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1. SKOLENS REGLER 

2. 1.1 Gaupen skole har tre regler: 

Vis omsorg Vis ansvar  Vis respekt  

skolens hovedregel er knytTet til spesifikke forventninger i situasjonene; SFO, KANTINA, SKOLEGÅRDEN, 

KLASSEROM OG ALLROM, GARDEROBE, «GAUPA FRIENDSHIP», UT PÅ TUR OG MOBBEFOREBYGGING 

 

Innlæring og relæring av forventningene øves på i løpet av året. Hver høst i oppstarten settes et ekstra 

fokus på TRYGG OPPSTART hvor det å øve på skolens regelmatriser er den del av oppstarten. 7.trinns 

elever er rollemodeller for de andre elevene på skolen når skolen arrangerer høstens PALS uke. Likeledes 

for 6. trinn på våren da de har sine PALS-dager.  Relæring av forventningene skjer også ved regelbrudd.  

 

 

 

KANTINA 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VIS RESPEKT 

Jeg går rolig til og fra kantina. Jeg rydder etter meg selv. Jeg holder hender og føtter for 

meg selv. 

Jeg sitter ved bordet mitt til 

alle er ferdige. 

 
Jeg takker for maten og har god 

bordskikk. 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

 

 

SFO 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VIS RESPEKT 

Jeg holder hender og føtter for 

meg selv. 

 Jeg sitter rolig til jeg får lov til å 

gå fra bordet. 

Jeg hjelper til hvis noen 

trenger det. 

Jeg bruker innestemme. Jeg rydder opp etter meg selv. Jeg lar andre spise i fred. 

Jeg blir stille når jeg hører 3 klapp. Jeg kaster søppel i søppelbøtta. 
 

Jeg følger beskjed. 
  

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 
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UTE I SKOLEGÅRDEN 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VIS RESPEKT 

Jeg sier fra hvis noen blir 

plaget. Jeg er en god venn. 

Jeg henter en voksen dersom jeg eller 

andre elever trenger hjelp i leken.  

 Jeg følger STOPP-regelen! 

Jeg tar med andre i leken. Jeg følger avtalte regler i ballspill og 

lek. 

Jeg bruker «vennebenken» 

riktig: når jeg ønsker å finne 

en lekevenn. 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

 

I KLASSEROM/ALLROM 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VIS RESPEKT 

Jeg sitter på plassen min hvis 

ikke noe annet er avtalt med 

en voksen. 

Jeg sjekker arbeidsplan og tar med 

det jeg trenger. 

Jeg gir andre arbeidsro. 

Jeg lytter til de andre. Jeg går inn når jeg skal. Jeg lar andres ting være i 

fred. 

Jeg gir konkret ros til de jeg er 

sammen med. 

Jeg tar vare på skolens utstyr. Jeg rekker opp hånda når jeg 

vil si noe. 

Jeg er en god læringspartner. Jeg rydder før jeg går. Jeg holder hender og føtter 

for meg selv. 

 Jeg prøver først, før jeg ber om hjelp.  

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

GARDEROB/GANG 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VIS RESPEKT 

Jeg går rolig og bruker innestemme.  Jeg passer på meg selv og 

mine egne ting. 

 Jeg lar andres ting være i fred. 

Jeg går direkte dit jeg skal. Jeg rydder min ting i 

garderoben. 

 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 
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Gaupa Friendship 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VIS RESPEKT 

Jeg holder hender og føtter for 

meg selv. 

Jeg bruker trappa, eller sklir i sklia.  Jeg lar sanda ligge der den er. 

Jeg sklir alene i sklia. Jeg følger reglene. Jeg viser hensyn. 

   

Jeg hører på STOPP-regelen. Jeg klatrer ikke på utsiden av 

sklierøret eller andre steder det ikke 

er trygt å klatre. 

 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

UT PÅ TUR 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VIS RESPEKT 

Jeg er en god venn på tur. Jeg tar med avtalt utstyr. Jeg lar andres ting være i 

fred. 

