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Vår visjon 
 
Vår visjon er at respekt og samhold skal oppleves av alle med tilknytning til skolen, og at 
læring skal stå i fokus. 
 
Med utgangspunkt i synet på at hvert menneske er unikt, mener vi at skolens fremste 
oppgave er å fremme elevenes personlige utvikling, deres sosiale holdninger samt gi dem 
kunnskaper til å mestre sitt eget liv. Vi mener at elevene lærer best når de føler trygghet og 
arbeider med meningsfylt stoff i en strukturert sammenheng. Vi sørger derfor så langt råd er 
for at elevene våre får tilgang til lærdom som er anvendbar og meningsfull og som omfatter 
hele personligheten. 
 

Våre verdier 
 

Respekt 
Alle på Risøyhamn skole er like verdifulle og skal møtes med toleranse, tillit og positive holdninger. 
Det innebærer at vi har tiltro til andres evner og endringspotensial, og at alle får anerkjennelse. Alle 
skal oppleve å bli sett og hørt. Vi skal være imøtekommende og lytte til det andre har å si. Trygghet, 
trivsel og stabilitet danner grunnlaget for læring. 

Vi skal vise respekt for hverandres tid, forpliktelser og væremåte, og gjøre hverandre gode. I praksis 
betyr dette å komme presis, stille forberedt og skape størst mulig forutsigbarhet. Lojalitet mot det 
som er bestemt er også å vise respekt. Å bygge de gode relasjonene er nøkkelen til å etablere 
gjensidig respekt. Vi skal være gode på å skape gode relasjoner mellom ansatte, mellom ansatte og 
elever, og mellom elever. Vi skal være gode klassekamerater, gode klasseledere og gode kollegaer.  

Samhold 
Samhold handler om å spille hverandre gode. Vi jobber ut fra at tanken om at med godt samhold kan 
de svakeste vinne. Samhold er en forutsetning for å drive skole og skoleutvikling. På Risøyhamn skole 
ser vi verdien i samarbeid. Bare sammen kan vi skape en god skole.  

Ansatte skal samarbeide for å løse skolens oppdrag og vi skal dele våre ideer og tanker. Vi skal 
samarbeide med elevene gjennom elevmedvirkning i undervisning og vurderingsarbeidet. Vi skal ha 
et godt skole-hjem samarbeid for å fremme faglig og sosial utvikling hos den enkelte. Sammen med 
foresatte og aktører i nærmiljøet skal skolen bidra til et helhetlig og trygt oppvekstmiljø for den 
enkelte elev.   

Læring  
Læring og mestring innebærer et helhetlig elevsyn med forutsigbare voksne, som ser og møter 
elevene ut i fra de talenter, kvaliteter og behov den enkelte har. Elevene skal få undervisning 
tilpasset sitt nivå. Med et høyt faglig fokus ønsker vi å løfte elevene fra det utgangspunktet de til en 
hver tid har. Samtidig skal vi la alle elever få bruke sine sterke sider. Ingen er flinke til alt, men alle er 
flinke til noe.  
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De ansatte ved Risøyhamn skole skal oppleve å få den støtte og tillit som er nødvendig for å gjøre en 
god jobb. De skal få kreative utfordringer og mulighet til medbestemmelse. Alle ansatte skal ha 
mulighet til å utvikle sin kompetanse, selvbestemmelse og tilhørighet (vi-følelse).  

 

Kjennetegn på sosial kompetanse 
Definisjonen av sosial kompetanse er: 

”Et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger 

- Som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer 
- Som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner 
- Som bidrar til å øke trivsel og fremme vekst” 

(Garbarino, 1985) 

For å kunne delta i gode relasjoner med andre mennesker må vi utvikle sosiale ferdigheter. Barn og 
unge som ikke tilegner seg disse ferdighetene, kan oppleve negative relasjoner til både andre barn og 
voksne. Sosial kompetanse er en forutsetning for at barn og unge skal kunne forholde seg til og 
handle i en sosial virkelighet, med stadig økende krav. Det er også viktig å påpeke at det er en klar 
sammenheng mellom elevers sosiale kompetanse og faglig læringsutbytte 

Ofte bruker vi begrepet sosial kompetanse uten helt å vite hva det betyr og hva vi legger i det. For å 
kunne jobbe med å utvikle egen og andres sosiale kompetanse er det derfor viktig å bryte det ned til 
forståelige komponenter som det er mulig å øve på. I denne planen har vi brutt ned begrepet sosial 
kompetanse til fem hovedområder: Selvhevdelse, empati, selvkontroll, samarbeid og ansvarlighet. 
Under hver av hovedområdene har vi definert ferdigheter som vi må trene på og være bevisste til. 

