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Innledning 

Elevenes sosiale utvikling har betydning for fellesskapet på skolen og for evnen til å mestre eget 
liv. Elevene skal møte et læringsmiljø der de blir vist tillit, møter positive forventninger og får 
ansvar – dette bidrar til å fremme engasjert og ansvarlig deltakelse. Alle må lære å samarbeide, 
fungere sammen med andre og utvikle evnen til medbestemmelse og medansvar. 
 
Sosial kompetanse er et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi trenger for å 
mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner og som 
bidrar til å øke trivsel og fremme utvikling. Livsmestring handler om å utvikle ferdigheter og 
tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, 
personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte – å 
skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden. Sosial kompetanse og 
livsmestring er tett forbundet. Denne planen trekker opp perspektiver på begge deler, men sosial 
læring/kompetanse er noe mer vektlagt.  
 
Plan for sosial læring og livsmestring har sin forankring i Et løft i Nes-skolen, 2018-2022, og den 
er med på å synliggjøre og støtte opp under flere av artiklene i FNs Barnekonvensjon. Den skal 
bidra til å synliggjøre sammenhengen mellom faglig og sosial læring, samt i arbeidet med å 
utvikle elevenes sosiale ferdigheter. Elevene må ha kompetanse til å mestre egne liv. Planen skal 
være et pedagogisk verktøy for lærere/fagarbeidere, og et styringsverktøy for ledere i Nes-skolen. 
Målet er at Nes kommune gir elevene en utdanning for fremtida i et godt læringsmiljø. 
 
Arbeidsgruppa som har utarbeidet Sosial læring og livsmestring har bestått av lærere i barne- og 
ungdomsskole, skoleledere, fagforening, Pedagogisk tjeneste og skoleeier. 
 
Evaluering og revidering av Sosial kompetanse og livsmestring, 2019-2022 sees i sammenheng 
med fornyelse av Et løft i Nes-skolen, 2018-2022. 
 
 

Fra dialogkonferansen 7. des. 2018 - Drømmelæreren er en lærer som… 
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Voksenrollen i arbeidet med sosial læring og livsmestring 

For å lykkes i arbeidet med å skape gode læringsmiljøer må de voksne ha kompetanse på to 
hovedområder: 
 

 Kompetanse i å etablere relasjoner til hver enkelt elev 

 Kompetanse i å lede klassen gjennom å være en synlig leder og etablere regler og rutiner 
 
I norsk skole vil man ha en autoritativ klasselederstil. Det vil si voksne som balanserer forholdet 
mellom omsorg/relasjon og kontroll/krav. Den autoritative rollen ser ut til å skape best 
forutsetninger både for sosial og faglig læring. Forskning over mange år har vist at en autoritativ 
voksenrolle, med en kombinasjon av innlevelse fra varme voksne og tydelige grenser, er den 
beste måten å støtte elevens utvikling på. Holdninger og bevissthet rundt egen voksenrolle gjør 
at vi i større grad utøver den autoritative voksenrollen – også i utfordrende situasjoner. 
 

 
 
Relasjonskrysset består av to dimensjoner – relasjonsakse og kontrollakse. Figuren over viser 4 
ulike voksenroller, og den autoritative dimensjonen er den ønskede i Nes-skolen. 
 
Relasjonsaksen handler om å bygge relasjon til elevene: 

 Sensitiv i kommunikasjonen – tune seg inn. 

 Ta andres perspektiv – høy sosial kompetanse. 

 Skape god stemning med aktiviteter, småprat, blikk og vennlig stemme. 

 Lete etter mestringsopplevelser for alle og kvalitetstid med noen elever. 
  
Kontrollaksen handler om å stille krav til elevene: 

 Rutiner og forutsigbarhet i det daglige arbeidet. 

 Krav til god adferd og innsats. Kravet må være relevant for situasjonen. 

 Støttende grensesetting. 

 Balansert makt. Vi voksne har stor definisjonsmakt. Viktig at man ikke utnytter makten og 
er bevisst på håndteringen. 
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4 dimensjoner ved voksenrollen 
I det følgende kommer en beskrivelse av de 4 ulike dimensjonene av voksenroller, med fokus på 
det å nå målet om en autoritativ voksenrolle.  
 

