HANDLINGSPLAN
FOR SOSIAL KOMPETANSE VED
TYNSET BARNESKOLE

Et trygt sted å være,
sammen leke og lære
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Innledning
Skoleforsker John Hattie sier at faglig læring og sosial læring ikke foregår uavhengig av
hverandre, og for at elevene skal kunne lære og utvikle seg må man lykkes på begge
områdene. Dette understrekes av Thomas Nordahl som mener at grunnleggende sosiale
ferdigheter er av stor betydning for læringsmiljøet, og elevenes muligheter til å oppnå
læring i de enkelte fag. Videre sier Nordahl at «skolen er for barn og unge like mye en
sosial arena som en lærings- og undervisningsarena».
For at våre elever skal lykkes faglig og sosialt er vi avhengig av en god plan for
innlæringen av grunnleggende sosiale ferdigheter, slik at det ikke blir tilfeldig hva den
enkelte elev møter innenfor dette feltet. Vi ønsker å lene oss på hva forskningen sier er
god sosial kompetanse og hvilke metoder som er de beste ved innlæring av sosiale
ferdigheter.
Målsettingen med denne planen er å gi alle elever, foreldre og skolens ansatte samme
kunnskap og forståelse om hva som ligger i begrepet sosial kompetanse, dens betydning
for læringsmiljøet, våre læringsmål innen sosial kompetanse og hvordan vi skal jobbe for
å utvikle sosial kompetanse.
I Opplæringslovens formålsparagraf står det blant annet at elevene skal utvikle
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å kunne mestre egne liv og
delta i fellesskapet i samfunnet. For å få til dette er det helt avgjørende at man har gode
sosiale ferdigheter som ansvarlighet, empati, samarbeidsevner, selvkontroll og
selvhevdelse. I tett samarbeid med hjemmet vil skolen være med på å utvikle disse
ferdighetene hos våre elever.
Denne handlingsplanen må ses i sammenheng med andre planer ved skolen; vår
pedagogiske plattform, plan for samarbeidet hjem-skole, handlingsplan mot mobbing,
skolens ordens- og oppførselsreglement m.fl.

TRYGGHET – LIKEVERD- HUMØR - KVALITET
Dette er skolens verdier og som vi ønsker å tufte vår
praksis på. Gjennom verdiene våre ønsker vi å utvikle
barn som er trygge på seg selv og andre, møter ulikhet
med forståelse og toleranse, viser glede over egen og
andres mestring, og er inkluderende og
imøtekommende: For å få til dette må vi utvikle gode
sosiale ferdigheter. På den måten kan vi sammen
åpne dører og vinduer mot verden og framtiden for
ungene på Tynset, slik formålsparagrafen i
Opplæringsloven sier.
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Vi håper at alle foreldre/foresatte tar seg tid til å lese gjennom handlingsplanen vår. Det
er i samarbeidet hjem-skole at vi sammen kan nå målsettingen om å gi elevene et godt
fundament å stå på for videre utvikling i ungdomsårene og voksenlivet.
Jostein Sivertsen
rektor

