


Hvem er vi?



Grue barne- og ungdomsskole 
(GBUS)

• Åpnet i februar 2009
• Ca 400 elever i dag

• Ulik bakgrunn
• Ca 75 ansatte



Hvorfor PALS?

• Ønsket noe som var samlende, for alle 1. – 10.

• Måtte ha et mobbeprogram

• Vurderte flere

• Nytt og spennende

• Var skoleomfattende

• Det første PALS-teamet besto av 13 stykker. 
Norges største!!!

• Høsten 2010



PALS på ungdomstrinn

• Lite hjelp å hente ute, få ungdomsskoler, 
enda færre 1. – 10. skoler

• Måtte gå opp mye av veien selv i 
begynnelsen

• I begynnelsen «enkelt» - øve!

• Etter hvert overtar man «utlærte» elever

• Mindre øvingsfokus – mer repetisjon

• Repetisjon mest effektivt da store elever 
øver med de små

• Prøvd ulike varianter; PALS-dager, PALS-
økter

• Ulike poster med rollespill

• For stort og lett kaos



Hva skiller ungdomstrinn 
fra barnetrinn
• Organisering

• Andre utfordringer

• hendelsesrapporter

• FAST

• Stort fokus på relasjoner

• Viktig med aktivt tilsyn. Økt tilsyn.

• Utfordring å få lærerne til å bruke BRA-kort



PALS-elever



Diplom og 
avslutning i

juni



PALS-arbeid på tvers av klassetrinn
Ansvarlig klassetrinn Opplegg

5. trinn Øver/rollespiller PALS-regler for uteområdet, med 1. trinn. Høst og vår.

6. trinn Fadderklasse for 1. trinn. Øver/rollespiller PALS- regler 1. trinn (klasserom, 
inngang, korridor m.m.)
Høst og vår.

7. trinn Fadderklasse 2. trinn. Øver/rollespiller PALS- regler 2. trinn
(uteområde, klasserom, inngang, korridor m.m.)
Høst og vår.

8. trinn Fadderklasse for 3. trinn. Delta i ulike PALS-aktiviteter med 3. klasse. Hjelpe 
til med rollespill (ekstra hender under øvinger) m.m.

9. trinn Foredrag 6. og 7. trinn om Nettvett.
Kan også være med som ekstra hjelp under PALS-øving/rollespill på 4. trinn.

10. trinn Lage film der de rollespiller PALS-regler, som de viser til 4. og 5. trinn i 
Auditoriet.
Kan også være med som ekstra hjelp under PALS-øving/rollespill på 5. trinn.

     nger «ekstra hender» ved øvinger eller andre PALS-aktiviteter, gjennom året.



Årshjul PALS 2019/20
Dato Tema 1.-4. trinn 5.-7. trinn 8.-10. trinn
August Klasseledelse: Hvordan gjør vi det, og gjør 

vi det likt? Er alle fortrolige med det som 
står i PALS-planen om klasseledelse?

Velge PALS-elever/ambassadører

Relasjoner: Teambuilding

Øve på m/elevene:
-regelmatriser: klasserommet, 
gangen, toalett og uteområdet.

Fokus på: 
-dele ut BRA-kort
-komme raskt i gang
-arbeidsro i timene

Øve på m/elevene:
-regelmatriser: klasserommet, 
gangen, toalett og uteområdet.

Fokus på: 
-dele ut BRA-kort
-komme raskt i gang
-arbeidsro i timene

Fokus på:
-komme presis til time
-møte forberedt
-komme raskt til ro
-tydelige beskjeder
-tema for timen
-oppsummere time
- dele ut BRA-kort

September Mobbeforebyggende innsats i PALS-
modellen: lære skoleomfattende 
forventninger.
• Gjennomføre leksjon 1 og 2
• Ha fokus på relasjoner.
• Lærere: repetere FAST

-Lære/repetere PALS-reglene
-5.-8. trinn øver/rollespiller PALS-
regler for 1.-3. trinn.
(Se egen oversikt)

Øve på m/elevene:
-regelmatriser: klasserommet, 
gangen, toalett og uteområdet.

Fokus på: 
-dele ut BRA-kort
-komme raskt i gang
-arbeidsro i timene

-Repetere PALS-regler
-5.-8. trinn øver/rollespiller PALS-
regler for 1.-3. trinn.
(Se egen oversikt)

Øve på m/elevene:
-regelmatriser: klasserommet, 
gangen, toalett og uteområdet.

