lei seg, 
sinte osv. 

 

Jeg er flink til å lytte til 
andre. 

• Jeg kan stille 
spørsmål til det 
som andre 
forteller høyt i 
gruppa. 

Jeg kan løse konflikter 
med ord. 

• Jeg bruker 
«Stoppregelen» 
og stanser leken 
hvis jeg eller 
andre ikke synes 
det er gøy 
lenger. 

Jeg kan samarbeide med 
andre. 

• Jeg lar de andre 
få være med i 
leken. 

Jeg holder tidsfrister. 
• Jeg gjør pålagte 

oppgaver til avtalt tid. 
Jeg følger klassens og skolens 
regler. 

• Jeg vet hva som står i 
reglene. 

 

 

STEG 5 Jeg tør å være meg selv. 
• Jeg tør å bidra i 

gruppen. 
• Jeg tør å være med i 

oppsetninger og 
framføringer. 

Jeg kjenner følelsene 
mine. 
• Jeg vet hva 

som gjør meg 
glad, sint, lei 
meg osv. 

Jeg kan samarbeide med 
andre. 
• Jeg kan la andre 

bestemme i leken. 

Jeg tar medansvar for egen 
læring.  
• Jeg har god orden i sekken 

og i hylla mi. 
• Jeg gjør mitt beste for at 

det skal være arbeidsro. 
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STEG 
6 

Jeg vet hva jeg er flink til. 

• Jeg kan si flere ting 
som jeg er flink til 

Jeg godtar at vi alle er 
forskjellige 

•  
 

Jeg kan samarbeide med 
andre.  

• Jeg klarer å 
innrette meg 
etter 
flertallsavgjørels
er. 

Jeg holder tidsfrister. 

• Jeg leverer bøker og 
arbeider til riktig tid. 

Jeg tar medansvar for egen 
læring. 

• Jeg arbeider selvstendig 
med leksene mine, men 
spør om hjelp dersom jeg 
trenger det. 

• Jeg kan lese en oppgave 
og tenke selv før jeg spør 
om hjelp. 

   

STEG 7 Jeg tør å være meg selv. 

• Jeg er trygg på meg 
selv, og trenger ikke 
ta på meg en «rolle». 

Jeg er fornøyd med 
arbeidene mine. 

• Jeg kan vise fram 
arbeidet mitt til andre 
elever, lærere og 
foreldre. 

 

Jeg er hjelpsom og 
grei mot andre. 

• Jeg gir ros og 
sier fine ting 
om andre. 

Jeg kan sette meg inn 
i andres situasjon. 

• Jeg godtar at 
andre sier ifra 
hvis jeg gjør 
ting de ikke 
liker. 

Jeg står for det jeg gjør.
  

• Jeg tør å være ærlig 
og snakke sant når 
jeg har gjort noe 
dumt. 

• Jeg sier fra når det 
er noe jeg ikke liker 
og jeg kan forklare 
hvorfor 

• Jeg bidrar positivt i 
gruppearbeid. 

Jeg holder tidsfrister. 

• Jeg møter til avtalt tid. 
Jeg følger gruppens regler. 

• Jeg spør hvis jeg er usikker 
på hva som er tillatt eller 
ikke. 

Jeg tar ansvar for egen læring.
  

• Jeg tar med meg riktige 
bøker og skolesaker hjem 
og til skolen hver dag. 

• Arbeidene mine er 
oversiktlige. 

Jeg kan forholde meg til 
skuffelser og beskyldninger 

STEG 
8 

Jeg vet hva jeg er flink til. 

• Jeg tør å være med i 
oppsetninger og 
framføringer. 

Jeg har selvinnsikt.  

• Jeg tør å svare selv 
om jeg ikke er sikker 
på om jeg har det 
rette svaret. 

• Jeg tør å spørre 
lærere og medelever 
om hjelp hvis jeg lurer 
på noe.  

• Jeg kan ta imot 
veiledning for å kunne 
endre atferd. 

Jeg godtar at andre er 
annerledes enn meg. 
 
 
Jeg godtar at andre 
tenker og mener noe 
annet enn meg.  

 

Jeg kan løse vanskelige 
situasjoner med ord. 

• Jeg kan sette ord 
på følelsene 
mine. 

Jeg kan samarbeide med 
andre.  