Autoritativ voksenrolle 

Den autoritative voksne bygger en positiv relasjon med elevene og mestrer balansen mellom 
varme og kontroll. Den voksne ser elevens perspektiv og har medvirkning i fokus. Krav settes ut 
fra elevens forutsetninger, og den voksne utøver positiv grensesetting. Voksenrollen er preget av 
varme og respekt.  
 
Kjennetegn:   

 Være anerkjennende  
 Være sensitiv  

 Ta barnets perspektiv  
 Ta ansvar for relasjonen  
 Tenke på barnets medvirkning  
 Være tydelig  
 Forklare grensene du setter  
 Hjelpe eleven å forstå og sette ord på sine følelser  
 Være konsekvent  
 Ha rutiner  

 
Finn balansen mellom varme og kontroll. Gi trygghet og gode rammer. Vær en forutsigbar 
voksen.  
 

Autoritær voksenrolle  

Den autoritære voksenrollen er preget av de voksnes behov for å ha kontroll og sette klare 
rammer for elevens atferd. En slik voksenrolle kan gi grunnlag for økt aggresjon og motstand.    
  
Bli mer autoritativ ved å gi mer nærhet. Støtt elevens gode sider. Vær elevens veileder.  
 

Ettergivende voksenrolle  

Denne voksenrollen kjennetegnes ved at man er høy på varme og støttende atferd, men lav på 
krav og kontroll. Dette kan skape uro og utrygghet, og føre til en utprøvende atferd.  
 
Bli mer autoritativ ved å bli flink til å sette grenser. Gi eleven utfordringer og lære eleven å vente.  
 

Forsømmende voksenrolle 

En forsømmende voksen viser i liten grad interesse for positiv relasjonsbygging og er også svak 
på normer, krav og forventninger. Denne voksenrollen forbindes med omsorgssvikt.  
 
Bli mer autoritativ ved å utfordre og støtte 
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Relasjonell klasseledelse 
Den autoritative voksenrollen legger grunnlag for relasjonell klasseledelse. Nedenfor beskrives 
tegn på god praksis hos voksne når det gjelder utøvelsen av relasjonell klasseledelse. 
 

Positiv kommunikasjon og forventning til adferd 

 Jeg ser, oppmuntrer og viser interesse for hver enkelt elev. (Dette gjør at elever  
 vedsettes av medelever også).  

 Jeg møter alle elevene på en respektfull, høflig, vennlig og engasjert måte (bl. a. gjennom 
blikk-kontakt, personlige kommentarer, klapp på skulderen, anerkjennende kommentarer, 
interesse for elevenes liv utenfor skolen osv.) 

 Jeg bruker humor i hverdagen (forsterker relasjonsbygging til eleven) 

 Jeg er ikke sarkastisk overfor elever 

 Jeg har fokus på “å ta eleven på fersken i å være god”- ”Catch them beeing good”  

 Jeg kommuniserer tydelige forventinger til elevene  
 

Etablere trygghet, regler og rutiner 

 Jeg fremstår som tydelig og trygg 

 Jeg etablerer og holder vedlike struktur, regler og rutiner i klassen. Det betyr tydelig 
start/slutt, gode overganger, gode beskjeder osv. Disse konkretiseres sammen med 
elevene ut fra behov og er synlige for elevene. 

 Jeg er proaktiv og kartlegger risikofaktorer i forkant av aktiviteter  
 

Gode beskjeder 

 Jeg gir tydelige og få beskjeder, slik at det ikke er tvil om hva jeg mener. 

 Jeg passer på å ha øyekontakt med elevene når jeg gir individuelle beskjeder. 

 Jeg er spesifikk om hvilken oppførsel om er ønskelig.  
.  

Skape god læringskultur og motivasjon 

 Jeg legger vekt på å skape motivasjon hos elevene. 

 Jeg kartlegger det sosiale miljøet i klassen minimum en gang pr år. 

 Jeg setter av tid til positive aktiviteter. 

 Jeg balanserer mellom kontroll og varme (autoritativ ledelse). 

 Jeg gir hver enkelt elev direkte tilbakemeldinger på adferd og arbeidsinnsats. 