Jeg er med å gjør turen til en 

god opplevelse. 

Jeg tar med søppelet mitt! Jeg går rolig slik den voksne 

har bestemt. 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

MOBBEFOREBYGGING I PALS 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg bruker STOPP – GÅ VEKK 

– SI FRA 

Jeg henter/sier fra til en voksen dersom 

jeg eller andre elever trenger hjelp.  

Jeg respekterer STOPP-

regelen. 

 Jeg bruker det jeg har lært!  

 

Jeg snakker pent om andre. 

Jeg jobber for at Gaupen skole er en mobbefri skole 
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1.2 Utarbeidet av foreldre 5.til 7.trinn første gang våren 2016 
 

FORELDREMATRISE 

VIS OMSORG VIS ANSVAR VIS RESPEKT 

Jeg lytter og prater med mitt barn om 

skoledagen. 

Jeg tar ansvar for det jeg sier når andre 

foreldre, eget og/eller andres barn er til stede. 

Jeg prater positivt om andre. 

Jeg sørger for at mitt barn er uthvilt og godt 

forberedt til skolen. 

Jeg stopper negativ snakk. Jeg respekterer at forskjellige familier kan ha 

ulike regler. 

Jeg tar kontakt med andre foreldre på trinnet 

når det er nødvendig. 

Når andre tar kontakt med meg lytter jeg med 

et åpent sinn. Jeg tar ansvar for å gjøre noe 

med budskapet. 

Jeg hilser på andre barn og voksne når vi møtes 

på og utenfor skolen. 

Jeg tar høflig imot og på alvor andres 

henvendelser. 

Jeg spør andre foreldre om fakta dersom jeg er 

usikker på noe. 

Jeg respekterer at det kan være ulike 

oppfatninger om en sak. 

Jeg følger avtaler. Hører jeg noe som ikke er bra for en elev, tar 

jeg kontakt med foreldre eller skolen. 

Jeg skiller sak og person. 

Jeg framsnakker barn, foreldre, skole og bygda 

mi. 

Jeg følger opp eget barns aktivitet på sosiale 

medier. 

 

Jeg deltar på sosiale samlinger med trinnet. Jeg gjør meg kjent med foreldre og elever på 

trinnet . 

Jeg respekterer at det for noen kan være 

vanskelig noen ganger å komme på sosiale 

samlinger med trinnet. 

Gaupen skole – Glede ved å mestre!  

 

1.3 Teoretisk forankring 
 
PALS bygger blant annet på Pattersons læringsteori om sosial interaksjon, og teorien om 

problemeskalering, i tillegg til Bronfenbrenner’s sosialøkologiske teori. Det sentrale elementet er at 

negative reaksjoner mot atferdsproblemer i seg selv ikke bidrar til å redusere atferdsproblemer, og at 

individet endrer seg som et resultat av den sammenhengen det er en del av i dagliglivet. 

Vi lærer sammen med andre og lærer å anerkjenne hverandres gode handlinger. Vi lærer ønsket atferd i 

et fellesskap, gjennom å ha felles prosedyrer, felles standarder og jobbe skoleomfattende med ros, 

oppmuntring og anerkjennelse. (Sosiokulturell læringsteori). Hvordan skal vi være når vi er sammen? 

(Sosial interaksjonsteori). 

PALS handler om at de voksne er de ansvarlige i relasjonen til elevene (Juul 2011; Nordahl 2012; Hattie 

2015). 
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2.0 PROSEDYRER FOR GODE BESKJEDER SOM FREMMER 
SAMHANDLING  

 

FREMMER HEMMER 

Korte beskjeder  

(være «økonomisk» med ordene)  

Stiller spørsmål 

Konkret Lange beskjeder 

Vennlig, men bestemt Mye informasjon 

Oppmerksomhetssignal, «tre klapp» Mange ord 

Fysisk nærhet, tenk plassering Negative følelse 

Øyekontakt Mangler elevenes oppmerksomhet 

Rolig stemme  

En beskjed om gangen  

 

2.1 Prosedyre og beskjeder 
 

Spesifikk beskjed 

 

 

Gå vekk og vent i 10 sekunder 

 

 

Følger beskjed                  Følger ikke beskjed 

Bekreft positivt! 