Hvorfor sosial handlingsplan?
Når elevene kommer inn i skolen ligger det noen klare føringer, forventninger og mål om
hva de skal lære i de ulike fagene. Kunnskapsløftet tar for seg fem grunnleggende
ferdigheter som er integrert i kompetansemålene i de ulike fagene. Sosiale ferdigheter
som flere forskere trekker frem som vesentlige for den faglige læringen er ikke nevnt
som en grunnleggende ferdighet i skolen. Dette fremheves imidlertid i den overordnede
delen av læreplanen.
«Grunnleggende sosiale ferdigheter, er av
stor betydning for læringsmiljøet, og
elevens mulighet til å oppnå læring i de
enkelte fag» (Nordahl 2012)
Vi har sett over tid at vi har våre forventninger om hva vi mener at elevene skal vise av
sosiale ferdigheter, og de fleste av oss har gått i fellen og brukt setningen «nå er du blitt
så gammel, at vi forventer at du skal kunne...»
Sosiale ferdigheter er ikke medfødt. Det er grunnleggende ferdigheter som må læres på
lik linje med de faglige ferdighetene i skolen. Før vi kan forvente at elevene rekker opp
hånda, holder garderobeplassen sin ryddig, trøster når noen er lei seg og sier ifra når de
ikke er enige, må elevene få muligheten til å lære seg disse ferdighetene. For at vi skal
kunne ha en helhetlig og bevisst tanke bak å utvikle elevenes sosiale kompetanse, er
utarbeidelsen av denne handlingsplanen viktig for oss. Vi ønsker at handlingsplanen
både skal være en strategisk plan for arbeidet med sosial kompetanse, og samtidig være
en tiltaksplan som tar for seg det vi gjør for å nå de sosiale ferdighetene vi har satt oss
som mål.
«Et trygt sted å være, sammen leke og lære» er visjonen til Tynset barneskole, og
sammen med verdiene trygghet, likeverd, humør og kvalitet, gir dette retning for hva vi
ønsker for våre elever. Denne handlingsplanen er et grunnleggende dokument for oss på
veien mot en god framtid for barna på Tynset, der alle mulighetene til et godt liv ligger
og venter på dem.
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Overordnet del av læreplanen
«Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med
fagene og i skolehverdagen forøvrig» (overordnet del s.9). Hvordan elevene samspiller
med hverandre har stor betydning for læringsmiljøet i klassen og på skolen, og elevenes
faglige utvikling. Vi kan ikke isolere opplæringen av sosiale ferdigheter fra faglige
ferdigheter. Læringsmiljøet på skolen må gi rom for at det er trygt å prøve og feile, og at
det er lov å ha forskjellige meninger og sette ord på egne tanker og meninger.
Den enkeltes sosiale utvikling har derfor betydning for fellesskapet på skolen. Evnen til
å bry seg, ta hensyn, vise omsorg og forståelse og til å samarbeide med dem vi er ulik er
essensielt for hvordan miljøet på skolen oppleves av den enkelte. Et trygt og godt
skolemiljø gir et godt læringsmiljø.
Den overordnede delen av læreplanen erstatter tidligere generell del som kom med L97.
Her omtales formålet med opplæringen slik den fremstår i § 1.1 i Opplæringsloven,
opplæringens verdigrunnlag, prinsipper for læring og utvikling og for skolens praksis.
«Når elever lærer å mestre sitt eget liv, utvikler de selvtillit og en trygg identitet som setter
dem i stand til å fortsette å vokse mentalt, følelsesmessig og sosialt. Skolens oppgave er å
støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt» (fra
Kunnskapsdepartementets høringsutkast til ny overordnet del 10.03.17 s.4)
Foreldredeltakelse i arbeidet med å fremme sosiale ferdigheter og kompetanse
understrekes i den overordnede delen av læreplanen.
«Opplæringen skal skje i samarbeid og
forståelse med hjemmet, og samarbeidet
skal bidra til å styrke elevenes læring og
utvikling» (Overordnet del s.17).

DEL I: SOSIAL KOMPETANSE
Hva er sosial kompetanse?
Sosial kompetanse handler i grove trekk om å kunne omgås andre mennesker på en
adekvat måte, og at man gjennom sine handlinger, verdier og væremåte har en
fremtoning som bidrar til sosial akseptering. Utfordringen ligger i å lære seg de
ferdighetene man trenger for å komme dit at man blir sosialt akseptert av dem man
omgås? Terje Ogden definerer sosial kompetanse slik:
«Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og
holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører
til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring,
og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap» (Ogden
2010)
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Vi har valgt å ta utgangspunkt i Gresham og Elliotts inndeling av sosiale ferdigheter i
de fem sosiale ferdighetsdimensjonene ansvarlighet, empati, samspill, selvhevdelse og
selvkontroll når vi skal se på hvilke ferdigheter vi ønsker at barna ved Tynset
barneskole skal erverve seg (Gresham og Elliott 1990).
Dette er også den definisjonen og begrepene som Læringssenteret bruker i sine
veiledningshefter. Vår mening er at disse til sammen dekker hele den store «sekken»
som en kan kalle sosial læring, og som er et helt nødvendig tillegg til alle fagplaner som
vi har i skolen.
Barn og unge tilbringer stadig mer tid i skolen, og derfor må det sosiale læringsområdet
få stor betydning. Det blir ofte forventet at sosial kompetanse utvikler seg naturlig
gjennom lek og samhandling mellom barn. Det viser seg imidlertid at det er stor
variasjon i hvor stor grad barn og unge behersker dette samspillet. Derfor er det viktig
at dette blir et målrettet arbeid, hvor elevene lærer etter de samme prinsipper som
innenfor de andre skolefagene. Som skole må vi være tydelig i vår formidling av hva som
er sosial kompetanse og hva vi forventer av elevene.