 Jeg er støttende i elevenes læringsarbeid. 
 

Samarbeid med hjemmet 

 Jeg samarbeider og viser foreldrene respekt. 

 Jeg er en lærer foreldrene har tillit til. 
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Mål for arbeidet med sosial læring og livsmestring i Nes-
skolen 

Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og 
i skolehverdagen for øvrig (Overordnet del av Læreplanen, s. 10) 
 
I Nes-skolen innebærer dette at elevene skal kunne: 

 beherske grunnleggende lytteferdigheter, kunne hjelpe andre barn og voksne samt å 
kunne arbeide konstruktivt i en gruppe 

 regulere og styre egne følelser 

 ta hensyn til andres følelser og behov i lek og samarbeid, samt se verden fra andres 
perspektiv og forstå egne og andres følelser 

 opptre i tråd med regler og forventninger i et læringsfellesskap 

 ta sosialt initiativ, være aktiv deltager i samtaler og klare å motstå press fra gruppa 

Nedenfor er det beskrevet hva som er viktig å øve på innenfor disse områdene. Akkurat som i 
arbeidet med andre grunnleggende ferdigheter, så er det læreren som planlegger og 
gjennomfører undervisningen som gjør at eleven utvikler sine sosiale ferdigheter – dette krever 
innsats og utholdenhet fra elevene. Det er viktig å poengtere at inndelingen med årstrinn ikke 
skal forstås instrumentelt – det kan for eksempel være like aktuelt å jobbe med det å lytte til 
andre i en 6. klasse som i en 2. klasse. 
 
 
 

SAMARBEID 
Beherske grunnleggende lytteferdigheter, kunne hjelpe andre barn og voksne samt å kunne 

arbeide konstruktivt i en gruppe 
 

 
Trinn 

 

 
Eleven skal øve på å 

1.-4. 

 lytte til andre 

 ta initiativ til å delta 

 gi ros til andre 

 følge instruksjoner 

 fullføre oppgaver sammen med andre 

 jobbe godt med en læringspartner 

5.-7. 

 samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen 

 samarbeide i en gruppe med flere elever 

 samarbeide om en presentasjon 

 hjelpe en annen med noe man selv kan 

 gi tilbakemeldinger på andres arbeid 

 delta i planleggingen av felles aktiviteter 

8.-10. 

 aktivt inkludere andre 

 fordele oppgaver i en gruppe 

 gi gode tilbakemeldinger som gjør at andre kan forbedre det de har laget 

 ta ansvar for at samarbeidsoppgaver blir så gode som mulig 

 gi lærere og medelever tilbakemeldinger på hvordan samarbeidet i en gruppe 
fungerer 
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SELVKONTROLL 

Regulere og styre egne følelser  
 

 
Trinn 

 

 
Eleven skal øve på å 

1.-4. 

 takle at noen bestemmer og godta et nei 
 vente på tur i klasserommet og i utelek 
 takle det å gå i kø 
 dele med andre 
 ignorere forstyrrelser  
 takle frustrasjon og beherske det å være sint uten å gjøre noe vondt/stygt 
 mot andre 
 

5.-7. 

 uttrykke egne behov og ha selvinnsikt 

 godta utfallet av en avstemming, og innretter seg etter felles avgjørelser 
 aksepterer andres valg 
 lytte til andre uten å avbryte 
 beherske sinne og finne alternativer i konfliktsituasjoner 
 takle motgang i spill og sport 
 

8.-10. 

 ta imot korreksjon og endre adferden etter det  
 være fortrolig med egne sterke og svake sider 
 tåle å bli motsagt og takle motgang 
 lytte til en annens forklaring uten å avbryte 
 respektere andres syn og behov 
 diskutere med andre uten å lage konflikt  
 

 

EMPATI 
Ta hensyn til andres følelser og behov i lek og samarbeid, samt se verden fra andres perspektiv 

og forstå egne og andres følelser 

 
 

Trinn 
 

 
Eleven skal øve på å 

1.-4. 

 sette ord på /gjenkjenne de vanligste følelsene 

 hilse på andre 

 gi og ta i mot et kompliment 

 si i fra hvis andre blir plaget 

 prøve å trøste når noen blir lei seg 
 

5.-7. 

