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HORDVIK SKOLE

Visjon:

Aktiv læring 

i samspill

Hvordan vi jobber 

for å sikre systematisk 

arbeid med PALS

og sosial kompetanse



 261 elever

 41 ansatte

 PALS-skole fra 2014

 Kaller oss ARO-skole

 Presentasjon ved rektor

Ingunn Kjersti Brandsdal 







Aktiv voksen på uteområdet

HORDVIK SKOLE

✓ Jeg oppsøker aktiviteter og elevgrupper, prater, spør 

og gir gode beskjeder.

✓ Jeg er i stadig bevegelse

✓ Jeg griper inn overfor problematferd og barn som går 

alene.

✓ Jeg viser interesse for å bli kjent med elever 

og anerkjenner positiv atferd.



Aktiv voksen på fellessamlinger

HORDVIK SKOLE

Før

✓ Jeg øver på sanger og danser med elevene i forkant, slik at de er godt forberedt

✓ Jeg går gjennom matrisen med elevene, slik at de vet hva som er forventet av dem

✓ Jeg passer på at elevene vet på forhånd hvor de skal stå i rekken og hvor de skal sitte

Under

✓ Jeg plasserer meg strategisk blant elevene og korrigerer elevene underveis, også andre enn 

«egne» elever

✓ Jeg deltar aktivt sammen med elevene

✓ Jeg passer på at elever som må på toalettet går ut nede/ bruker toalettet nede. Jeg prøver å 

få en voksen til å følge 

Etter

✓ Jeg sitter og venter med elevene til det er vår tur til å gå

✓ Jeg eller annen voksen går først/bakerst i rekken

✓ Jeg har en felles vurdering med klassen på hva som gikk bra, og hva vi må øve mer på







 Relasjonsbygging 

 Tydelige forventninger og innøving 
av disse

 Gode og effektive beskjeder

 Ros og oppmuntring

 Anerkjennelse og positiv involvering

 Håndtering av utfordrende atferd

Hvordan sikre 

praksis

I samsvar med 

PALS-

tenkningen?



Årshjul 

Arbeid med
sosial 

kompetanse 

August/september

SELVKONTROLL

April/Mai/Juni

SAMARBEID

Februar/Mars

SELVHEVDELSE

Desember/

Januar

EMPATI

Oktober/

November

ANSVARLIGHET

HORDVIK SKOLE



✓ Ukentlig timeplanfestet ARO-tid på samtlige 
trinn (ca 30 min)

✓ ARO-mål på ukeplan

✓ Erfaringsdeling og planlegging på utviklingstid
ifm overganger i årshjulet

✓ Felles «kick off-samlinger» i gymsal for samtlige 
elever 5 ganger i året,
ifm overgangene i årshjulet

✓ Maskot (ARO-drage), også som «grenseobjekt»
i overgangen barnehage /skole

✓ Felles idémateriell

✓ Jevnlig «repetisjon» for personalet
på utviklingstid 



INNHOLD:

• 6-7 ulike mål for området

• Arbeid i klassemøte

• Materiell

• Aktiviteter



 For hvert årstrinn på småtrinnet (1.- 4.)

 En plansje med mål og idébank for hvert av 

de 5 områdene i årshjulet

 Tilsvarende (5 plansjer) for mellomtrinnet, 

men disse er felles.

Nye og gode opplegg legges på fellesområdet 

vårt



ANSVARLIGHET

Jeg kan 
bidra til at 
andre har 
det bra

Jeg tar ansvar 
for leksene 

mine

Jeg er med 
på å lage et 

godt 
klassemiljø

Jeg sier i fra 
når jeg ser 

erting/mobbin
g

Jeg kan 
rydde etter 
meg selv 
uten å bi 

bedt om det

Jeg har med 
utstyret jeg 
trenger på 

skolen

Jeg kan holde 
orden på 

garderobeplas
sen min

3.trinn

HORDVIK 

SKOLE



Ansvarlighet dreier seg om å vise respekt for egne og 

andre sine eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre 

oppgaver. En utvikler ansvarlighet gjennom 

medbestemmelse og ta konsekvensene av det. En 

forutsetning for ansvarlighet er derfor tillit. Ansvarlighet 

handler også om å kommunisere med voksne. 

Idèbank for arbeid med ansvarlighet på 

3.trinn

Aktiviteter
▪ Garderobeaksjon

▪ Blinken og elevinspektører

▪ Rollespill

Materiell
▪ Forventningsmatriser fra PALS

▪ Regler for garderobeaksjon

▪ Klasseregler

Arbeid i klassemøte

▪ Forventninger til meg selv og til andre

▪ Positiv  støtte; hvordan kan jeg på en god måte 

hjelpe andre til å vise ansvarlighet.