Ansvarlighet handler for barn og unge om å overholde familiens, skolens og
samfunnets normer og regler. En forutsetning for ansvarlighet er tillit, og barn og
unge som er omgitt av regler og kontroll på alle kanter, har få muligheter til å
utvikle ansvar
Empati er å vise omtanke og ha respekt for andres følelser og synspunkter
Samspill er å dele med andre, hjelpe andre samt følge regler og beskjeder
Selvhevdelse handler om å hevde egne rettigheter når disse blir truet eller
utfordret av andre. Handler om å ta ansvar for å formidle egne behov og
meninger

Selvkontroll er å bringe følelser under intellektuell kontroll, og kan deles inn i
ferdigheter i konfliktløsning og sinnemestringsferdigheter.

Hva kjennetegner barn med god sosial kompetanse i skolesammenheng?
Våre mål – hva vi jobber mot
Det er vanskelig å sette opp konkrete mål for disse områdene, fordi alle befinner seg på
forskjellig «trinn på stigen». Men vi kan si noe om hva vi arbeider fram mot.
Barn og unge med god sosial kompetanse utvikler positive relasjoner til medelever og
lærere. De blir lettere akseptert av andre. De forstår gruppenormer og sosiale regler, og
har dermed lett for å etablere vennskap.
Barn og unge med høy sosial kompetanse er tydelig og nøyaktig i sin kommunikasjon
med andre, både verbalt og ikke-verbalt. Dersom de kritiserer så foreslår de gode
alternativer. De har en positiv oppfatning av seg selv og er uavhengige og selvstendige.
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De opplever også at de kan løse konflikter og uenigheter, og får dermed tiltro til sin egen
kompetanse.
I følge Nordahl (2000) er sosial kompetanse en ressurs for å mestre stress og problemer,
og en viktig faktor for å motvirke utvikling av problematferd som kriminalitet, vold,
rasisme og mobbing.
Ved Tynset barneskole arbeider vi for å finne gode treningsarenaer for å jobbe
systematisk med disse områdene. Slike treningsarenaer kan være ulike grupperinger av
elever, utenom den tradisjonelle klassesettingen. Det kan være f.eks lekegrupper,
klassemøte med klassering, eller kurs bestående av ei mindre gruppe elever. Ved å finne
slike arenaer kan vi hjelpe til med å bygge opp den sosiale kompetansen til hver enkelt
av elevene våre.
Det er av stor betydning å ha et tett samarbeid med foreldregruppa i dette arbeidet.
Dersom en skal få utvikling på dette området, er en helt avhengig av at skole og hjem
samarbeider i enda større grad enn på de tradisjonelle fagområdene.

Utvikling av sosial kompetanse
Mål og arbeidsmetoder ved Tynset barneskole
Her følger en oversikt over hvilke
læringsmål vi har valgt innenfor de fem
ulike ferdighetsdimensjonene. Det følger
også noen tips til hvilke arbeidsmetoder som
kan brukes når en jobber med disse målene.
Punktene er ment som et utgangspunkt for
planlegging av arbeidet. Det er viktig at alle
som jobber ved skolen kjenner til disse
metodene, og at teamet gjør en vurdering på
hvilke metoder som er mest hensiktsmessig
å bruke til de ulike målene.

Tynset barneskole er en trivselslederskole

Arbeidsmetodene er delt i 1.-4. trinn og 5.-7.
trinn. Noen av metodene for 1.-4.trinn vil det være naturlig å fortsette med på 5.-7.
trinn.
På biblioteket er det samlet en del bøker og hefter under hyllenavnet «Sosial
kompetanse». Her finnes mange forslag til samarbeidsøvelser, leker og opplegg som kan
være en hjelp i dette arbeidet. Eksempler på litteratur er Lions Quests «Det er mitt
valg», «Steg for steg» og «Klassemiljøutvikling» av Marit Næsvold.
Skoleåret deles inn i fem perioder på 7-8 uker der hele skolen arbeider med samme
ferdighet (f.eks. ansvarlighet) i samme periode. I løpet av året har vi da vært gjennom
alle fem ferdighetsdimensjonene.
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ANSVARLIGHET
Hovedmål:
Vi ønsker at våre elever skal vise respekt for egne og andres arbeid og eiendeler. De må få
gradvis trening i medbestemmelse og samtidig ta konsekvensene av det. En forutsetning
for ansvarlighet er tillit.

