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1.0 God skolestart  

1.1 Første skoledag 

• Personalet møter elevene ute første skoledag   
• Hils på alle når de kommer. Inkluder de du ser står utenfor. By på deg selv 
• Skolegården skal være pyntet (flagg, ballonger, bjørkeris, blomster i bedd og krukker)  
• Dagen starter i klasserommet før gymsal. Avklaring av standard og opplegg  
• Vi er bevisst betydningen av et godt førsteinntrykk og viser i løpet av de ti første 

minuttene at vi er vennlig, at vi er interessert i elevene, og at vi er villig til og i stand 
til å ta styringen i klassen 

• Faglig trykk fra første dag. Setter en standard  
• Rektor håndhilser på elevene ved inngang til gymsal  
• Elevene sitter klassevis i gymsal sammen med lærerne  
• Vi har en plan for elevene med spesielle behov 
• Klasserom og spesialrom er ryddet i forkant av skolestart  

 
 

 

1.2  Dagene som følger - opprettholdelse 
 

• Lærere og fagarbeidere håndhilser i døra om morgenen  
• Vi legger ned arbeid i relasjoner til hver enkelt elev.  Hvis vi tenker noe godt om 

noen, ikke bare tenker vi det, men sier det til dem. Vi bruker elevenes navn 
• Bedre på å komme i forkant av problemene. Fra reaktiv til proaktiv. Samtidig tar vi 

tak i dårlig oppførsel når vi ser det  
• Vi holder skolegård og klasserom ren og ryddig  
• Lærerne opptrer som en enhet  

 
 

2.0 Oppstart og avslutning av timene 

Start:  
• Alle møter presis og godt forberedt til timene 
• Lærer håndhilser på elevene før vi går inn til første time. Ved start andre timer skal 

elever og lærere stå og hilse på hverandre 
• Yttertøy henges på anviste steder (garderobe/knagger/stol)  
• Elevene leverer inn mobiler 
• Lærer registrerer oppmøte 
• Dagsplan på tavle 
• Mål for økta skrives på tavla 

Overganger:  
• Vær i forkant og gi tydelige beskjeder om hva vi skal gjøre, og hvilke bøker/utstyr som 

trengs  
• Oppmuntre til at utstyr hentes på en rolig og ryddig måte  
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Slutt:  
• Oppsummerer sammen med elevene, hva har vi lært denne økta  
• Klasserommet ryddes, slik at det er klart for neste time 
• Når dagene er over settes stoler på pulter, vindu lukkes og dørene låses 
• Søppel bæres ut og melke/frukt -kurv bæres på plass  
• Elevene står ved pulten, og vi takker for dagen før de går hjem  

 
 

3.0 Standard for orden i klasserommet 

 
• Ryddig i elevskapene, kontaktlærer følger opp  

• Bokbind på bøkene 
• Merking av fag på bokrygg 
• Skrivebok ligger inni lesebok 
• Løsark oppbevares i løsarkfolder og kastes når de ikke er relevante lenger 

• Ytterklær henges på knagg,  og hetter og caps tas av i timer 
• Kateter og lærerskap skal være ryddig 
• Vinduskarmer og andre fellesflater holdes ryddige 
• PC:  

• Oppbevares i pc-skap tilkoblet strøm når de ikke er i bruk 
• Settes på ladning i friminutt og etter skoletid 
• Skapdørene lukkes 

• Vi kildesorterer søpla 
• Matstasjon holdes ren (felles ansvar)  

• Stoler og pulter plasseres etter klassekart ved slutten av timen 
• Kun pennal på pulten ved skifte av time  

 

4.0 Klasseledelse 

• Vi skaper et trygt og inkluderende miljø i klassen 

• Vi formidler forventninger (mål, rammer) og synliggjør støtte (kommunikasjon, 
relasjon og strukturer 

• Vi etablerer kultur for læring og et fellesskap som støtter læring 

• Vi ser alt som foregår i klassen. Vi leder og organiserer 

• Vi er vennlige og interessert, og evner å styrke elevenes selvtillit 
• Vi er interesserte, empatiske, åpne og tålmodige 
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4.1 Kjennetegn på god kommunikasjon 

• Elever rekker opp hånden uoppfordret, tør å snakke 
• Positiv respons fra lærer på det eleven sier, vise interesse 
• Vær bevist på stemmebruk i klasserommet 
• Gå bort til eleven og prat stille ved negativ adferd 
• Ærlighet og respekt begge veier. Vi kan si og gjøre feil; det må vi kunne 

innrømme og beklage. Fremmer respekt og forståelse 
• Lærer er en tydelig leder og ser alle 
• Vennlighet, åpenhet og godt humør 
• Elevene lytter til hverandre 
• Elevene avbryter ikke hverandre 
• Elevene gir hverandre positiv respons 
• Viser respekt for hverandres eiendeler og meninger 
• Vi hilser på hverandre i friminuttene 

 
 