• Jeg kan være en 
god 
læringspartner 
med alle. 

Jeg følger gruppens og skolens 
regler.  

• Jeg kan rette meg etter 
reglene som gruppen har 
blitt enige om. 

• Jeg kan trinnreglene og 
følger dem. 

Jeg tar medansvar for egen 
læring. 

• Jeg følger med på 
instruksjoner og 
beskjeder. 

 

STEG 
9 

Jeg har selvinnsikt 
• Jeg vet at jeg gjør så 

godt jeg kan når jeg 
arbeider. 

• Jeg vet hva jeg kan og 
hva jeg må jobbe mer 
med. 

• Jeg godtar at arbeid 
må gjøres om igjen 
når jeg slurver. 

• Jeg kjenner mine 
styrker og 
utfordringer. 

Jeg kjenner følelsene 
mine. 
• Jeg kan 

forklare hva 
jeg føler, og 
hvorfor jeg 
føler det slik. 

 Jeg følger gruppens og skolens 
regler.  
• Jeg tar vare på bøkene 

mine og skolens utstyr.  
• Jeg gir beskjed til læreren 

når noe skjer med meg 
eller andre elever. 
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STEG 
10 

Jeg tør å være meg selv. 
• Jeg tør å si noe høyt i 

klassen. 
• Jeg tør å holde faglige 

presentasjoner for 
klassen 

Jeg har tillit til egne evner. 
• Jeg gir ikke opp selv 

om jeg opplever 
faglig motgang. 

Jeg kan sette meg inn 
i andres situasjon. 
• Jeg er opptatt 

av om de 
rundt meg har 
det bra. 

Jeg godtar at andre er 
annerledes enn meg.  
• Jeg snakker 

ikke stygt om 
andre. 

• Jeg bruker 
ikke stygge 
ord om andre 
eller erter. 

Jeg kan samarbeide med 
andre. 
• Jeg hjelper andre 

når jeg ser de 
trenger det. 

• Jeg gir beskjed til 
læreren når noe 
skjer med meg eller 
andre elever. 

Jeg kan samarbeide med 
andre. 
• Jeg vet når det er 

lurt å arbeide 
alene, og når det er 
lurt å samarbeide 
med andre. 

Jeg holder tidsfrister. 
• Jeg gjør pålagte oppgaver 

til avtalt tid 
Jeg følger gruppens og skolens 
regler. 
• Jeg bruker hviskestemme 

inne hvis jeg må prate 
med andre. 

Jeg tar medansvar for egen 
læring.  
• Jeg kommer raskt i gang 

med arbeidet. 

Jeg respekterer og overholde 
regler bestemt av fellesskapet 
 
Jeg forstår når det ikke passer å 
ta ordet. 
 
Jeg klarer å vurdere om det jeg 
har lyst til å si er relevant og 
passende. 

STEG 
11 

Jeg tør å være meg selv. 
• Jeg tør å si ifra til 

voksne dersom noen 
andre trenger hjelp. 

 

Jeg lytter aktivt til 
andre. 
• Jeg gjør mitt 

beste for å 
forstå det 
andre sier til 
meg, og spør 
hvis jeg ikke 
forstår. 

Jeg er hjelpsom og 
grei mot andre. 
• Jeg kan si i fra 

uten å såre. 

Jeg kan løse konflikter 
med ord. 
• Jeg kan se min rolle 

i en konflikt, 
forklare hva jeg har 
sagt og gjort og 
lytte til motparten. 

Jeg kan samarbeide med 
andre. 
• Jeg er med på å 

fordele oppgaver 
rettferdig i et 
arbeidsfellesskap. 

Jeg følger gruppens og skolens 
regler. 

• Jeg må ikke alltid være 
først i køen, sniker ikke 
eller plager dem som er 
foran eller bak meg i 
køen.  

• Jeg sier ifra til en voksen 
hvis jeg ser eller tror at 
andre har det vanskelig. 

 

Jeg kan uttrykke uenighet på en 
konstruktiv måte. 

STEG 
12 

Jeg tør å være meg selv. 
• Jeg våger å være med 

i oppsetninger og 
framføringer. 

Jeg har tillit til egne evner. 
• Jeg våger å ta 

selvstendige valg der 
oppgaven krever det. 