Jeg klarer å sitte stille å høre etter når jeg skal

1.-2.trinn

Ansvarlighet

Læringsmål:

Jeg husker å ta med tingene mine hver dag (både til og fra skolen)
Jeg gjør leksene mine
Jeg går stille og rolig inne på skolen

3.-4.trinn

Ansvarlighet

Jeg tar imot og følger en beskjed
Jeg kommer raskt i gang med arbeidet i timene
Jeg holder orden i klasserom og garderobe
Jeg har kontroll på eget utstyr og har med riktig utstyr til timene
Jeg går stille og forholder meg rolig inne på skolen

Jeg gjør lekser og skolearbeid til riktig tid

5.-7.trinn

Ansvarlighet

Jeg møter til riktig tid
Jeg utfører alle oppgaver så godt jeg kan
Jeg er et godt forbilde for yngre elever på skolen
- oppførsel
- væremåte
- holdninger
Jeg går stille og forholder meg rolig inne på skolen
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EMPATI
Hovedmål:
Vi ønsker at våre elever skal utvikle evnen til å ta en annens perspektiv og leve seg inn i en
annens situasjon. De skal kunne vise omtanke og respekt for andres følelser og
synspunkter.

Læringsmål:

1.-2.trinn

Empati

Jeg erter ingen
Jeg kan leke med alle
Jeg sier unnskyld hvis jeg har gjort noe dumt
Jeg sier fra til en voksen hvis jeg ser at andre ikke har det bra

3.-4.trinn

Empati

Jeg sier positive ting om og til andre
Jeg godtar at vi er ulike
Jeg viser glede over at andre lykkes
Jeg godtar at vi kan reagere forskjellig på ting
Jeg forstår forskjellen på et uhell og når noe er gjort med vilje

Jeg har forståelse for at vi er forskjellige og viser respekt for det

5.-7.trinn

Empati

Jeg kan sette meg inn i andres situasjon
Jeg ser en sak fra flere sider
Jeg er bevisst på hvordan min stemmebruk og mitt kroppsspråk kan påvirke
andre
Jeg sier fra til en voksen hvis jeg ser at andre ikke har det bra
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SAMSPILL
Hovedmål:
Vi ønsker at våre elever skal få trening i å dele
med andre, hjelpe hverandre, fordele
arbeidsoppgaver og følge regler og beskjeder.
Slike ferdigheter øves best gjennom mange
reelle samarbeidssituasjoner.

Læringsmål:

1.-2.trinn

Samspill

Jeg snakker med andre på en hyggelig måte
Jeg låner bort og deler med andre
Jeg kan sitte stille ved siden av andre når jeg jobber
Jeg følger regler i lek

3.-4.trinn

Samspill

Jeg kan jobbe i gruppe
Jeg tåler å tape
Jeg kan jobbe med andre selv om vi ikke er nære venner
Jeg innretter meg etter flertallsavgjørelser

5.-7.trinn

Samspill

Jeg deltar og tar min del av ansvaret i gruppa
Jeg er positiv når vi skal ha nye aktiviteter
Jeg løser problemer som oppstår mellom meg selv og andre
Jeg klarer å gi ros til andre for et produkt som vi alle har vært med på
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SELVHEVDELSE
Hovedmål:
Vi ønsker at våre elever skal tørre å stå fram med egne meninger, ta initiativ og sosial
kontakt, og klare å si nei til det en ikke bør være med på. De skal kunne be om
informasjon og hjelp når de trenger det.