Du må- beskjed med rolig stemme, 

                     

                                                                           

introduser konsekvens av å ikke                                        

følge beskjed. 

 

Følger ikke beskjed    Følger  

               

 

                         Allerede planlagt konsekvens 

     Bekreft positivt                                        
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3.0 OPPMUNTRING, ANERKJENNELSE OG POSITIV 
INVOLVERING 

3.1 Positiv involvering: 
- Være til stede der elevene er 

- Vise interesse for hva elevene driver med (husk dette i friminuttene) 

- Delta litt på lek og spill 

- Vise engasjement 

- Være til stede i øyeblikket 

- Lytte til det elevene har å si («OJ, OJ, OJ!») 

 

3.2 Anerkjennelse: 
- Brakort som er knyttet til å følge reglene i øvelsessituasjoner/avtale perioder  

(«takk for at du går i gangen, det er å ta ansvar») 

 

3.3 Oppmuntring: 
- Smile og nikke (taus)  

- Tommel opp (taus) 

- I klasserommet:  

Med brakort: «fint at du jobber med oppgava jeg ba om.  

Det er å vise respekt.» 

 

Vi oppmuntrer og anerkjenner god oppførsel og god atferd, fordi vi vet at handlinger som blir 

verdsatt med stor sannsynlighet vil gjenta seg.  

 

Målet med oppmuntring og anerkjennelse er å øke sannsynligheten for at elevene gjør arbeidet 

sitt, viser mindre atferdsproblemer, får et bedre selvbilde og en mer positiv innstilling til skolen. 

 

 

 

3.4 Brakort  
Brakort er et konkret og håndfast HJELPEMIDDEL når elevene skal få spesifikt uttalte 

tilbakemeldinger og anerkjennelse. Brakortet knyttes til en situasjon eller en vist sosial ferdighet. 

Brakortet skal være tilknyttet de tre hovedreglene VIS OMSORG, VIS ANSVAR, VIS RESPEKT.  

BRAKORT fungerer som en aktiv anerkjennelse og oppmuntring av elevenes arbeid og atferd, og 

knyttes til elevenes sosiale kompetansemål.  

BRAKORT går til klassen samlet for hele klassen ved et avtalt antall oppnådde brakort, og 

forutsigbare belønninger som er bestemt sammen med elevene.  
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 HÅNDTERING AV PROBLEMATFERD 
Dette har vi blitt enige om: 

ALVORLIG MINDRE ALVORLIG 
Slag Konflikter 

Spytting Baksnakking 

Oppkalling Ikke følge beskjed 

Kaste noe på noen Forstyrre andre 

Vold: fysisk eller psykisk Kverulere 

Materielle ødeleggelser Lage lyder 

Trusler Fikle 

Dytte hardt  

Gjentakelser av alt dette: mobbing  

 

 Uønsket atferd er en veldig effektiv måte for elevene å få lærerens og medelevers 

oppmerksomhet på. 

 Dersom elevene ikke gjør som forventet: lær dem det! 

 Rett oppmerksomheten mot ØNSKET atferd.  

 Ignorer mindre alvorlig uønsket atferd og gi positiv oppmerksomhet til de som har 

ønsket atferd. 

 Grip elevene i å gjøre det rette! 

 

 

Regulering av atferd: Det er viktig å kjenne seg selv og sitt eget reaksjonsmønster i 

vanskelige situasjoner. Når den voksne holder seg i ro og gjentar beskjeden vil det føre til 

at situasjonen ikke eskalerer. 
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 ESKALERINGSMODELLEN; en fasemodell for eskalerende 
atferd. 