Hvorfor sosial kompetanse? 
Det foreligger i dag forskningsbasert kunnskap som viser at det er en klar sammenheng mellom 
elevers atferdsproblemer på skolen og deres faglige læringsutbytte (Nordahl 2005; Ogden 2001).Det 
betyr at elever som har god sosial kompetanse, ofte har bedre skolefaglige resultater enn elever med 
lav sosial kompetanse. Skolens sentrale rolle som en sosial arena for barn og unge, understreker 
betydningen av at barn og unge kan eksperimentere med og prøve ut sosiale ferdigheter i lek og ulike 
aktiviteter sammen med andre barn og unge. Et godt sosialt forhold mellom jevnaldrende ser ut til å 
skape gode forutsetninger for læringsprosesser i klassen. Sosial kompetanse er også en forutsetning 
for verdsetting, vennskap, sosial integrering og inkludering i skolen (Nordahl 2000b). 

Kort oppsummert er det viktig både for trivsel og skolefaglige prestasjoner at skolen fokuserer på å 
utvikle sosialt kompetente elever. Forskning viser oss at sosiale ferdigheter læres etter de samme 
prinsipper som andre ferdighetsområder. Derfor må tiltak for å utvikle sosial kompetanse være en 
gjennomgående komponent i hele skolens faglige og sosiale virksomhet. Gode skoler kjennetegnes 
ved at de har en samtidig satsing på kunnskap, sosial omsorg og kontroll. 

I den generelle delen av læreplanen gjøres det klart at ”opplæringen skal gi kyndighet og modenhet 
til å møte livet praktisk, sosialt og personlig.” Videre står det at ”skolens arbeidsfelleskap skal 
utnyttes for å utvikle elevenes sosiale ferdigheter”. 
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Skolens oppdrag er ikke bare å utvikle den faglige eleven, men også den sosiale. En erkjennelse av at 
disse fag og sosial kompetanse henger sammen, er nødvendig. Vi skal lære våre elever både fag og 
livsmestring! Utvikling av sosial kompetanse er således et viktig bidrag i forhold til å realisere 
målsettingene i den generelle delen av læreplanen. 

Suksessfaktor = personalets kompetanse 
Elevens læring avhenger av at den voksne innehar de tre kompetansene – regelledelseskompetanse, 
didaktisk kompetanse og relasjonskompetanse. Disse 
kompetansene er grunnlaget for elevens læring. 

Regelledelseskompetanse 
Å etablere regler og rutiner er et virkemiddel for læring og 
effektivitet i gruppen (Doyle, 2006). Det har også 
betydning for gruppen som sosialt system ved at det gir en 
felles referanse, skaper integrasjon og gir signaler om 
ønsket sosialt samspill. På den måten bidrar regler og 
rutiner til å skape normer for samhandling. En tydelig leder 
som er opptatt av elevers læring og utvikling, vet at det er nødvendig med regler og rutiner for en 
forutsigbar og god arbeidsdag. De reglene og rutinene en velger å innføre, må øves på dersom de 
skal innarbeides i klassen. Det krever årvåkenhet, tydelighet og tålmodighet hos læreren. 

Regler uttrykker standarder for hvordan vi vil ha det, mens rutiner er en beskrivelse av forventet 
atferd. Lærere og elever må ha en forståelse for at standarden er nødvendig, og lære rutinene for å 
leve opp til standarden. Derfor bør elevene også trekkes med i arbeidet med å sette standarder og 
beskrive rutiner. For å oppnå en konsistent praksis på skolen er det nødvendig å etablere regler og 
rutiner som er like på tvers av klasser.  