1.-2.trinn

Jeg kan si noe fint om meg selv
Jeg kan fortelle noe høyt i klassen
Jeg sier nei når noen ber meg om å gjøre ting som ikke er bra
Jeg sier ja hvis noen spør om å få være med i leken

Jeg prøver å løse konflikter før jeg ber en voksen om hjelp

3.-4.trinn

Selvhevdelse

Selvhevdelse

Læringsmål:

Jeg spør andre om de vil leke med meg
Jeg sier på en fin måte hva jeg mener
Jeg tilbyr meg å hjelpe de som trenger hjelp

5.-7.trinn

Selvhevdelse

Jeg motstår gruppepress og tar selvstendige valg
Jeg ber om hjelp fra lærer og medelever dersom jeg ikke forstår oppgaver
eller hvordan de skal løses
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 motstand
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SELVKONTROLL
Hovedmål:
Vi ønsker at våre elever skal utvikle evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til
andre.
De skal kunne regulere forholdet mellom atferd og følelse (impulskontroll), kunne
utsette behov og ha kontroll på sinne.

Læringsmål:

1.-2.trinn

Selvkontroll

Jeg kan vente til det er min tur (i klasserommet og i lek)
Jeg lytter til andre uten å avbryte
Jeg klarer å bruke STOPP-regelen
Jeg bruker ikke stygge ord

3.-4.trinn

Selvkontroll

Jeg kontrollerer temperamentet mitt
Jeg ignorerer når andre irriterer eller provoserer meg
Jeg respekterer mine medelever og de voksne på skolen
Jeg respekterer skolens ordensreglement

5.-7.trinn

Selvkontroll

Jeg godtar at ikke alle mener det samme som meg
Jeg er ærlig og tør å innrømme når jeg har gjort noe dumt
Jeg behersker sinne/frustrasjon og finner hensiktsmessige alternativer i
konfliktsituasjoner
Jeg respekterer andres syn og andres behov
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Arbeidsmetoder 1.-4. trinn:

































Fast rutine med at lærer står i døra og hilser på hver enkelt om morgenen
Legge til rette for rollelek i skoletida, der en sikrer at alle får delta
Øvelser i å gi positive meldinger, f. eks «vennskapsmedaljer» og «hemmelig venn»
System med turvenner, med bytte flere ganger i året
Delta/arbeide med en innsamlingsaksjon på trinnet i løpet av de første skoleårene
Trinnmøte/muntlige samtaler om empati
Bevisst bruk av lek for å utvikle evnen til å ta en annens perspektiv
Dramaøvelser/rollespill
Elevsamtaler
Bruke fadderordningen aktivt (se kap. fadderordning)
Massasje (se forslag på øvelser i «Olweushylla» på biblioteket)
Bruk av ulike lærerstyrte grupper, slik at alle trenes i å jobbe sammen med andre
Bruk av lekegrupper, hvor aktiviteten skal styre gruppene. Elevene får velge
gruppe ut i fra aktivitet og interesse
Uteskolemetodikk
Dans
Fysisk aktivitet/turer
Prioritere tid i basisgruppe slik at en sikrer at alle får si noe/«vise seg fram» på
faste samlinger (f.eks. ukestart/slutt).
Arbeide med trygghetsøvelser i gruppa
Observasjon av hvem som tar ulike roller i lek
Gi elevene øvelse i å sette grenser, ha et avtalt tegn - «stoppregelen»
Bruk av fortellerstol
Opptredener
Arbeide med å vente på tur. Systematisk observasjon fra de voksne på hvordan
hver enkelt takler det. Trene på å utsette behov, og på å gjøre andre ting mens en
venter
Lage avtaler med den enkelte elev, og følge opp med konsekvenser. Dette må
gjøres i samarbeid med foreldre
Jobbe med klasseregler i kombinasjon med forming/visuelt bilde
Øvelser for å kontrollere sinne, f. eks telle til ti, gå ut av rommet
Være spesielt oppmerksom på elever med dårlig selvkontroll og lage egne avtaler
for disse. Faste tilbakemeldinger, evt. bruk av belønningssystemer i kortere
perioder, i samarbeid med hjemmet
Fast bruk av vaktmesterordning, se kapittel elevansvar
Elevene skal ordne opp igjen dersom noe blir ødelagt, tilgriset etc., etter avtale
med rektor
Lære å be om unnskyldning
Rydde opp etter seg inne og ute
Innføre arbeidsplan gradvis fra 4.
trinn

Bilde: fra «Annerledesdagen» 2018
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Arbeidsmetoder 5.-7.trinn:


