 

 
 

5.1 Problemløsningsmodellen  
(til bruk på f. eks team-møter i samarbeid om elever med problematferd):  
 

 Definer problemet 

 Beskriv målet 

 Ha en idedugnad på løsninger 

 Vurder løsninger 

 Lag en plan 

 Gjør/skriv en avtale 

 Prøv den ut 
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5.2 Løsningshjulet 

Til bruk i møte med elevene; 

 

ELEV + STOPP NÅ OG PLANLEGG 
  

Løsningshjulet skal gi 

elevene muligheter til å 

løse problemet selv.  

 

Stopp nå og planlegg! 

skal hjelpe elevene til å 

regulere sin egen 

atferd. 
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 KONSEKVENSER 
Konsekvenser er både anerkjennende (positive) og korrigerende (negative) reaksjoner 

som blir gitt som følge av en handling eller atferd. GI FEM GANGER SÅ MANGE 

POSITIVE KONSEKVENSER SOM NEGATIVE! 

 GI ELEVEN MULIGHET TIL Å LYKKES 7 AV 10 GANGER! 

 

 

6.1 «Å ta en pause»:  
Begrep for positiv reaksjon når eleven har gjort en god arbeidsinnsats. Brukes når det er tydelig at 

elever har gjort en god arbeidsinnsats. Fungerer som en belønning. Det kan være å gå et ærend for 

læreren, tegne, lese i blad eller bok, spille spill, jobbe på data, leke stille for seg selv el. 

 

Når elever bryter regler og viser negativ atferd er det viktig at det gis umiddelbare reaksjoner. 

Slike reaksjoner er grensesetting gitt på en respektfull og rolig måte.  

Viktig: Negative, milde forutsigbare konsekvenser umiddelbart etter negativ atferd, er forskjellig i 

sin form og innhold fra spontane og uforutsigbare straffereaksjoner som ofte er gitt i sinne.  

 

 

6.2 Tap av gode:  
o Fjerne det som lager uro. (Eks. ting på pulten, stol som snurrer) 

o Gå sammen med en voksen i friminuttet. 

o Være inne i hele/deler av friminutt 

o Gå sist ut (vente på læreren) 

o Flytte pultene fra hverandre 

o Måtte avbryte aktiviteten (eks gå fra datamaskina og til pulten hvis eleven forstyrrer 

andre) 

 

 

6.3 Planlagt ignorering:   
o Ingen oppmerksomhet blir gitt til eleven i en kort tidsperiode. 

 

 

6.4 Fjerning av materiale, arbeid eller leke:  
o Eleven tas fra det som brukes når problematferden oppstår. Eleven skal ikke ha 

oppmerksomhet i perioden hvor materialet er fratatt. 
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6.5 Ut og roe ned! 
Av og til kan en elev trenge en pause for å roe seg ned. En kan trekke paralleller til idretten: i 
håndball og ishockey tas time-out når man må tenke seg litt ekstra om, og legge om strategien sin. 
Time-out kan vare i f. eks 5 min. 

 

o Mild verbal irettesettelse 

o Samtale med lærer 

o Samtale med skoleleder/rektor/fagleder/stedfortreder  

o Sitte inne i friminuttet 

o Gå sammen med lærer i friminuttet 

o Være inne i hele/deler av friminuttet 

o Ringe hjem til foreldrene og fortelle om egen atferd  

o Skolen kontakter foreldrene og forteller om uønsket atferd   

o Skolen innkaller til møte med foreldrene og elevene 

 

 

 

 

 

 Brakort skal aldri inndras etter at eleven har fått det. 

 Ved alvorlig problematferd kommen en voksen til. Den ene 

voksne håndterer situasjonen og den andre tar klassen. 