Didaktisk kompetanse 
Om elevene i en klasse skal realisere sitt potensial for læring, er det avgjørende at læreren har 
tydelige forventninger til elevene og kan motivere elevene til arbeidsinnsats. Studier har vist at å 
tydeliggjøre hensikten med aktivitetene er viktig for elevenes læringsutbytte. Ved at læreren viser til 
hensikten med aktiviteten og samtidig klargjør forventninger til elevene, får de hjelp til å ha et 
utenfra-blikk på sin egen læring. 

Lærerne bør ha både høye og realistiske forventninger til elevene, og det må være utfordringer og 
variasjon i læringsaktivitetene. Disse forventningene må være relatert til elevenes forutsetninger, 
men relativt sett skal alle elever oppleve høye forventninger. Dette er særlig viktig i forhold til elever 
som har et svakt læringsutbytte, eller som har problemer på andre måter i og utenfor skolen. 
Læreren må likevel ikke bare ha forventninger til elevene, men også stille krav og ha forventninger til 
seg selv som leder og lærer. Ledelse av læringsaktivitet innebærer å legge til rette for mestring hos 
alle elever. Å være i en situasjon som man ikke mestrer, kan svekke egne forventninger om mestring 
og dermed bidra til lav motivasjon. 

Klassene har elever som lærer på ulike måter, og variasjon i bruk av undervisningsformer påvirker 
læringsresultatene positivt. God klasseledelse innebærer derfor å kunne beherske et variert sett av 
metoder som også inkluderer praktiske arbeidsmåter i alle fag, og evnen til kritisk å vurdere hvilke 
situasjoner der de metodene og arbeidsformene er beste egnet. 
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Relasjonskompetanse 
Å etablere og opprettholde en positiv relasjon til hver enkelt elev kan beskrives som hjørnesteinen i 
klasseledelse. Forskning har vist at lærer-elev-relasjonen har betydning for elevers læringsresultat og 
for elevers atferd. En positiv relasjon bygger på lærerens vilje til å bry seg om alle elever, vise 
interesse for den enkelte og hans/hennes situasjon, være støttende og ha forventninger om 
utvikling. Dette er viktig for alle elever, og særlig viktig for elever som av ulike grunner strever på 
skolen. Fordi foreldre er elevenes viktigste voksne, må en relasjonsbygging til den enkelte eleven 
også omfatte foreldrene. 
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Forventninger i skolemiljøet 

Risøyhamn skole forventer at elevene: 
Respekterer og oppfører seg i tråd med skolens 
ordensreglement. 

 
Er presise og holder god orden ved å: 
o Komme tidsnok til timene og holde orden i 

sine personlige saker 
o Gjøre leksene og levere dem til rett tid 
o Delta i rydding og påta seg oppgaver i 

skolesamfunnet 
 

Viser god arbeidsro ved å: 
o Bruke innestemme der det er påkrevet 
o Ha fokus på arbeidet i timene 
o Være stille og gå rolig ved skifte av 

aktiviteter 
 

Viser god arbeidsinnsats ved å: 
o Lytte til undervisning, instruksjoner og 

beskjeder 
o Komme raskt i gang med arbeidet 
o Gjøre sitt beste! 

Viser godt samarbeid med voksne ved å: 
o Vise respekt og være høflige overfor voksne 
o Si ifra på en høflig måte når man føler seg 

urettferdig behandlet 
o Rette seg etter beskjeder og tilsnakk fra 

voksne 
o Snakke med de voksne når noe er vanskelig 

 
Viser godt samarbeid med elever ved å: 
o Vise respekt og ta hensyn til medelever 
o Samarbeide godt med andre 
o Være inkluderende i lek og samvær på 

skolen 
o Snakke positivt om andre 

 
Viser respekt for skolebygg, inventar og andres 
eiendeler ved å: 
o Ha bokbind på skolebøker og orden i sekken 
o La andres eiendeler være i fred 
o Ta vare på og vise respekt for skolens 

inventar og utstyr 
 

Risøyhamn skole forventer at foreldrene: 
Bidrar til respekt og positivt omdømme av 
skolen ved å: 
o Støtte skolen aktivt, snakke positivt om 