Fokus på: 
-dele ut BRA-kort
-komme raskt i gang
-arbeidsro i timene

Fokus på:
-Lære forventninger i 
klasserommet og friminutt 
(leksjon 1)
-Lære «Stopp, gå vekk, si ifra»

Alle klasser 
repeterer/gjennomgår
PALS-reglene + sier noe om 
hendelsesrapporter + 
orden/oppførsel.

Oktober Mobbeforebyggende innsats i PALS-
modellen: lære skoleomfattende 
forventninger.
• Gjennomføre leksjon 3 og 4
• Ha økt fokus på språkbruk

Fokus på: 
-Begrepsavklaring; sladder, 
baksnakking, rykter, erting, 
mobbing.
-Banning, kalling, stygge ord og 
uttrykk.

Fokus på: 
-Begrepsavklaring; sladder, 
baksnakking, rykter, erting, mobbing.
-Banning, kalling, stygge ord og 
uttrykk.

Fokus på: 
-Begrepsavklaring; sladder, 
baksnakking, rykter, erting, 
mobbing.
-Banning, kalling, stygge ord og 
uttrykk.



Oktober uke 42 og 43
(lærere)

• Gjennomføre Sjekkliste A
• Fylle ut relasjonsskjema og gå 

gjennom resultat.

Gjennomgå resultat i plenum + ev. 
sette inn tiltak.

Gjennomgå resultat i plenum + ev. 
sette inn tiltak.

Gjennomgå resultat i plenum + ev. 
sette inn tiltak.

November Mobbeforebyggende innsats i PALS-
modellen: lære skoleomfattende 
forventninger.
• Gjennomføre leksjon 5
• Nettvett og digitale krenkelser

1.tr + 2.tr: inkludering og toleranse. 
Steg for steg.

Fokus på:
-Mobbing på nett
-Nettvett
-Case, diskusjon og refleksjon
- 9.tr holder foredrag for 6. og 7. trinn

Fokus på:
-Mobbing på nett
-Nettvett
-Case, diskusjon og refleksjon
-9. trinn foredrag om nettvett for 
6. og 7. trinn

November/desember Gjennomføre PALS-undersøkelsen Gjennomgå resultat i plenum. Hva 
kan vi bli bedre på?

Gjennomgå resultat i plenum. Hva kan 
vi bli bedre på?

Gjennomgå resultat i plenum. Hva 
kan vi bli bedre på?

Desember Fokus på teambuilding og klassemiljø Alle klasser gjennomfører felles 
aktiviteter som styrker klassemiljøet.

Alle klasser gjennomfører felles 
aktiviteter som styrker klassemiljøet.

Alle klasser gjennomfører felles 
aktiviteter som styrker 
klassemiljøet.

Januar Problemløsningsmodellen: Er alle kjent med 
denne? Blir den brukt i klasserom, på 
trinnrom, i team?
Hvorfor bruke denne modellen?

Fokus på:
-komme presis til time
-møte forberedt
-komme raskt til ro
-tydelige beskjeder
-tema for timen
-oppsummere time
- dele ut BRA-kort

Fokus på:
-komme presis til time
-møte forberedt
-komme raskt til ro
-tydelige beskjeder
-tema for timen
-oppsummere time
- dele ut BRA-kort

-Øve på ulike case, bruke 
problemløsningsmodellen
-Diskusjon og refleksjon



Februar Gode beskjeder, 1:5, BRA-kort: Repetere 
hva det vil si å gi gode beskjeder. Hvordan 
bruker vi BRA-kortene? Positive 
tilbakemeldinger.

Fokus på:
-Respekt
-Ansvar
-Omsorg

Fokusområder ut fra trinnets 
behov.

Fokus på:
-Respekt
-Ansvar
-Omsorg

Fokusområder ut fra trinnets behov.

Fokus på:
-Respekt
-Ansvar
-Omsorg

Fokusområder ut fra trinnets 
behov.

Mars Gjennomføre PALS-undersøkelsen
og relasjonsskjema

Gjennomgå resultat i plenum. Hva 
kan vi bli bedre på?

Gjennomgå resultat i plenum. Hva 
kan vi bli bedre på?

Gjennomgå resultat i plenum. 
Hva kan vi bli bedre på?

April Relasjoner:
-Teambuilding

Fokus: dele ut BRA-kort

10.trinn viser film for 4. trinn

Fokus: dele ut BRA-kort

10.trinn viser film for 5. trinn

10.trinn lager film om PALS-
reglene, som de viser til 4. og 5. 
trinn.

Mai Repetisjon av regelmatriser -Lære/repetere PALS-reglene
-5.-8. trinn øver/rollespiller PALS-
regler for 1.-3. trinn.
(Se egen oversikt)

-Repetere PALS-regler
-5.-8. trinn øver/rollespiller PALS-
regler for 1.-3. trinn.
(Se egen oversikt)

10.trinn lager film om PALS-
reglene, som de viser til 4. og 5. 
trinn.