Bevisst bruk av rollespill og dramaøvelser for å øve på å ta en annens perspektiv.
Legge vekt på konfliktløsning i klassemøter. Bruk av ulike «case»
Fadderordning, hvor de største elevene må legge til rette for de små
Bruk av tankebok
Undervisningsopplegg om barn i andre land/andre kulturer
Faste samarbeidsoppgaver på arbeidsplanen hver uke
Gjennomføring av ulike tema- og prosjektarbeider alle tre årene
Miljøgruppe på 7. trinn med ulike ansvarsoppgaver (se kapittel elevansvar)
Kjøkkengruppe bestående av 6. og 7. trinns elever
Dans
Fysisk aktivitet/turer
Samarbeidsleker
Systematisk bruk av jentering og guttering på klassemøter
Diskusjonsgrupper rundt ulike temaer
Vurdere deling av gutter og jenter i gym i perioder av året
Legge vekt på framlegg og muntlig presentasjon av gruppeoppgaver
Bruke elevsamtaler bevisst til å trene elevene i å se sine egne sterke og svake
sider
Mestringskurstilbud for elever på 6. og 7. trinn
«Skrytemappe» - samling av elevens beste/viktigste arbeider
«Gladpinner» - sitte i ei gruppe i ring. Gi en hyggelig gest til hverandre ved å gi
en pinne og begrunne hvorfor. Lære seg å gi ros, og ta imot ros på en ordentlig
måte
Elevråd
Trene opp elevene til å utnytte tida de har innimellom mens de venter på hjelp
Klare klasseregler med konsekvenser
Legge vekt på forutsigbarhet. Gjennomgang av «dagen i dag» med evt.
forandringer
Fast bruk av arbeidsplan fra 5. trinn
Gradvis innføre fri gange (uten oppstilling) til/fra arenaer som gymsal,
svømmehall og evt. kulturhus. Gjøre avtaler om dette, snakke om forventninger i
forkant, og deretter vise tillit. Grundig evaluering i etterkant

Bilde: Fra lokalhistorie
prosjektet Tynset i gamle
dager på 6.trinn, 2018.
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TRIVSELSPROGRAMMET
Tynset barneskole er en trivselslederskole. Foran hvert halvår nomineres det 16
trivselsledere fra 4.-7.trinn som i de neste månedene skal være ansvarlige for å
planlegge, organisere og lede trivselstiltak, leker, aktiviteter og konkurranser i
friminuttene.
Trivselsprogrammets mål er å:







Gi økt trivsel
Gi økt og mer variert aktivitet i
friminuttene
Gi økt og mer variert aktivitet i
undervisningen
Bygge vennskap
Forebygge konflikter og mobbing
Gi inkluderende, vennlige og
respektfulle elever

Hva gjør en trivselsleder?

Bilde: finalen i TL-mester 2018

En trivselsleder skal være med på å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere
skolemiljø. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene.
Trivselslederne må være mobbefrie, vennlige og respektfulle. Alle trivselsledere får
opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs ved oppstart av hvert halvår. I
tillegg får de også tips om hvordan de skal opptre som ledere, hva som er viktig for en
god trivselsleder og innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt.
Alle lederne skal være synlig med egne trivselsledervester. Trivselslederne leder
aktivitetene og sørger for at alle som vil, får være med. De passer på at alle følger
reglene, og oppfører seg fint mot hverandre. På jevnlige
møter planlegger og evaluerer trivselslederne aktivitetene
sammen med TL-ansvarlige.
Trivselslederprogrammet er en viktig faktor i arbeidet
vårt med sosial kompetanse. I tillegg til å legge til rette
for vennskap, lek og aktivitet, utvikler trivselslederne selv
sine ferdigheter innenfor ansvarlighet, empati, samspill,
selvhevdelse og selvkontroll, og er viktige forbilder for de
andre elevene på skolen.
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DEL II: REGLER OG RUTINER
Ordens- og oppførselsreglementet
Skolens ordens- og oppførselsreglement er hjemlet i Opplæringslovens § 2-9.
«Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.
Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette
i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva
tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om
framgangsmåten når slike saker skal behandlast».
Skolens reglement bygger på opplæringslovens § 9a som omhandler elevenes skolemiljø.
I hovedsak § 9a-2 «alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse,
trivsel og læring», og § 9a-3 «Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking so mobbing, vald,
diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å
fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i medhald av kapitlet blir
oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort».