 forstå/gjenkjenne de fleste følelsene 

 forstå at alle er forskjellige og kan gjøre feil, og respektere andre for den de er 

 være en god «publikummer» 

 ta godt imot nye elever 

 være vennlig innstilt og oppmuntrer andre 
 

8.-10. 

 forstå/gjenkjenne et bredt spekter av følelser 

 se saker fra ulike perspektiv 

 vise respekt for at vi er ulike og utvikler oss forskjellig 

 inkludere andre i samvær og arbeid 
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ANSVARLIGHET 

Opptre i tråd med regler og forventninger i et læringsfellesskap  
 

 
Trinn 

 

 
Eleven skal øve på å 

1.-4. 

 delta i utformingen av klassens regler og rutiner 

 rekke opp hånda 

 holde orden og rydde etter seg 

 kunne motta beskjeder og utføre disse 

 passe på at ingen er alene i arbeid og lek  
 

5.-7. 

 aktivt medvirke i utformingen av klassens regler og rutiner 

 ha gode arbeidsrutiner og holde orden i egne skolesaker  

 bidra til arbeidsro og overse mindre forstyrrelser 

 inkludere alle i lærings- og sosiale aktiviteter 

 si i fra hvis noen blir plaget  
 

8.-10. 

 aktivt medvirke i utformingen av klassens regler og rutiner, samt vurdere 
reglene og rutinene underveis 

 ta ansvar for egen innsats og resultater 

 legge en plan for skolearbeidet 

 vise ansvar for at alle blir verdsatt og har det bra 

 bidra til å stoppe eventuell mobbing 

 vurdere hvordan man fremstiller seg selv og andre på ulike sosiale medier 
 

  

 
  

POSITIV SELVHEVDELSE 

Ta sosialt initiativ, være aktiv deltager i samtaler og klare å motstå press fra gruppa  
 

 
Trinn 

 

 
Eleven skal kunne 

1.-4. 

 komme med forslag 

 presentere seg 

 si hvordan man har det 

 starte en samtale 

5.-7. 

 ta initiativ 

 ta korreksjon 

 henvende seg til andre på en hyggelig måte 

 si sin mening uten å såre andre 

 føre en samtale 

 være seg selv 

8.-10. 

 komme med egne forslag og løsninger, og akseptere andres 

 hevde sine meninger på en positiv måte 

 føre en samtale og si hva man mener 

 være et godt forbilde 

 stå imot gruppepress – ta egne valg 
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Kartleggingsverktøy og arbeidsmetoder 

Utvalget av kartleggingsverktøy og arbeidsmetoder tar blant annet utgangspunkt i planer og 
føringer som allerede foreligger (f. eks. Helhetlig oppvekststrategi). Det finnes flere verktøy og 
metoder som kunne vært beskrevet. På bakgrunn av dette vil det bli opprettet en oversikt som 
ligger på kommunens hjemmeside, og som vil oppdateres etter hvert som vi får kunnskap om 
flere alternativer. 
 

Kartleggingsverktøy 
 

Beskrivelse Mer informasjon 

Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse 
der elever får si sin mening om læring og 
trivsel i skolen. 

Elevundersøkelsen - Udir 

Sosiogram Kartlegging av det sosiale samspillet i 
elevgruppa. Gir informasjon om elevenes 
sosiale attraktivitet og roller i klassen. 
Skjema ligger på Udirs nettsider. 

Udir 

Spekter Et ikke-anonymt verktøy for lærere som 
brukes til å avdekke mobbing og kartlegge 
læringsmiljøet i en klasse. Finnes både 
digitalt og i papirversjon. 

Læringsmiljøsenteret 

 
 
 

Arbeidsmetoder 
 

Beskrivelse Mer informasjon 

DIVE-metoden Sosial problemløsning. Trening på 
situasjoner der elevene tar i bruk sosiale 
ferdigheter. DIVE kan brukes som en 
strategi for å øve på sosial problemløsning, 
men også som løsning på faktiske 
problemer. 