5.0 Tilbakemelding på arbeid lekser 

• Gi tilbakemeldinger på lekser i timen 
• Sjekk at skriftlige lekser er gjort 
• Motiverende og utviklende tilbakemelding. Hva er bra, og hva kan man forbedre. 
• Skriftlig tilbakemelding på skriftlige prøver innen en uke, forsterket gjennom muntlig 

tilbakemelding 
• Oppgaver med en fasit kan gjerne gjennomgås i fellesskap 
• La elevene vurdere eget arbeid og bli trygge på egenvurdering – Dette fremmer 

læring 
 

 

6.0 Fellessamlinger i gymsalen 

 
• Kontaktlærer forbereder klassen i forkant av samlingen  
• Man går i samlet flokk til gymsalen, lærer fremst  
• Leder for samlingen står i døra og tar imot elevene 
• Sko skal tas av (lærere og elever)  
• Elevene og lærer sitter klassevis  
• Fyller opp forfra (1.kl-10.kl). Ingen sitter ved veggen 
• Ved avslutning går man ut klassevis (1.kl-10.kl)  
• Alle lærere, på tvers av klassene, har ansvar for å bidra til en koselig stund ved å 

reagere/ håndtere uønsket atferd  
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7.0 Skole – Hjem samarbeid 

 
• Det opprettes tidlig kontakt med heimen 
• Vi må sørge for at alle foresatte har lærerens kontaktinformasjon før skolestart 
• Tydeliggjøre forventninger til skole, elev og foresatte 
• Bygg tillitsrelasjoner. Foreldre respekterer lærere som lytter nøye til bekymringene 

de har om hva som skjer med barna deres 
• Vi ringer hjem når det er noe negativt – 3/1 regelen. For hver utfordring som 

presenteres hjem til foreldrene må lærer presentere 2-3 tiltak skolen har valgt for å 
løse problemet 

• Vi sender SMS/ringer med positive beskjeder  
• I perioder med mye anmerkninger skal det også ringes hjem 
• To faste foreldremøter og to utviklingssamtaler i løpet av skoleåret 
• Vi gjør konkrete avtaler med elev og foresatte ved utviklingssamtaler og følger de 

opp gjennom skoleåret både med elev og heimen 
 

8.0 Elevsamtalen 

 
• Bør gjennomføres en gang i mnd. og ved behov  
• Lærer må vise interesse for eleven «være til stede i samtalen»  
• Samtalen skal gjennomføres i egnet rom (gangen er ikke et egnet rom) 
• Tema som bør tas opp 

• Sosial situasjon på skolen (egen og andres) 
• Faglig utvikling/motivasjon 
• Opplevelse av oppfølging hjemme og på skolen 

 
 

9.0 Samarbeid fagarbeider og lærer 

 
• Fagarbeider må sette seg inn i det timen skal handle om. Om ikke lærer tar initiativ 

må fagarbeideren etterspørre  
• Det er faglærers ansvar å avklare på forhånd hvilke oppgaver fagarbeideren skal ha.  
• Fagarbeideren må kommunisere sine styrker til faglærer 
• Fagarbeideren må ha øyne for behov i klasserommet.  
• Kontinuerlig kommunikasjon mellom faglærer og fagarbeider for faglig utvikling av 

begge. Vi er begge observatører  
• Man skal alltid vise respekt for hverandre og aldri snakke fagarbeider/faglærer ned 

eller irettesette den andre voksne foran elever 
• Fagarbeideren har ansvar for å si ifra til faglærer om noe ikke fungerer godt, og 

motsatt   
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10.0 Fysisk aktivitet i timene 

 
• Kontaktlærer har hovedansvar for at klassen minst 1 gang om dagen er i fysisk 

aktivitet i undervisningstiden  
• Ansvaret delegeres videre via ukeplan 
• Aktivitet skal synliggjøres på ukeplanen 
• Aktiviteten skal være planlagt/styrt 
• Elevene er pliktet til å delta. Heim kontaktes ved gjentatt skulk  
• Høy puls er hensikten  
• 5-10 minutt effektiv tid  
• Elevmedvirkning vil virke inspirerende 

 
 

11.0 Friminutt og inspeksjon 

 
• Det er vårt ansvar å sette oss inn i inspeksjonsplanen 
• Det er vårt ansvar å bli kjent med elevene og lære navnene, bruk bilder 
• Vi hilser på alle elevene når vi møter dem på morgenen 
• Vi viser vennlighet og tydelighet 
• Vi beveger oss rundt og er der elevene er 
• Vi ser alle, og griper inn ved behov  
• Vi griper inn ved uheldig språkbruk 
• Vi informerer kontaktlærer om hendelser med barna 

 
 
 

12.0 Aktivitetsplikten 

 
• Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolen handler raskt og riktig når en 

elev ikke har det trygt og godt på skolen.  
• Aktivitetsplikten gjelder alle ansatte på jobber på skolen 
• Aktivitetsplikten deles inn i 5 handlingsplikter:  

• Følge med 
• Gripe inn 
• Varsle 
• Undersøke 
• Sette inn egnede tiltak 

 
Se nærmere beskrivelser av hva dette innebærer  https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/ 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/


 

 

  