Jeg godtar at andre er 
annerledes enn meg.  
• Jeg 

respekterer 
andre, deres 
klær, 
væremåte, 
religion, 
utseende og 
status. 

Jeg er en god venn. 
• Jeg kan si i fra 

uten å såre. 
• Jeg kan holde 

på en 
hemmelighet, 
men vet også 
når det er 
riktig å si fra 
til en voksen. 

Jeg kan samarbeide med 
andre. 
• Jeg tar medansvar 

for 
arbeidsoppgavene i 
et gruppearbeid. 

• Jeg kan gi 
konstruktiv kritikk. 

Jeg godtar 
flertallsavgjørelser. 
• Jeg kan innrette 

meg etter andres 
mening når jeg 
samarbeider. 

• Jeg tar medansvar 
og inkluderer alle i 
et gruppearbeid. 

 

Jeg tar medansvar for egen 
læring. 
• Jeg arbeider selvstendig 

og målrettet 
• Jeg prioriterer tiden godt, 

og fullfører oppgavene 
som jeg skal gjøre. 

 

Jeg kan la være å si ting som kan 
støte andre. 

STEG 
13 

Jeg tør å være meg selv 
• Jeg kan ta 

selvstendige valg 
uten å måtte støtte 
meg på andre. 

 

Jeg kjenner følelsene 
mine. 

• Jeg bruker 
«Jeg-
setninger» 
når jeg 
forklarer 
hva jeg 
føler. 
 

Jeg kan samarbeide med 
andre. 
• Jeg kan begrunne 

mine synspunkter 
• Jeg kan lytte til og 

reflektere over 
andres synspunkt. 

Jeg tar medansvar for egen 
læring. 
• Jeg arbeider raskt når det 

trengs. 
• Jeg arbeider nøyaktig når 

det trengs. 
• Jeg kan vurdere hvilken 

strategi som egner seg 
best for den oppgaven jeg 
skal løse. 

Jeg kan vurdere kommentarer 
og hvordan jeg skal reagere på 
dem. 
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Psykologisk førstehjelp 
 

«Psykologisk førstehjelp» er utviklet av psykolog Solfrid Raknes i tråd med 
hovedprinsippene i kognitiv terapi, og i samarbeid med en bred og faglig sterk 
referansegruppe. Hun beskriver det som en verktøykasse som kan hjelpe barn og ungdom 
med å takle vanskelige tanker og situasjoner. Raknes mener at barn som øver seg på å 
snakke positivt og oppmuntrende til seg selv, kan bli mer trygge og mindre nærtagende for 
andre barns bemerkninger. Trygge barn søker også lettere hjelp hos voksne dersom de 
trenger det.  

Psykologisk førstehjelp kan både brukes som et selvhjelpsopplegg, i samarbeid med 
foreldre, i en klasseromssituasjon, i samtalegrupper, på helsestasjonen eller andre lignende 
fora. 

Lærerne ved skolen har fått introduksjon i hva psykologisk førstehjelp er og hvordan de kan 
bruke det i klassen eller med enkeltelever. «Hjelpehånda» brukes som et verktøy i samtale 
med elever for å veilede og hjelpe dem til å håndtere vanskelige følelser og til å komme 
videre med noe som oppleves som vanskelig for dem.  

Ved å tilby veiledet selvhjelpsmateriell i førstelinjehelsetjensesten og på skolen kan man nå 
flere barn og unge med tiltak som virker helsefremmende og forebyggende (Psykologisk 
førstehjelp Veiledninge for bruk i førstelinjen; Solfrid Raknes, Bente Storm Mowatt 
Haugland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivkaLCtJDLAhWIHpoKHfv-AAoQjRwIBw&url=http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/psykologisk_forstehjelp/laste_ned_hjelpehanda/&psig=AFQjCNGXX1FBVZyW9EA_cHyCWPcGkiUXPA&ust=1456403638693933
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HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE 
ATFERD 
 

«Dersom noen som er tilsatt ved skolen får kunnskap eller 
mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller 

handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, 
skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle 

skoleledelsen, og dersom det er nødvendig, selv gripe direkte 
inn»  

(Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er krenkende atferd? 
Mobbing, diskriminering, vold og rasisme er eksempler på krenkende ord og handlinger 
(Manifest mot mobbing 2011-2014) 