Vedlegg 1 

Mitt valg Et undervisningsopplegg med fokus på 
sosialt miljø, sosiale ferdigheter og 
forebyggende arbeid, der rus og mobbing er 
sentrale innholdskomponenter 

Nettside 

Psykologisk 
førstehjelp 

Verktøy som kan brukes i arbeidet med barn 
og unges følelsesregulering. Psykologisk 
førstehjelp handler om tanker, følelser og 
reguleringen av disse. 

Nettside 

ART Systematisk opplæring av sosiale 
ferdigheter, sinnekontroll og evne til moralsk 
resonnering. Målet er å øke den sosiale 
kompetanse. 

Nettside 

LINK (Livsmestring 
i norske klasserom) 

LINK er et undervisningsopplegg om psykisk 
helse, livsmestring og folkehelse. Det er 
gratis og krever ikke spesielt utstyr. 

Nettside 

Rollespill Bruk av rollespill som sosial 
ferdighetstrening kan være effektivt. Dette er 
blant annet en komponent i ART som det 
henvises til over. 

Nettside 

rePULSE Arbeidsmetode for impulskontroll og trening 
av sosiale ferdigheter. Elevene skal lære 
seg å kjenne sine egne reaksjonsmønstre, 
og bli bedre rustet til å håndtere lignende 
situasjoner. 

Nettside 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/sosial-kompetanse/struktur-og-regler/
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/spekter-kartleggingsverktoy/
https://www.determittvalg.no/
http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/kurs_og_aktiviteter/psykologisk_forstehjelp/
http://www.forebygging.no/Rapporter-og-undersokelser/Evalueringertiltaksvurderinger/Konkrete-tiltak-og-programmer/Anbefalte-program-og-tiltak/Tiltak-for-utsatte-grupper/ART--trening-i-sosial-kompetanse/
https://www.linktillivet.no/
http://www.forebygging.no/Rapporter-og-undersokelser/Evalueringertiltaksvurderinger/Konkrete-tiltak-og-programmer/Anbefalte-program-og-tiltak/Tiltak-for-utsatte-grupper/ART--trening-i-sosial-kompetanse/Komponent-1-Sosial-ferdighetstrening/
https://repulse.se/metoden-repulse/
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Tverrfaglig samarbeid 

Av og til trenger barn og unge hjelp og støtte utover det man kan få til i skolen alene. Som ansatt 
vil man da kunne ha et behov for å be om råd og veiledning fra andre fagpersoner. Ingen kan 
eller skal stå alene i arbeidet med barn og unge. De viktigste samarbeidspartnere for skolene er 
Pedagogisk tjeneste/PPT, Familiens hus (med skolehelsetjenesten og barneverntjenesten) og 
kommunalområdet Kultur og Mangfold med avdeling for fritid og forebygging og frivilligheten. 
  
Pedagogisk tjeneste/PPT. Pedagogisk tjeneste støtter skoler og barnehager i arbeidet med 
kompetanseutvikling og tilrettelegging, slik at opplæringen blir best mulig for alle. Tjenesten skal 
bidra til at barn og unge med spesielle behov får hjelp, slik at de sikres gode utviklingsmuligheter. 
  
Avdeling fritid og forebygging. Avdelingen arbeider for å skape trygge og inkluderende 
møteplasser, gi aktivitetstilbud og oppfølging til barn og unge med det mål å øke livskvalitet, 
selvfølelse og gi alle mulighet for å oppleve mestring og tilhørighet.  
  
Familiens hus. Arbeider for å fremme helse for barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig 
livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstsvilkår. De ønsker å legge til rette for 
nettverksskapende aktiviteter, og være en møteplass for foreldre, barn og unge bosatt i Nes 
kommune.   
 
Tverrfaglige team på alle skoler. Fra høsten 2019 skal alle skoler etablere tverrfaglige team 
som skal ledes av rektor. Tiltaket er beskrevet slik i Helhetlig oppvekststrategi: Alle barnehager 
og skoler oppretter tverrfaglig team, hvor nødvendige fagpersoner arbeider sammen for 
tilrettelegging og oppfølging på individnivå og systemnivå.  
 
Familieteam på Familiens hus. Familieteamet består av både familiekonsulenter og 
psykologer. Dette er et tilbud rettet mot barn og unge fra 0-20 år og deres familier. Det tilbys både 
individuelle samtaler og/eller samtaler med hele familien.   
 