▪ Arbeid med begreper; orden, eiendeler, respekt, 

ansvar, tillit, kommunikasjon, «passe på»,  et 

fellesskap, mobbing, plaging, «si fra», vennskap

▪ Rollespill – «hvordan støtte  og hjelpe hverandre på 

gode måter»

▪ Øving og modellering

ARO
Forventningsmatrise for 

gang/garderobe
- Repetere

- Modellere

- Øve

- Belønne



SELVHEVDELSE

Jeg kan fortelle 
om mine egne 
sterke og svake 

sider

Jeg kan ta 
selvstendige valg 
og stå for dem

Jeg tør å være meg 
selv

Jeg kan stå i 
mot gruppepress

Jeg kan presentere 
et arbeid for 

klassen/lærere/

foreldre

5.-

7.trinn

HORDVIK SKOLE



Selvhevdelse er å kunne be om hjelp og informasjon, å 

presentere seg og reagere på andre sine handlinger. Videre 

handler det om å kunne markere seg sosialt, blant annet 

ved å utrykke egne meninger og standpunkt og si nei til det 

en helst ikke bør være med på. Evne til hensiktsmessig 

selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i 

sosiale miljø og fellesskap. Selvhevdelse dreier seg om å 

utrykke seg uavhengig og autonomt, samt å ta sosial kontakt 

og sosialt initiativ. I noen grad dreier det seg om forholdet 

mellom å være aktør i eget og brikke i andre sitt liv. 

Idèbank for arbeid med selvhevdelse på 5.-7.trinn

Aktiviteter
▪ Trafikklys  - egenvurdering av friminutt

▪ Friminutt-logg

▪ «Jentelunsj» og «guttelunsj»

▪ Lage biografi; meg selv, mine styrker og 

egenskaper. 

▪ Gruppediskusjoner – la elevene lage etiske 

dilemmaer

▪ Løsningshjulet

▪ Pals-permen

Materiell
▪ Forventningsmatriser fra PALS

▪ Psykologisk førstehjelpsskrin

Arbeid i klassemøte
▪ Forventninger til meg selv og til andre

▪ Jentemøter og guttemøter; hvordan endrer leken, 

kommunikasjonen og samspillet seg når vi blir eldre?»

▪ Arbeid med begreper; «meg», meninger, felleskap, 

løsninger, markere seg, initiativ, sosiale miljø, 

standpunkt, uavhengig, vennepress, selvbilde, 

stolthet, baksnakking, misforståelser, respons, 

konstruktiv kritikk, respons

▪ Øving og modellering

ARO
Forventningsmatrise for uteområdet
- Repetere

- Modellere

- Øve

- Belønne



Rollespill

ved 

personalet

Elevinnslag



PÅSTAND:

Det er greit å be 

andre gjøre noe 

som ikke er lov

TEMA:

Jeg kan fortelle 

hva det vil si å ta 

ansvar

HEMMELIG VENN:

Hva kan du gjøre 

for din 

hemmelige venn?

Idébank / idéplansjerIdébank / idéplansjer

Øve på 

forventninger





▪ Arbeid med sosial kompetanse

▪ Forventninger til seg selv og til andre

▪ Gjenkjenne, vise og sette ord på følelser

▪ Arbeid med begreper 

▪ Rollespill 

▪ Øving og modellering

▪ Samtale ut fra film eller bilder

Jeg skal være 

inkluderende?

Hvordan kan jeg vise 

det?



ARO- MÅL:

Jeg bruker 

et respektfullt og 

høflig språk

• Hva synes du om sleivete 

kommentarer?

• Hvordan oppleves det å få 

slike?

• Hvordan skal vi forholde oss til 

dem?

Så KLØNETE

du er med 

ballen!!!!



Refleksjon og samtale

Hva tror du har skjedd?

Hvordan tror du det 

føles for den som ikke 

får være med i leken?

ARO-MÅL:

Jeg inkluderer alle

Å FÅ VÆRE MED I LEKEN



 Tverrfaglig tema i ny læreplan

 Skal gi elevene kompetanse 
som fremmer god psykisk og fysisk helse

 Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg 
identitet. 

 Å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som 
har betydning for mestring av eget liv

 Å kunne håndtere medgang og motgang

PALS og 

arbeidet med 

skolemiljø gir 

godt grunnlag 

ifm

Fagfornyelsen