Juni Avslutning PALS-ambassadører

Relasjoner: fokus på klassemiljø og 
teambuilding klassevis.

Hver klasse bør avslutte året med 
en felles dag/tur der klassemiljø er 
i fokus.

Hver klasse bør avslutte året med en 
felles dag/tur der klassemiljø er i 
fokus.

Hver klasse bør avslutte året 
med en felles dag/tur der 
klassemiljø er i fokus.



Elevarbeid Kunst & Håndverk



Opplæring av nyansatte

• Infomøte om det grunnleggende ved oppstart
• Observasjon og veiledning 1 gang/uke den første

måneden
• Deretter 1 gang/mnd så lenge det er behov for 

det
• En fra PALS-teamet er mentor
• I tillegg kan man ha en fadder på trinnet





RØDE VERKTØY



GULE VERKTØY



GRØNNE VERKTØY





Klasseledelse
• Alt du gjør i klasserommet for å få elevene til å holde fokus på undervisningen. TYDELIG VOKSEN!

Barnetrinn 

KLASSELEDELSE/KLASSEROMSSYSTEM

START: 

• Alle møter presis og vi hilser

• Alle sitter på plassen sin

• Opprop og sjekk av utstyr (meldemapper og beskjeder, dag og dato på tavla)

• Lærer sier hva timen skal inneholde

• Husk: den gode beskjeden. Ikke ikke!!!!!

SLUTT:

• Timen avsluttes : Hva har vi lært?

• Rydde klasserom/pult

• Lærer avslutter med hva som skjer i neste time. 

• Tavla pusses





Anerkjennelse/ros/oppmuntring
• Emosjonell og faglig støtte
• 5:1
• Bra-kort
• Ta elevene i å gjøre som forventet
• Tommel opp
• Klapp på skuldra





Gode beskjeder
• Formidler budskapet på en positiv måte. Oppmerksomheten rettes 

mot det som er ønsket at eleven skal gjøre, i stedet for hva han eller 
hun ikke skal gjøre. 

• Er konkrete uttrykk for hva, når eller hvordan eleven skal delta i 
læring og samhandling.





Relæring av forventninger
• ØVE, ØVE, ØVE!!!





Rollespill
• Modellere og øve på forventninger, situasjoner for å lære den riktige 

atferden





Relasjonsskjema (sosiogram)
Hansen Olsen Jensen Pettersen

Lise

Kari

Siri

Per

Ole

Tom

Ronny





Bruk av signaler
• For å få oppmerksomhet
• For å komme til ro
• For å finne plassen sin





Problemløsningsmodellen





FAST





Stoppregel 





Huskelapper i klasserommet
• Hjelpe elevene med å huske f.eks. forventninger med å henge opp 

fysiske påminnelser i klasserommet





Grønt og rødt kort
• For å hjelpe elevene med selvkontroll 
• Kort f.eks. På tavla gjelder hele klassen. Kortet er grønt så lenge alle 

gjør som forventet. Når noen ikke gjør som forventet blir kortet rødt.
• Kort på pulten for å hjelpe enkeltelev
• En viktig forutsetning for å bruke grønt/rødt kort både kollektivt og 

individuelt, er å gi god støtte og hjelp til elever  som har utfordringer 
med selvkontroll.





Steg for steg
• Undervisningsopplegg som har 

til hensikt og redusere impulsiv 
og aggressiv atferd og forbedre 
elevenes sosiale kompetanse.





Piktogram
• Illustrasjoner av forventninger. Spesielt fint for fremmedspråklige og 

elever som ikke kan lese (så godt).





Konsentrasjonsspillet
• Hensikten er å hjelpe elevene å holde konsentrasjonen selv om det 

oppstår forstyrrelser i klasserommet.
• Elevene øver på ignorere avbrytelser og forstyrrelser i kontrollerte 

situasjoner slik at de vet nøyaktig hva de skal gjøre når slike 
situasjoner oppstår.



TAKK FOR OSS!
• Kontaktinfo:

• Kari Aasen      kari.aasen@edu.grue.kommune.no
• Anne H. Antonsen anne.antonsen@edu.grue.kommune

• Noe ligger ute på hjemmesiden https://www.grue.kommune.no
Ligger under dokumenter på siden til skolen.

mailto:kari.aasen@edu.grue.kommune.no
mailto:anne.antonsen@edu.grue.kommune
https://www.grue.kommune.no/
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