Brukerrettet Samhandlingsforum (BRUS). Dette er et team som består av ledere fra 
hjelpetjenester i Nes kommune og BUP. Teamet møtes ca en gang pr mnd. Skolene kan melde 
saker til dette forumet. Målsetning med forumet er å drøfte, finne fram til og beslutte tiltak i 
konkrete kompliserte saker hvor det ikke er funnet forsvarlige løsninger i IP/samarbeidsmøte. 
   
Veiledning fra Skåningsrud skole og ressurssenter. Nes kommune har en avtale om en 20 % 
veiledningsressurs til skolene som administreres gjennom Pedagogisk tjeneste. Veiledning kan 
gis til lærere eller til deler/ hele personalet og er knyttet samhandling mellom lærer og elev.  
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Skole-hjem samarbeid 

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel 

Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv 
rolle, har positiv betydning for barn og unge på en rekke områder relatert til skolen. Det fører til 
bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, 
gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, 
bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning 
 
Samarbeid mellom hjem og skole har også betydning for andre utviklingsområder enn de rent 
faglige. Det er funnet en klar sammenheng mellom skole–hjem samarbeid og elevenes sosiale 
utvikling og atferd. Et godt samarbeid er assosiert med gode sosiale ferdigheter og redusert risiko 
for samhandlingsvansker.  
 
Barn med tidlige sosioemosjonelle vansker, men som blant annet gjennom et godt skole–hjem 
samarbeid får en positiv utvikling når det gjelder sosiale ferdigheter og atferd, vil også gjøre det 
bedre faglig på skolen over tid enn andre barn med samme type vanske. 
 
Skolen skal legge til rette for samarbeid 
Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ til og legge til rette for 
samarbeidet. Det kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte en skole med gode 
samarbeidsrutiner. 
 
 
Rutinene i Nes: 
 
Foreldremøter 
3 foreldremøter/forum 1. og 8.trinn 
2 foreldremøter/forum 2.-7-trinn og 9.-10.trinn 
 
Modellen for foreldreforum gjennomføres som et ledd i foreldremøter ved alle trinn. Foreldremøter 
bør tematisere sosial læring og livsmestring. 
 
 
Utviklingssamtalen 
I grunnskolen skal foreldrene hvert år ha to planlagte samtaler med kontaktlæreren om elevenes 
faglige og sosiale utvikling. I Nes har vi utarbeidet rutiner og skjema som skal brukes under 
utviklingssamtalen.  
 
 
 

 
 
(Fra dialogkonferansen 7. des. 2018) 

Foreldre bør bli med 
 på å lage vennegrupper 

 og ta ansvar for at 
 ingen holdes utenfor. 

Sosiale ferdigheter 
 bør være tema på 

foreldremøter. 
 

Man må snakke 
 om skole  
hjemme. 
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Voksnes rolle i friminuttene 

Friminuttene er tid for sosialt fellesskap og relasjonsbygging mellom elevene. Skolenes 
tilretteleggelse for trivsel og trygghet i friminuttene er nært knyttet til opplæringsloven § 9a-3. 
Voksne som er tilstede og bryr seg er et av tiltakene som har best mobbeforebyggende effekt. 
Det er også viktig at elevene har aktiviteter de kan holde på med i friminuttene, og at skolemiljøet 
preges av en inkluderende holdning. 
 
Skolene har gode erfaringer med ulike former for aktiviteter i friminuttene (elevstyrte og 
voksenstyrte). Friminutt er en av de arenaene hvor det stilles størst krav til elevens sosiale 
kompetanse, og kanskje der de vil trenge mest støtte, veiledning og trening for å kunne mestre 
samspill og eventuelle konfliktsituasjoner. Det er derfor naturlig å legge til rette for systematisk 
øving på sosiale ferdigheter i friminuttene. 

Aktivitet 
Aktiviteter er i seg selv konfliktdempende og i friminuttene bør det legges til rette for ulike 
aktiviteter, både organisert og uorganisert. I forbindelse med organiserte aktiviteter, kan f.eks. 
sosiallærer eller elevråd ha ansvar for å arrangere ulike aktiviteter, leker eller turneringer. 