Mobbing 
 

«Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller “ondsinnet” 
atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å 
forsvare seg. Systematisk utestenging eller gjentatt erting på 

en ubehagelig måte er også mobbing” 

 (Manifest mot mobbing 2011-2014) 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYrLyV2_XLAhVI_SwKHRqJCKQQjRwIBw&url=http://www.tilknytningspedagogene.no/vis-bilde?nr%3D141%26aar%3D2010%26bilde%3D8-hender-holder-hverandre-i-ring.jpg%26label%3D8%20hender%20holder%20hverandre%20i%20ring&bvm=bv.118443451,d.bGg&psig=AFQjCNHaflkS5Zk82E_OVWOdc7y8O50zWg&ust=1459884222934575
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I regjeringens «Manifest mot mobbing 2011-2014» ble det understreket at opplevelsen av 
mobbing er subjektiv. Definisjonsretten ligger hos den som føler seg utsatt for mobbing. 
Manifestet presenterer tre kjennetegn på mobbing: 

-Trakasseringen er ondsinnet eller rammende 
-Den pågår over tid 
-Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk 
 

Vold, Rasisme, Diskriminering og Utestenging 
Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. 
Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en 
annen hudfarge eller snakker et annet språk. 
Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på 
grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). 
Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse 
 

 Tiltak Hvordan Ansvarlig 
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Informasjonsinnhenting via observasjon -Når en har mistanke 
om 
mobbing/krenkende 
atferd eller har fått 
begrunnet informasjon 
om mistanke -
Informasjonen drøftes i 
det voksne miljøet før 
tiltak iverksettes -Et 
skriftlig notat legges i 
klasse- mappa 

Alle 

Informasjonsinnhenting via samtale med 
antatt offer 

 Kontaktlærer/ 
skoleleder 

Involvernig av foresatte Ved begrunnet 
mistanke om 
mobbing/krenkende 
atferd skal foresatte til 
mobber/plager og 
mobbeoffer/den 
krenkede kontaktes så 
snart som mulig 

Kontaktlærer/ 
skoleleder 
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Hvis en eller flere elever føler seg forulempet av krenkende ord eller handlinger uten at 
skolen griper inn og stopper krenkelsene, kan hun/han eller foreldrene sende en skriftlig 
henvendelse til skolen/skoleeieren. Brevet bør peke på hva eleven føler seg krenket av.  
Skolen må fatte et enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse. Hvis det ikke blir 
gjort, eller de som sendte brevet ikke er fornøyd med vedtaket, kan de påklage det. 

 

 

 

 

 

  
 
Tiltak 

 
 

Når 
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Faktainformasjon sikres ved at kontaktlærer umiddelbart sørger for at 
skjemaet “Rapportering av krenkende atferd fylles ut og leveres 
skoleleder  

Umidde
lbart  

Kontaktlærer/ 
faglærer  

Samtale med mobbeoffer/den krenkede -dokumenteres skriftlig -viktig å 
si fra at skolen ikke aksepterer mobbing/  
krenking -si at du vet at eleven blir mobbet/krenket -gi eleven støtte -sikre 
konkret og nøyaktig informasjon -fortelle i grove trekk hva som skal skje 
videre -avtale nytt møte -informere om at foreldrene vil bli kontaktet -
kontakte foreldrene  

Samme 
dag  

Kontaktlærer/sko
leleder  

Samtale med mobber/plager -dokumenteres skriftlig -konkret og 
nøyaktig informasjon må være klar før samtalen -er det flere 
mobbere/plagere, snakker man med dem en for en og uvarslet -hent 
eleven ut fra klassen -klargjør at du vet om mobbingen -gi klar 
tilbakemelding om at skolen ikke aksepterer mobbing/krenking -be eleven 
gi sin historie, så konkret og nøyaktig som mulig -presiser at 
mobbingen/krenkingen skal opphøre umiddelbart -informer om veien 
videre -avtale nytt møte -informere om at foreldrene vil bli kontaktet -
kontakte foreldrene  

Samme 
dag  

Kontaktlærer/sko
leleder  

Nødvendige oppfølgingssamtaler med begge parter hver for seg (etter 
behov)  

 Kontaktlærer/sko
leleder                          

Møte mellom partene -Mål: å bli enige om det faktiske hendelses- forløpet  
-dette nedfelles skriftlig  

