
PALS-vandring
Jakten på god praksis



Etablering av 
PALS-praksis
• Nettverksmøte 2 g /år 

der 1 til 2 fra hver 
skole møtte. 

• PALS-kurs SFO-ansatte 
• Opplæring nytilsatte 

og nyutdannede i SFO
• Opplæring nytilsatte 

og nyutdannede 
lærere



Trykket daler 

Hvor viktig er PALS, vi kan det jo? 

Strategisk plan for revitalisering 2017



PALS-vandring

Oppstarts
møte

Vandring i 
alle 

klasserom, 
også 

uterommet

Opp-
summerings

møte

Boost i 
personal-

gruppa

Inspirasjon i 
egen praksis



• Informasjonsmail, invitasjon 
sendt på forhånd med avtale av 
dag, tematikk

• Avklare forventninger til 
vandrerne, gjennomgå plan for 
dagen

• Utsjekk status ved skolen + 
aktuell tematikk for året

Oppstarts-
møte med 

de som skal 
på vandring

Vi kommer til dere kl. 09.00. Da skal vi møte den gruppa dere har bestemt skal gjøre 
denne vandringen (sammen med oss). Denne gruppa skal bestå av en eller flere fra 
ledelsen, det kan være PALS-teamet, eller deler av det, eller det kan være andre dere vil 
skal delta. Vi er to stykker, og vi bør ikke vandre mer enn 5-6 stykker. Dere kan altså stille 
med 2-3 stykker, og dere avgjør hvem dette skal være. Disse må nødvendigvis frigjøres 
denne dagen. Etter vandringen, altså ca 12.30, skal de som har vært på vandring
oppsummere. 



• Klassene er forberedt på at vi 
kommer

• Vandrerne er stille, noterer
• Max 10.min inne
• Bilder av det visuelle 

støttemateriellet
• Blikket på avtalte temaer

Vandring i alle 
klasserom, også 

uterommet



• Oppsummere hva gruppa til 
sammen har sett. Skolegruppa 
starter alltid. 

• Legg gullet vi fant, samt skolens 
utfordring videre, i PP.

Oppsummerings
møte



• Repetisjon av grunnleggende PALS
• Tematiserer fokusområder
• Legger frem det vi har funnet
• Skolens videre arbeid utdypes ev 

med stoff fra NUBU 
• Varierte økter med filmer, 

refleksjonsrunder og fremlegg. Ca 1 
time

Boost i 
personal-

gruppa



• Målet er at det positive fokuset på god praksis skal 
smitte

• Videre arbeid i felles personalgruppe 



Videre arbeid i felles 
personalgruppe 

Ny overordna del

Sammenhengen mellom fagfornyelsen og PALS

Autoritativ klasseledelse

Mobbeforebyggende-PALS

Samarbeidslæring 

Foreldresamarbeid

Elevmedvirkning 

Positiv forsterking



























PALS-vandring 
Sørvik skole 

30.11.20



Dette så vi etter på PALS-vandringa

• Smil/blikkontakt med lærer-elev
• Bruker lærer navn på elevene?
• Bruker lærer «du» eller «dere» når felles beskjeder gis?
• Hvordan følges beskjeder som er gitt av lærer opp? Er det forskjell på 

oppfølging av gutter og jenter?
• Hvem får ordet? De som rekker opp hånda, eller de som tar ordet?
• Får alle muligheten til å komme med svar?
• Stiller lærer åpne eller lukkede spørsmål?
• Ryddighet i rommet
• Struktur på tavla
• Orden i garderoben



Eksempler på åpne spørsmål/åpen dialog



Hva er godt 
arbeid med 
PALS?

• Kollektiv praksis
• Vi har jobbet frem felles forventninger
• Elevene er kjent med forventningene på 

ulike arenaer
• Vi lærer bort og øver på sosiale ferdigheter
• Vi snakker om praksis på team –

profesjonelle læringsfellesskap

• Vi øver på å være autoritative klasseledere



Dette fant
vi i år

• Mange flotte dørskilt som skaper tilhørighet
• Alle voksne brukte navn på elevene
• Rolig og trygg innestemme
• Korte, tydelige beskjeder
• Elevene ble møtt med vennlige og positive voksne
• Garderobene var ryddig. Hyllene var merket med navn
• Både gutter og jentene fikk ordet i klasserommet
• Inkluderende dialog – alle som vil ha ordet, fikk det
• PALS-plakater / belønningsskjemaer i klasserommene











Dette kan 
forbedres

• Mange løse ark i elevhyllene – vi må ta oss 
tid til å sette arkene i permene.

• Klasseromsregler – plakat med regler 
manglet i noen av klasserommene.

• Vi må skriftlig gjøre dagsplanen på tavlene. 
Denne må stå oppe hele dagen. I småskolen 
kan det brukes symboler.

• Smile i dialogen med elevene.
• Vedlikeholdsarbeid – plakater eksempelvis 

guttetoalettet.



Til ettertanke
Er det enkelt for mine elver å lykkes i 
min undervisning?



Oppsummert

• God erfaring med jakten på god 
praksis, -positiv forsterking virker også 
på voksne

• Utviklingspotensial: elevstemmen 
(dette handler om tidsbruk)
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