Aktive og synlige voksne 
Det er ledelsens ansvar å legge premissene for god voksentetthet og rutiner i forbindelse med 
friminuttene 
 
Synlighet er et viktig moment i forbindelse med friminutt. Dette kan enkelt løses ved at lærer 
bruker av refleksvest. Den voksne blir med dette godt synlig i utemiljøet og elevene vil kunne 
komme raskere i kontakt når det er behov for det. En forutsetning for at voksnes tilstedeværelse 
skal fungere forebyggende og konfliktdempende, er at det foreligger en skriftlig og godt synlig 
plan med definerte områder og oppgaver. 
 
Hovedfokuset i friminuttet er å gi ros og oppmuntring ifm forventet atferd i ulike situasjoner. 
Videre er friminuttet en god arena for aktiv relasjonsbygging. Dette kan skje ved å hilse på 
elevene, være interessert i det elevene holder på med i friminuttet og snakke om elevens 
fritidsinteresse eller noe som opptar dem. 

Følge med 
En vesentlig del av det å følge med er skanning og bevegelse i skolegården, når du går ut til 
friminuttet skanner du ditt område og legger merke til hvor de utsatte elevene er. Legg merke til 
farge på klær for lettere å kjenne dem igjen i flokken. Når du har skaffet deg en oversikt over hvor 
disse elevene er, begynner du på din runde. Når vi skanner bruker vi både blikk og hørsel. Når 
det er større områder eller store grupper med elever, handler det like mye om å legge merke til 
«avvik» fra bevegelser og lydbilde som er vanlig for gruppa. Lyder som ikke hører hjemme, 
bevegelser som ikke er naturlig aktivitet. Når vi observerer disse avvikene går vi nærmere og 
sjekker hva det er. Bryt inn i aktiviteten og spør. Det er alt for mange elever som forteller om 
voksne som ikke bryr seg. Elevene avslører raskt hvilke voksne som er passive. Bevegelse gir 
inntrykk av at den voksene er «over alt». Lag en rute som sikrer at dere ser alle områdene i løpet 
av friminuttet. Voksnes nærvær demper uakseptabel oppførsel. Gjør en enkel risikoanalyse i 
personalet og gjerne blant elevene mht hva som oppleves som de mest utsatte stedene i 
skolegården, og sørg alltid for å undersøke disse områdene. 

Gripe inn 
Når en konflikt skal håndteres, så er det viktig at de voksne opererer med et likt sett av 
reaksjoner. Trinnene under her er en veiledning de voksne bør følge:  

 Trinn 1: Ignorer, hvis det er det å få den voksne sin oppmerksomhet som ser ut til å være 
målet med oppførselen 

 Trinn 2: Engasjer medelever, hvis det er medelevers oppmerksomhet som ser ut til å 
være målet med oppførselen 

 Trinn 3: Korriger med en redigering 
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 Trinn 4: Korriger med advarsel 

 Trinn 5: Korriger ved å gi konsekvens 

Felles regler/standarder 
De voksnes ansvar, forventninger til elevenes atferd, rutiner og konsekvenser drøftes jevnlig, og 
gjerne nedfelles som en standard, slik at de voksne reagerer og håndhever regler på en mest 
mulig lik måte ovenfor elevene. For å oppnå et godt miljø blant elevene i skolegården er det viktig 
at elevene er kjent med forventninger til atferd i lek og aktivitet. Personalet har mye å vinne på å 
være proaktive når det gjelder å avklare og øve med elevene på de sosiale ferdighetene som er 
mest aktuelle. 
 
Det er viktig at all informasjon rundt voksnes rolle i friminuttet er satt i system. Nedenfor beskrives 
«tegn på god praksis» – denne skal bidra til kvalitetssikring av arbeidet med dette. 
 
Tegn på god praksis: 

 Læreren er kjent med skolens rutiner ifm friminutt. 

 Læreren forholder seg lojalt til skolens rutiner. 

 Skolens uteareal er delt inn i områder 

 Skolens rutiner og kart er skriftlige, og gis til alle vikarer. 

 Oversikt over hvem som skal være ute er lett tilgjengelig, slik at læreren kan gi kollegaer 
en påminnelse. 

