
 
 

PALSKONFERANSEN 2017 
 

«Forsterket forebygging- PALSkontrakt –  
ett av 6 ulike tiltak» 



Velkommen til Tverlandet skole 

 
 
 
 



PALS på Tverlandet skole 

• Vi har vært en PALSskole i 11 år. 

• Har godt etablert PALSteamet hvor ledelsen deltar aktivt 

• PALSteamet består av 3 lærere og 3 fra ledelsen 

• Valgte å gjøre endringer for 1 år siden, for å gjøre PALS mer synlig, 

effektivt og mer handlingsorientert.  

• Tidsressursen i PALS er fordelt på færre lærere, noe som gjør at de som er 

i PALSteamet har mer tid til å jobbe ut mot elevene og klassene. Dette er 

lærere som er ekstra engasjert, har vært i PALSteamet over år, og som 

ønsker å jobbe med veiledning av både elever og ansatte. De har erfaring 

både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet 

 



PALS i hverdagen 



PALS i hverdagen 



Hele skolen med 



 
 



Ulike tiltak på Tverlandet skole 

1. Sjekk inn/ut 

2. Overtakelse av klasse 

3. Øving/samtaler om sosiale ferdigheter individuelt, i mindre grupper eller 

i klasse 

4. Observasjon iverksetting av PMT 

5. SNAP 

6. PALSkontrakt 

 



Hjelp fra PALSteamet 

 
 

 
 



1. Sjekk inn / sjekk ut 



2. Overtakelse av klasse 





3. Øving/samtaler om sosiale ferdigheter individuelt, i 
mindre grupper eller i klasse 
 



4. Observasjon  



Eksempel på oppsummering 



5. SNAP 

 
 



6. PALSkontrakt 



Oppsummering av året  



PALSKONTRAKT 



Historien bak tiltaket 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3xJHp2JLWAhXLJlAKHWu5CpcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/563864815823884801/&psig=AFQjCNHYhUzdCe3JJkkcjZW9hh4cFtt30A&ust=1504860599560054


Palskontrakt 

1.Melding om behov for assistanse 

2.Samtale med kontaktlærer 

3.Foreldre godkjenner tilbud om tiltak 

4.Samtale med elev – sette mål 

5.Oppfølgingssamtaler med elev (og kontaktlærer) 1-2 

ganger per uke 

6.Evaluering etter tre uker – tiltaket avsluttes.  



1. Melding om behov for assistanse 
 



2.    Samtale med kontaktlærer 
 



3.   Foreldre godkjenner tilbud om tiltak 
 



4.   Samtale med elev – sette mål 
 



5.   Oppfølgingssamtaler med elev (og kontaktlærer) 1-
2 ganger per uke 
 



NB! 



6.   Evaluering etter tre uker – elev.  
 



6.   Evaluering etter tre uker – lærer. 



6.   Evaluering etter tre uker – elev 



6.   Evaluering etter tre uker – lærer 



6. Evaluering etter tre uker – elev.  



6. Evaluering etter tre uker – lærer.  



Oppfølging i etterkant 



Avslutning av tiltak 



Hvorfor er vi så opptatt av sosiale ferdigheter? 



ANSVAR – OMSORG- RESPEKT- HELE SKOLEN MED 



Spørsmål ?  

• Lykke til i det videre arbeidet med PALS 
 

• Spørsmål om tiltak kan også rettes på mail til  
 
kibmar@bodo.kommune.no 
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