Samme 
dag  

Kontaktlærer/sko
leleder  

Inngå skriftlig kontrakt -undertegnes av partene og foreldrene  Den 
påfølge
nde dag  

Kontaktlærer/sko
leleder  

Ved alvorlig mobbing innkalles foreldrene til møte -undertegner den 
inngåtte kontrakten  

Den 
påfølge
nde dag  

Kontaktlærer/sko
leleder  

Ved kontraktbrudd sendes rapport til begge parter og det innkalles til nytt 
møte  

Samme 
dag  

Kontaktlærer/sko
leleder  

Muntlig informasjon til hjemmet  Samme 
dag  

Kontaktlærer/sko
leleder  

Til stede i møtet er: -elevene -foreldrene -kontaktlærer -skoleleder  
Hensikten med møtet er: -klargjøring -oppfølging -dokumenteres skriftlig  

Samme 
dag  

Kontaktlærer/sko
leleder  

 Ved nytt kontraktbrudd -involvering av PPT, barnevern og/ eller andre 
instanser  

Straks  Kontaktlærer/sko
leleder  
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SKOLE OG HJEM – SAMARBEID 
 

FAU 
 

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre 
som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremje 

fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og 
foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. 
Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom 

heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling 
hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og 

lokalsamfunnet. (Opplæringslova § 11-4 ) 

 

Skolen ser det som særdeles viktig å ha et velfungerende FAU (Foreldreutvalg). Det er viktig 
at foreldrene tar aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. FAU har en egen 
aktivitetsplan hvor man kan se hva de har ansvaret for gjennom året. 
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Foreldremøter og Foreldreskolen 
For å sikre foreldremedvirkning og at foreldrene engasjeres i arbeidet med elevenes læring 
og skolemiljø, har skolen i samarbeid med FAU utformet en plan, Foreldreskolen, som er en 
del av foreldremøtene som foreldrene deltar på igjennom 7 år med barn ved skolen vår.  

 

Foreldre-brosjyren kan du lese her: 

http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3156071.1897.ytawfeqpfx/foreldresk
olen+brosjyre+h%C3%B8st+2015.pdf 

 

 

Forventninger 
Alle foreldre er en avgjørende ressurs med tanke på egne barns læring og utvikling. Dette 
gjelder uavhengig av utdanningsnivå, arbeid eller sivil status. FAU og skolen har i samarbeid 
avklart hva som forventes av de som er foreldre ved skolen.  

Som forelder ved Stavsberg skole forventer vi at du viser interesse og engasjement for 
barnets skolearbeid ved at du: 

• følger opp leseleksa slik det er avtalt på det enkelte trinn 
• formidler til barnet at skole og skolegang er viktig 
• snakker med barnet om skolehverdagen og hva de har lært; konkrete spørsmål gir 

ofte klare svar 
• etablerer og opprettholder rutiner for skolearbeid og lekser hjemme; både hvor i 

huset og når det skal foregå 
• så langt det er mulig er til stede når skolearbeidet utføres hjemme 
• viser positiv interesse for det barnet skal lære 
• leser læringsplanen og bidrar til at barnet kommer godt forberedt til hver skoledag 

med aktuelle bøker og alt nødvendig utstyr i orden 
• leser all informasjon som kommer fra skolen 
• møter på foreldremøter og utviklingssamtaler - gir beskjed ved nødvendig fravær 
• deltar sammen med andre foreldre på sosiale arrangement på trinnet 
• informerer skolen om viktige ting vedr. barnet som vil ha betydning for barnets ve 

og vel både faglig og sosialt 
• ringer skolen på morgenen og varsler fravær 
• aldri snakker negativt om skolen og lærerne når barnet ditt hører på 
• aldri snakker negativt om medelever og deres familier når barnet kan hør 

 

 

 

 

http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3156071.1897.ytawfeqpfx/foreldreskolen+brosjyre+h%C3%B8st+2015.pdf
http://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/3156071.1897.ytawfeqpfx/foreldreskolen+brosjyre+h%C3%B8st+2015.pdf
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Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte 
livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. 

Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt 
liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.  

(Kunnskapsløftet – Generell del) 

 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon om Stavsberg skole: 

http://www.ringsaker.kommune.no/stavsberg-skole.190501.no.html 

http://www.ringsaker.kommune.no/stavsberg-skole.190501.no.html
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