skolen og de ansatte 
o Ta opp innvendinger og kritikk direkte med 

ledelse eller lærere 
 

Hjelper eleven med skolearbeidet ved å: 
o Støtte og etterspørre innsats fra barna i 

skolearbeidet gjennom hele skoleløpet 
o Følge opp og veilede eleven i leksearbeidet 
o Se til at de leverer skolearbeidet i rett tid 
o Øve med eleven på det som er vanskelig 
o Snakke med barna om læring og se på 

prøver, innleveringer og vurderinger 
 

Følger med på informasjon som skolen gir ved 
å: 
o Lese dokumenter som blir sendt fra skolen 

og svare der det er forventet 
o Sende med eleven utstyr som det gis 

informasjon om i ukeplaner og andre skriv 
o Sjekke at eleven har med gymtøy og 

uteklær/egnete klær for dagens aktiviteter 

Bidrar til god oppførsel hos eleven ved å: 
o Respektere og støtte skolens 

ordensreglement 
o Respektere skolens konsekvenser ved brudd 

på reglementet. Eventuelt ta opp 
uenigheter med skolen på en høflig måte 

o Få eleven til å forstå at det er viktig å ta 
hensyn til andre og følge reglene på skolen 
 

Bidrar til en positiv skoleutvikling ved å: 
o Svare på brukerundersøkelser som skolen 

sender ut 
 
Møter på konferansetimer og foreldremøter 
o Og gir beskjed i god tid hvis man ikke kan  
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Foreldre og elever kan forvente at skolen: 
Gir god opplæring og undervisning ved å: 
o Møte og omtale elevene på en positiv måte 
o Lære elevene til å ta et medansvar for egen 

læring 
o Holde seg oppdatert på forskning og utvikling 

i skolen 
o Variere undervisningsmetodene 
o Bruke IKT jevnlig 
o Sørge for gode rutiner og vaner som bidrar til 

effektivitet og god kvalitet på undervisningen 
o Utvikle personalets kompetanse 

 
Differensierer undervisningen ved å: 
o Gi elevene utfordringer de er i stand til å 

mestre 
o Utarbeide arbeidsplaner for elevene med 

ulike nivåer 
o Forvente ulikt tempo i elevene læring og gi 

ulik mengde oppgaver 
o Bruke konkretiseringsmateriell og ulike 

læringsmetoder for å nå den enkelte 
 
Holder høy standard på utstyr og materiell ved 
å: 
o Ha oppdaterte program på data og 

interaktive tavler på undervisningsrommene 
o Bruke oppdaterte læremidler 
 
Ha gode rutiner for orden ved å: 
o Ha standarder for orden og ryddighet både 

for personalet og elevene 
o Sørge for at standarden er kjent for alle i 

skolesamfunnet og henger oppslått slik at alle 
vet hva som forventes 

o Motivere elevene til å holde standarden 
o Legge hovedansvaret for rutinene og 

standarden til ledelsen 
 
Arbeider systematisk med elevenes 
psykososiale skolemiljø ved å: 

- Ha fokus på trivsel og godt skolemiljø 
gjennom kontinuerlig klasseromsarbeid 
og god klasseledelse 

- Gjennomføre kartlegginger og 
undersøkelser (to ganger per skoleår) 

- Ta alle henvendelser om skolemiljø og 
mobbing seriøst 

- Sette inn nødvendige tiltak 

Arbeider systematisk med sosial kompetanse 
ved å: 
o Ha fokus på de fem områdene for sosial 

kompetanse 
o Sørge for at de fem kompetanseområdene er 

kjent for alle i skolen og følges opp 
 

Legger til rette for fellesopplevelser på skolen 
ved å: 
o Lage et forpliktende årshjul for sosiale og 

faglige fellesaktiviteter på skolen 
 
Oppøver selvstendighet og ansvar hos elevene 
gjennom ordninger som f.eks: 
o Elevråd (5.-10.trinn) 
o Fadderordning 
o Elevansvar for deler av skolearrangement 
o Rullerende ansvarsoppgaver for alle elever på 