 Gi eleven konkret ros faglig eller sosialt. Konkret betyr at 

voksne må kunne beskrive hva det er som er bra. 
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Prosedyre for å håndtere problematferd 

- kun tilgjengelig i papirform, eller kan leses i PALS Håndbok – Modul 1, Skoleomfattende 

forebyggende tiltaksnivå, s 116.  
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 LEDELSE AV ELEVER I SKOLE OG SFO 

 

7.1 Lærere og barneveilederes ansvar; 
 Har høy bevissthet om hvor viktig dialogen /samhandlingen til eleven er. 

 Tar ansvar for gode kvalitative relasjoner med eleven. 

 Gir tydelige beskjeder og instruksjoner. 

 Gir hver enkelt direkte tilbakemeldinger på arbeidsinnsats, læringsmål og atferd. 

 Tar ansvar for at det er et positivt læringsmiljø mellom elevene. 

 Tar ansvaret for at elevene opplever arbeidsro. 

 Tar ansvar for at elevene opplever trygghet og tillit gjennom å være en tydelig voksen. 

 Tar ansvar for å gi og utøve klare konsekvenser ved uønsket/ønsket atferd 

 

7.2 Læreres ansvar; 
 Bruke egen kunnskap om undervisningsstrategier og støttende dialog i møte med elever 

 Legge til rette for underveisvurdering og tilbakemeldinger på læringsmål faglig og sosialt 

 Legge til rette for at elever er aktive i egen læring 

 Legge til rette for at elever utvikler gode læringsstrategier 

 Sørge for god struktur i undervisningsøkter 

 

 

 

Gaupen skoles lærere bruker verktøy 

«Psykologisk Førstehjelp» og «Det er mitt valg» 

for å jobbe forebyggende i forhold til sosiale 

ferdigheter. 

Skoleleder bruker «Snakk med meg» som et 

verktøy med fokus på trivsel for eleven. 
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 TYDELIGE VOKSNE - TRYGGE BARN 
Gjennom å ha noen felles skoleomfattende rutiner, er det med på å skape trygghet hos elevene. De 

opplever voksne som er forutsigbare, tydelige, konsekvente og samstemte. 

8.1 Generelle rutiner 

 1.-2. trinn 3.-4. trinn 5.-6. trinn 7. trinn 
Drikke vann  Etter avtale Etter avtale Etter friminutt Etter friminutt 

Toalett Etter avtale Etter avtale Etter avtale Etter avtale 

Hodeplagg Hårbånd ok Hårbånd ok Hårbånd ok Hårbånd ok 

Morgen -Stille opp i rekke 
ute   
- Håndhilse 

3. tr.: Stille opp i 
rekke ute. 
Håndhilse 
4. tr.: Går inn. 
Hilser v/pulten 

Går inn. 
Hilser ved pulten. 

Går inn. 
Hilser ved pulten. 

Spise frukt Spiser inne Spiser inne Spiser i friminutt Spiser i friminutt 

Dagsplan Symboler på tavla Symboler på tavla Skriver på tavla Skriver på tavla 

Rydde Før neste time 
Før dagens slutt 

Før neste time 
Før dagens slutt 

Før neste time 
Før dagens slutt 

Før neste time 
Før dagens slutt 
 

Signal for 
beskjed 

Tre klapp+ 
1. tr: gi meg 5  

Tre klapp Tre klapp Tre klapp 

 

8.2 Morgenhilsen 

  
  

Sammen med den voksne er 

elevene med å bestemmer hvordan 

de vil hilse på den voksne om 

morgenen. 
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8.3 Klasseroms-rutiner 
FØR UNDER  ETTER 
Hilse på elevene før timen 
starter eks. ved å håndhilse i 
døra, klem ol. 
Hvor skal jeg stå? I døra, inn til 
klasserommet? 

Bruke elevens navn Gi tid til å være tilstede ut til 
friminutt/slutten av 
dagen/skifte av økt.   
Om noen ønsker å snakke med 
deg gjør avtale på hvordan og 
når. 