 Voksnes rolle i friminuttet tas jevnlig opp på personalmøter el.l. 

 De voksnes ansvar, forventninger til elevenes atferd, rutiner og konsekvenser er 
skriftliggjort for overføring til vikarer og nytilsatte. 

 Potensielle risikoområder er kartlagt og kjent for alle. 

 Refleksvester brukes av alle som er ute. 

 Læreren er kjent med- og bruker, skanning som metode. 

 Læreren beveger seg rundt på hele området. 

 Læreren bruker positiv involvering i møte med elever i skolegården. 

 Læreren gir ros til elever som viser gode sosiale ferdigheter. 

 Forventninger til elevenes atferd er tydelige og innøvde. 

 Læreren griper raskt inn når man ser noe som kan være en mobbesituasjon. 

 Skolen har et bredt utvalg av aktiviteter for elevene i friminuttene. 

 

 

 
 
(Fra dialogkonferansen 7. des. 2018) 

 

Alle må ha noen å være 
sammen med, og alle har 
ansvar for å gi beskjed til 

voksne om noen er utenfor. 

Det bør være 
friminuttsregler og varierte 

aktiviteter. 
 

De eldste elevene 
bør ta ansvar  
for de yngre. 
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Mobbing og krenkelser - §9a 

Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon 
slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, 
beskyttelse og selvrealisering, og derfor skal vi ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser 
i Nes- skolen.  
 
Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler seg i samspill med omgivelsene, og 
mobbing og krenkelser er alvorlige, fordi det har store personlige konsekvenser der barn fratas 
livsmot og verdighet. Forskning viser at både barn som mobber og barn som har opplevd 
mobbing har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske vansker senere, og det er derfor svært viktig 
at arbeidet med å forebygge mobbing, marginalisering og utenforskap starter tidlig. Skoler i 
Nes skal handle raskt og ta grep som er nødvendige for at mobbing og krenkelser opphører.  
Samarbeid med foresatte står sentralt i det miljøskapende og mobbeforebyggende arbeidet i 
læringsløpet. Aktiv medvirkning og godt samarbeid med foresatte er avgjørende dersom mobbing 
oppstår.  
  
Rutiner, skjemaer og mal for aktivitetsplan ligger på kommunens hjemmeside. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nes-ak.kommune.no/
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Vedlegg 1: DIVE-metoden  

Samarbeidsferdigheter handler om å beherske grunnleggende lytteferdigheter, kunne hjelpe 
andre og arbeide konstruktivt i en gruppe. Dersom man skal få dette til å fungere skikkelig er man 
nødt til å få til å løse opp i misforståelser underveis. For å få til dette arbeidet kan det være lurt å 
lære elevene stegene i sosial problemløsning og gi dem tid til å trene på situasjoner hvor man 
kan ta i bruk disse ferdighetene (Glavin & Lindbäck, 2014, s. 25).  
 
Som et verktøy i sosial problemløsning introduserer vi derfor metoden DIVE. DIVE er hentet fra 
boken «å undervise i sosial kompetanse» og beskrives som et verktøy som kan overføres til de 
fleste samarbeidssituasjoner i skolen (Glavin & Lindbäck, 2014).  
 
DIVE kan benyttes som en strategi for å øve på sosial problemløsning, men også som løsning på 
faktiske problemer.  
  
Eksempel på oppgaver hvor metoden kan benyttes: 
 
Gruppeoppgaver:  

 Dere kommer på skolen og har glemt å gjøre lekser, hva kan dere gjøre? 

 Dere hadde tenkt til å bruke ballbingen, men noen andre var der først, hva kan dere 
gjøre? 

 Dere har stilt opp etter friminutt, men læreren kommer ikke – hva kan dere gjøre? 

 Noen eldre elever kaster klasseballen opp på taket – hva kan dere gjøre? 

 Dere har gruppearbeid og en i gruppen bidrar ikke – hva kan dere gjøre? 
 
Individuelle:  

 Du ser noen plager en annen elev på skoleveien – hva kan du gjøre? 

 Du har glemt gymtøy, hva kan du gjøre?  
  
  
DIVE-mal: 
 

 