trinnene 
 
Gir regelmessig tilbakemelding til elev og 
foresatte ved å: 
o Gjennomføre minimum 2 samtaler med hver 

elev i året; elevsamtaler 
o Innkalle alle foreldre til utviklingssamtale 2 

ganger i året, vår og høst; på barnetrinnet 
kan deler eller en av samtalene holdes uten 
eleven 

o Gi foreldre informasjon om hvordan deres 
barn utvikler seg i forhold til målene i 
læreplanen 

o Gi tilbakemeldinger på en slik måte at eleven 
opplever mestring og mot til å gå løs på nye 
oppgaver (vurdering for læring) 

o Innkalle til minst to foreldremøter i løpet av 
skoleåret som forberedes og gjennomføres i 
samarbeid med foreldrekontakter 

 
Organiserer og tilrettelegger skoledagen på 
beste måte ved å: 
o Avholde spisepauser i en rolig og hyggelig 

atmosfære 
o Sørge for tilsyn i alle pauser 
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Selvhevdelse betyr å: 
- Kunne uttrykke uavhengighet og selvinnsikt 
- Kunne presentere seg selv og reagere på andres handlinger 
- Kunne ta initiativ til sosial kontakt på en passende måte 
- Kunne be om hjelp på en fin måte 
- Kunne hevde sine rettigheter på en akseptabel måte 
- Kunne skaffe seg venner 

Kjennetegn på selvhevdelse: 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Jeg gjør mitt beste 
og stoler på at det 
er godt nok.  
 

Jeg har tillit til egne 
evner og gir ikke opp 
selv om jeg møter 
motgang. 
 

Jeg tar 
selvstendige valg. 

Jeg prøver å løse 
konflikter før jeg 
ber voksne om hjelp. 

Jeg deltar i 
gruppediskusjoner. 
 

Jeg vet hva jeg kan og 
hva jeg må jobbe med 
for å nå målene. 
 

Jeg gir uttrykk 
for mine 
meninger og står 
for det jeg sier. 
 

Jeg spør andre 
om de vil leke 
med meg. 

Jeg leker med 
mange 
forskjellige barn. 
 

Jeg sier på en  
fin måte hva 
jeg mener. 
 

Jeg kan sette ord på 
følelsene mine.  
 

Jeg presenterer meg 
for nye mennesker på 
en høflig måte. 

Jeg tar kontakt 
med andre på en. 
positiv måte. 

Jeg forteller hva jeg 
mestrer. 
 

Jeg sier nei når noen 
spør om jeg vil være 
med på noe jeg ikke 
har lyst til. 

Jeg spør om jeg 
får være med i 
leken. 

Jeg forteller en 
voksen dersom jeg blir 
plaget, eller at jeg 
ikke har det bra. 

I lek sørger jeg 
for at alle får 
være med å 
bestemme. 

Jeg tar imot 
hjelp fra 
medelever. 

Jeg er fornøyd med 
eget arbeid og jeg kan 
vise det til klassen. 
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Å ha selvkontroll betyr å: 

- Kunne tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre 
- Kunne takle uenighet og konflikter på en hensiktsmessig måte 
- Kunne utsette egne behov 
- Kunne uttrykke følelser på en god og situasjonstilpasset måte 

Kjennetegn på selvkontroll: 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

Jeg godtar at andre er 
annerledes enn meg og 
tenker og mener noe 
annet enn meg.  
 

Jeg lytter til andres 
mening 
 

Jeg er ærlig og 
innrømmer når jeg har 
gjort noe dumt 
 

Jeg løser konflikter 
med ord 
 

Jeg tør å innrømme 
når jeg tar feil 
 

Jeg foreslår nye 
regler dersom de 
andre ikke 
fungerer  
 

Jeg kontrollerer 
temperamentet 
mitt 
 Jeg ignorerer når 

andre irriterer eller 
provoserer meg. 
 Jeg retter meg etter 

korreksjon 
 

Jeg bruker ikke 
stygge ord 
 

Jeg holder meg unna 
slossing 
 

Jeg takler motgang i 
spill og lek 
 Jeg følger regler for 

lek og spill 
 

Jeg lytter til andre 
uten å avbryte 
 

Jeg stopper leken hvis 
andre eller jeg ikke 
synes det er artig 
lenger 
 

Jeg venter på tur 
(køkultur) 
 

Jeg tåler at noen 
kommer borti meg 
uten å ta igjen 

Jeg aksepterer 
andres valg 
 

Jeg kan innrette 
meg etter en 
felles avgjørelse. 