Ryddig klasserom 
Elevene har sin egen plass 

Alt i klasserommet har sin 
faste plass 
Lage rutiner for hvem som 
rydder, eks. vindusrekke går 
først i dag… 

Bruke tid før avrunding til å 
rydde. 
Minne elevene på hvilke bøker 
som skal ryddes og evt. hvilke 
bøker som skal legges frem 

Tydelig start på timen/økta 
Det er alltid et fortrinn å bruke 
bilder/symboler da dette har 
en positiv effekt på elever 
uavhengig av alder 

Minne på underveis  
Hva er målet med timen er, 
hvilke kriterier som gjelder, gi 
eleven underveisvurdering 

Avrunde med å evaluere 
timen/økta. 
Gi elevene en forvarsel på at nå 
skal det snart avsluttes (eks. om 
5 min skal vi avslutte oppgaven) 
Evaluere hvordan det har vært å 
jobbe i forhold til oppsatt mål og  
kriterier,(egenvurdering, 
hverandre- og fellesvurdering) 

 Skifte av aktivitet 
Forklare for elevene hvordan 
det skal gjøres. 
Få elevene til å gjenta slik at du 
opplever at de forstår. 
Minne på evt. 
samarbeidsformer, oppdrag, 
sted ol. 

 

Stasjonsundervisning 
Gruppeleder (elev9 vet hvordan 
hun/han skal være leder fordi 
den voksne har fortalt det. 
Lærere er tydelig på hvilke mål 
gruppa skal evaluere. 
 

Skifte av aktivitet 
Minne elevene på at når det 
ringer så skal gruppene rotere. 
Voksen hører med gruppeleder 
først hvordan arbeidsøkta har 
vært, deretter evt. andre 
medlemmer. Lærere sørger for 
at gruppene vet hvor de skal i 
neste økt og hva skal mål de 
skal jobbe med 

Avrunding av 
stasjonsundervisning 
Når samlet alle i klassen gjøre en 
felles evaluering i forhold til 
målet de har jobbet etter, 
(egenvurdering, 
hverandrevurdering, 
fellesvurdering) 

Overganger 
Voksne være tilstede ut til 
friminutt. 

Overganger 
Voksne være tilstede ut  til 
friminutt/skifte av økt. 

Overganger 
Voksne være tilstede ut til 
friminutt/slutten av dagen. 

 
Husk! 
Visualisering som metode  
på alle trinn! 
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9. Rutiner for Tilsyn  

9.1 Viktige prinsipper for tilsyn: 
Ha tilsyn og gi 
veiledning på en slik 
måte at du hele 
tiden har oversikt 
over alle deler av 
uteområdet du har 
ansvaret for. 

Bevegelse 
 

 Bevege deg hele tiden, være i kontakt med mange 
elever. 

 Ha som mål å bevege deg til alle steder i området du 
har ansvaret for. 

 Vær oppmerksom på steder det kan oppstå 
konflikter 

 Alle har refleks-vest slik at de voksne er godt synlig. 

Skanning 
 
 

 Se og lytt til aktivitetene, slik at du vet hva som 
foregår i området. 

 Se etter ønsket og uønsket atferd. Vær oppmerksom 
på steder det kan oppstå konflikter. 

 Korte beskjeder til neste vakt («Alt er ok», «I skogen 

var det ugreit mellom X og Y  

 i 3. trinn» osv.). 

Vær positiv og 
oppmuntrende for 
å støtte opp om 
positiv atferd. 

Positiv 
involvering 
 

 Involver deg ofte. 

 Være åpen, vennlig og hjelpsom. 

 Gi oppmerksomhet og konkret tilbakemelding på 
ønsket/ positiv atferd. 
 

Håndter 
problematferd på 
en konsekvent 
måte. Bruk milde, 
rimelige og 
forutsigbare 
konsekvenser (se 
pkt. 3). 

Oppmuntring 
 

 Gi oppmerksomhet og konkret tilbakemelding på 
ønsket/ positiv atferd. 