Jeg gir beskjed til 
læreren når noe 
skjer med meg eller 
andre. 
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Å ha empati betyr å: 

- Kunne gjenkjenne og skille mellom egne og andres følelser 
- Kunne se situasjonen fra den andres ståsted, kunne lytte og ta hensyn 
- Kunne vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter 
- Kunne rose andre og glede seg over andres prestasjoner 

Kjennetegn på empati: 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           

Jeg setter meg inn i 
andres situasjon. 
 

Jeg ser når noen faller 
utenfor, og sier ifra til 
en voksen. 
 

Jeg er bevisst på hvordan 
min stemmebruk og mitt 
kroppsspråk kan påvirke 
andre. 
 

Jeg diskuterer 
noe jeg er uenig i 
uten å begynne å 
krangle. 

Jeg godtar at vi 
reagerer 
forskjellig på ting. 
 

Jeg ser en sak 
fra to sider.
 Jeg har forståelse for at vi 

er forskjellige, og viser 
respekt for det. 

Jeg respekterer 
andres meninger  
 

Jeg ler av meg selv 
og har selvironi. 
 

Jeg forstår forskjell 
på et uhell og når noe 
er gjort med vilje. 
 

Jeg tilgir når noen 
ber om unnskyldning 

Jeg ser når andre barn 
er lei seg, sinte eller 
glade 

Jeg trøster når noen 
er lei seg 
 

Jeg viser glede 
over at andre 
lykkes. 

Jeg sier positive 
ting om og til andre 
 

Jeg er hjelpsom 
mot voksne og barn 
 

Jeg sier unnskyld 
dersom jeg har 
gjort noe galt. 

Jeg forteller når 
jeg er glad for noe. 

Jeg sier ifra dersom 
jeg ser noen blir 
plaget. 

Jeg kjenner og 
setter ord på 
følelsene mine. Jeg er flink til å gi 

ros. 
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Å vise ansvarlighet betyr å: 

- Kunne følge regler og beskjeder 
- Kunne vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid 
- Kunne ta ansvar for egen læring og for sin del av fellesoppgaver 

Kjennetegn på ansvarlighet: 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

           

Jeg viser ansvar, 
omsorg og respekt på 
de ulike arenaer 
 

Jeg vet at det jeg 
gjør kan få 
konsekvenser for 
meg og andre 
 

Jeg planlegger og 
fullfører oppgaver 
jeg skal gjøre 

Jeg tar med meg 
riktige bøker og 
skolesaker hjem. 
 

Jeg gjør lekser og 
skolearbeid innen 
avtalt tid. 

Jeg møter til avtalt 
tid
 

Jeg setter meg mål for 
arbeidet 
 
 

Jeg tar imot og 
husker en beskjed 
som gis i klassen. 

Jeg holder orden i 
bøkene mine 
 

Jeg arbeider 
selvstendig 
 

Jeg disponerer tida 
godt og kommer 
raskt i gang med 
arbeidet. 
 

Jeg holder 
orden i sekken 
og ved pulten. 

Jeg kan spørre 
om hjelp. 
 

Jeg rydder og ordner 
etter meg når jeg har 
vært et sted eller har 
brukt noe. 

Jeg utfører mine 
ansvarsoppgaver som 
ordenselev. 

Jeg passer 
godt på mine 
egne ting 
 

Jeg tar godt imot nye 
gruppemedlemmer og nye 
klassekamerater. 
 Jeg følger godt med 

når instrukser og 
beskjeder blir gitt. 

Jeg følger skolens 
ordensregler. 

Jeg passer 
godt på 
skolens ting. 

Jeg møter presis 
til timen. 

Jeg er snill 
mot andre. 

Jeg bruker innestemme 
og utestemme på rett tid 
og rett sted. 
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Evne til samarbeid betyr å: 

- Kunne dele med andre og hjelpe andre 
- Kunne vise hensyn og høflighet 
- Kunne samarbeide om fellesoppgaver 
- Kunne holde arbeidsro og skifte aktivitet og arena på en god måte 

Kjennetegn på samarbeid: 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

           

Jeg jobber med andre 
selv om vi ikke er nære 
venner 

Jeg deltar og tar min 
del av ansvaret i gruppa 
 

Jeg deltar aktivt når 
vi skal planlegge 
felles aktiviteter 

Jeg deler på kunnskap 
og hjelper de som 
trenger det 

Jeg innretter meg 
etter 
flertallsavgjørelser 

Jeg er positiv 
når vi skal ha nye 
aktiviteter

Jeg er med på å 
holde ro skifte av 
aktiviteter. 
 

Jeg går rolig i 
gangene og i 
klasserommet 
 

Jeg lytter og stiller 
spørsmål til det andre 
forteller 

Jeg lytter og er 
oppmerksom når 
noen snakker 
 

Jeg møter blikket til 
andre og hilser på en 
hyggelig måte. 
 

Jeg konsentrerer meg 
om egne 
arbeidsoppgaver 
 

Jeg sitter stille i 
samlinger 
 

Jeg rekker opp hånda, 
og venter med å 
snakke til jeg får 
ordet. 

Jeg ber om noe på en 
høflig måte 
 

Jeg hjelper til 
når noen ber om 
det 

Jeg viser god 
bordskikk 
 

Jeg låner bort og 
deler med andre 
 

Jeg sier takk når 
jeg får noe 
 

Jeg lar andre 
arbeide i fred 
 

Jeg holder armer og 
bein for meg selv 
 

Jeg tar imot og 
følger en beskjed. 

Jeg arbeider godt i 
gruppeoppgaver for å nå 
de målene som er satt. 
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Månedlige gjøremål 

   

Gjøremål: Ansvarlig: 

Teamene  velger ut ferdigheter som de skal 
jobbe med. Ferdighetene fordeles på ukene. 
 
 

Kontaktlærer  
 
 
 

Kompetanseområdet og ferdighetene skal inn 
på ukeplan/arbeidsplan. 
 

Kontaktlærer 

Småtrinnet har kompetanseområdet som 
tema på ukentlig sosial time. 
 

Ansvaret for innhold og gjennomføring av sosial 
time skal gå på omgang mellom 1.-4.trinn. 

Mellomtrinn og ungdomstrinn har 
kompetanseområdet som tema på månedlig 
sosial time. 

Ansvaret for innhold og gjennomføring av sosial 
time på mellomtrinnet skal gå på omgang mellom 
5.-7.trinn 
 
Ansvaret for innhold og gjennomføring av sosial 
time på ungdomstrinnet skal gå på omgang mellom 
8.-10.trinn 

Alle klasser gjennomfører ukentlige opplegg / 
aktiviteter for å øve på ferdighetene. 

Kontaktlærer 



 

15 
 

 

Årshjul for arbeidet med sosial kompetanse 
I de aktivitetene vi gjør prøver vi å fange opp hvem som trenger ekstra oppfølging/ tilrettelegging i 
forkant av aktiviteten, slik at alle følger seg inkludert og betydningsfull. Viktig at elevene får komme 
med innspill og ideer. Vi har hovedfokus på et hovedområde for god sosial kompetanse i måneden, 
men det vil selvsagt også være elementer av de andre områdene hver måned. 