 Bruk anerkjennelser og/eller BRA-kort for spesifikk 
atferd. Gi anerkjennelse så fort som mulig. 

 Bruk 5:1 regelen 

Håndtering av 
problematferd 
 

 Korriger uønsket atferd umiddelbart. 

 Fokuser på den spesifikk atferd som skal stoppes, og 
stopp argumentasjon. 

 Håndter problemet så privat som mulig. 

 Vær rolig, bruk enkelt språk. 

 Vær vennlig og bestemt. 

 Opptre rettferdig. 

 I perioder kan det være voksne som følger 
enkeltelev 

 
Tilsyn nr. 1: Tilsyn nr. 2: Tilsyn nr. 3: 

Ballbingen/liten akebakke 
Lekeplassen 

Huken» 1.-3. trinn 
«Huken» 4.-7. trinn» 

Fotballbana (sommer) 
Skogen 

 

9.2 Hendelser som oppstår: 
 Meldes av den som har sett det/er involvert i den på eget skjema (skriftlig) i 

«Hendelsesrapport». Hendelsesrapport legges i administrasjonshylla. Skoleleder samler opp og 

rapportene behandler i PALS-gruppa hver tredje uke. 
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Vedlegg: 
1. Løsningshjul A og B med forklaring 
2. Relasjonshjulet med forklaring 
3. Atferdsregistreringsskjema med forklaring 

 

LØSNINGSHJULET A 
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LØSNINGSHJULET B   

Lærere i møte med elev - verktøy 

Bruk løsningshjulet i møte med en gruppe elever eller enkeltelever. Målet er å gi elever 

bilde på hvilke løsninger en ser, hvordan jeg som menneske påvirker de rundt meg og hva 

jeg selv må ta ansvaret for. 

Læreren er elevens støtteperson og som skal Heia! på eleven i øvingsperioder. 

 

 Visualisere overfor eleven hva som skjer i situasjoner der det blir konflikter og 

snakk om hva eleven selv tenker er gode tiltak. 

 Elevens ansvarliggjøres og bestemmer hva hun/han selv skal øve på.  
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Verktøy i voksen-samarbeid: 

Grønn betyr en god og nær relasjon, gul middels og rød betyr en relasjon som er vanskelig/negativ 

 Sett inn navn på alle elevene dine i sirkelen 

 Sammenlign med andres om jobber med samme gruppe elever 

 Være oppmerksom på elever du skårer i rød eller utenfor 

 Drøft hverandres oppfatninger av eleven 

 Lag en tiltaksplan (Pedagogisk analyse) 

 Følg opp en til to tiltak 

 Evaluere og evt. endre kurs 
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HENDELSESRAPPORT: 
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INSTRUKSJON TIL HENDELSESRAPPORT 

Hendelsesrapportering brukes i alle situasjoner der den voksne ser behov for å dokumentere 

elevatferd 

Både lærere og barneveiledere skal bruke dette verktøyet 

 

MÅL: 

 Å være i forkant  

 Iverksette tiltak ut fra data og teori om hva som virker 

 Forebyggende faktor i arbeidet med klasse- og skolemiljø 

 Foregyggende faktor i arbeid med anti-sosial atferd 

 

Voksne skal: 

Skrive det de har sett elev/elever har gjort 

Skrive det de hører at elev/elever har sagt 

Skrive hvem som har vært involvert 

Skrive hva den voksne sier og gjør 

Skrive hvilke konsekvens som er brukt 

 

Det er naturlig og nødvendig at barn nevnes med initialer. Når rapportene er skrevet legges de i 

hyllen til rektor som arkiverer de inn på et låst rom. Arkene samles opp trinnvis i arkivet. 

Rapportene gjennomgås ca. en gang i mnd i PALSgruppe. 

 Der det er behov for en ytterligere avklaring/utredning gjennomføres en pedagogisk 

analyse sammen med trinnets lærer. Dette arbeidet følges opp av PALS gruppa. Rektor 

sitter i PALSgruppa. 
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