 

Hoved
-fokus 

Skal gjøres Ansvarlig Viktige aktiviteter / tips / 
momenter 

Au
gu

st
 

A
N

SV
AR

LI
G

H
ET

 

Gjennomgang av sosial 
kompetanseplan på 
planleggingsdag 

Ledelsen Turdag  
 
Bli-kjent aktiviteter 
 
Gode inspeksjonsrutiner 
 
Mobilfri skole 
 
 
Tidlig aktivitet elevråd - 
arbeid, presentasjon  
vennskapsaktiviteter 

Gjennomgang god start 
planleggingsdag 

Ledelsen 

Gjennomgang av skolens 
ordensregler 

Kontaktlærere 

Utarbeide klasseregler Kontaktlærere 

Valg av elevråd Elevrådskontakter 
i samarbeid med 
kontaktlærere 

Plan over månedsaktiviteter Åpen 
hall 5. - 10. klasse 

Miljøarbeider/ 
elevrådskontakt/ 
elevråd 

Se
pt

em
be

r 

SE
LV

H
EV

D
EL

SE
 

Gjennomgang av sosial 
kompetanseplan i foreldreutvalget 

Ledelsen 1/2 Vennskapsdag 
 
Elementer av Zippys venner 
(1.-4.) og Lions Quest (5. - 
10.) 
 
Presentere klassens sosiale 
plan for foreldrene 

Elevsamtaler, utarbeide sosial plan 
for enkeltelevene 

Kontaktlærere 

Vennskapsdag Ledelse, lærere og 
assistenter 
 

Klassevise foreldremøter Kontaktlærere 

Utarbeide klassens aktivitetsplan Klassekontakter 
Tillitselever 
Kontaktlærere 

O
kt

ob
er

 

SA
M

AR
BE

ID
 

Utviklingssamtaler foreldre 
 

Kontaktlærere Presentere elevens sosiale 
plan for foreldrene 

 
 
 

 

N
ov

em
be

r 

SE
LV

KO
N

TR
O

LL
 Elevundersøkelse  

 
Kontaktlærer  

Ikke anonym undersøkelse 
 

Kontaktlærer 
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D
es

em
be

r 

EM
PA

TI
 

Trinnvise juleverksted Lærere K&H  
 
 
 
 
 
 
 

Juleball ungdomstrinn 
 

Elever/kontaktlærer 
10. kl 

Juleavslutninger barnetrinn 
 

Kontaktlærere 

Julegudstjeneste/ alternativt 
arrangement 

Alle lærere 

Konsert 1. - 4. hurtigruta/ 
aktivitetssenteret 

Lærerne småtrinnet 

Julegrøt 1.-7. klasse 
 

Lærere trinnvis 

Ja
nu

ar
 

A
N

SV
AR

LI
G

H
ET

 Gla'dager 
 

Alle lærere/ innleide 
kunstnere 

Aldersblandede grupper 
Ulike aktiviteter 
Evaluering i etterkant 
 

 
 
 
 
 

 

Fe
br

ua
r 

SE
LV

H
EV

D
EL

SE
 Nordlyskonsert 4. klasse 

 
Kontaktlærer/ 
musikklærer 

 
 
Oppfølging sosial plan Utviklingssamtaler foreldre Kontaktlærer 

Elevsamtaler 
 

Kontaktlærer 

  

M
ar

s 

SA
M

AR
BE

ID
 Skitur/ aktivitetsdag 

 
Alle lærerne Aktivitetsløype 

  

Ap
ril

 

SE
LV

KO
N

TR
O

LL
 Påskelunsj 1. - 4. kl  

 
Kontaktlærer og 
elever 3. klasse 

 

Påskelunsj 5. - 7. kl 
 

Kontaktlærer og 
elever 

Innebandyturnering før påske 
 

Seksjonsleder 
kroppsøving/ alle 
lærere 

M
ai

 

EM
PA

TI
 Tinestafett/friidrettsmerke 

sammen med Åse Montessorri 
Samlingsstyrer 
kroppsøving/ alle 
lærerne 

Blandede grupper - legge 
vekt på alle 5 områdene 

men hovedfokus på 
empati Leirskole 7. klasse sammen med 

Åse Montessorri 
Kontaktlærer 

Ju
ni

 

A
N

SV
AR

LI
G

H
ET

 

Fotballturnering 5. - 7. kl og 8.-10. 
kl 

 

Samlingsstyrer 
kroppsøving/alle 
lærerne 

 

Klassevise avslutninger 
 

Kontaktlærer 

Avslutningsfest avgangsklasse 
 

Ledelsen/ 
kontaktlærer/ andre 
lærere på trinnet 
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