Ved Tynset barneskole skal vi:
- være trygge og vise hensyn og respekt for hverandre
- være positiv og inkluderende
- akseptere forskjellighet
- holde orden på skolen og skolens uteområde
Overordnet
målsetting

Forståelse og
utdyping av
reglementet

Ved Tynset
barneskole skal vi:

Mulige tiltak ved brudd på reglementet
avgjøres ut fra sakens alvorlighet
Kontaktlærer avgjør alvorlighetsgraden og
hvilke tiltak som iverksettes, dersom ikke
annet er bemerket

Jeg unngår å forstyrre
medelever eller
undervisningen





- være trygge og vise
hensyn og respekt
for hverandre

Samtale med kontaktlærer
Ting som forstyrrer undervisningen blir
tatt fra deg for resten av dagen
Ved gjentatte overtredelseri kontaktes
foresatte

Jeg kan og forholder
meg til STOPPregelen




Samtale med kontaktlærer
Ved gjentatte overtredelser kontaktes
foresatte

Jeg skal ikke ha en
krenkende atferd
overfor andre, eller



Skolens prosedyre for tiltak ved mobbing
iverksettes i tråd med § 9a i
Opplæringsloven
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overse andre som
utøver en krenkende
atferd. Med dette
forstår vi vold,
mobbingii, rasistiske
utsagn og handlinger,
seksuell trakassering,
sjikane på grunn av
religion eller livssyn



Jeg skal ikke ha med
farlige gjenstander,
slik som våpen,
kniver o.l. på skolen



Beslagleggelse av ulovlige gjenstander
og foresatte kontaktes umiddelbart

Jeg skal oppholde
meg på skolens
område, så fremt jeg
ikke har fått tillatelse
av lærer




Samtale med kontaktlærer
Foreldre kontaktes

Når skoleklokka
ringer skal jeg straks
inn til time




Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet
Ved gjentatte overtredelser kontaktes
foresatte






- Være positiv og
inkluderende

Dersom den krenkende atferden foregår
digitalt på skolen, kan eleven bli fratatt
muligheten til å benytte skolens digitale
utstyr for en periode
Foreldremøte med elever
I alvorlige tilfeller kan eleven bortvises fra
skolen, og må hentes av foresatte
(rektors avgjørelse)

Det er nulltoleranse
for bruk og besittelse
av rusmidleriii. Dette
gjelder skolen og
nærområde, i
skoletida og i
arrangementer i
skolens regi (jfr Oppl.
§ 9-5)





Foresatte kontaktes umiddelbart
Rusmidler beslaglegges
Elever påvirket av rusmidler bortvises fra
skolen, og må hentes av foresatte
(rektors avgjørelse)

Jeg bruker et
hyggelig språk og
viser respekt for
medelever og de
voksne på skolen





Samtale med kontaktlærer
Samtale med rektor
Ved gjentatte overtredelser kontaktes
foresatte

Jeg lar andre være
med på leken




Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet

Jeg deltar i
undervisningen så
fremt jeg ikke har
tillatelse fra lærer




Samtale med kontaktlærer
Ved gjentatte overtredelser kontaktes
foresatte
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eller foreldre om noe
annet

- akseptere
forskjellighet

Jeg godtar at andre
har andre meninger
og er annerledes enn
meg selv




Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet

Jeg skal legge
yttertøy og sko på
anvist plass i
garderoben




Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet
Tiltak bestemmes i elevråd dersom det er
et generelt problem på skolen

Jeg rydder opp etter
meg, og tar ansvar for
eget og felles utstyr








- holde orden på
skolen og skolens
uteområde
Jeg skal ta godt vare
på skolens bygninger,
inventar, egne-, andre
elevers- og de
ansattes eiendeler






Samtale med kontaktlærer
Tiltak bestemmes i klasseråd dersom det
er et generelt problem på trinnet
Tiltak bestemmes i elevråd dersom det er
et generelt problem på skolen
Samtale med kontaktlærer
Samtale med rektor
Utbedre skade på bygg, inventar eller
uteområde i samarbeid med vaktmester
Eleven kan i alvorlige tilfeller måtte
utbedre eller erstatte skade. Foresatte er
erstatningsansvarlige etter
skadeerstatningsloven § 1-2 for inntil kr.
5.000
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Arbeid mot mobbing
Tynset barneskole ønsker å ha fokus på læringsmiljøet og drive et aktivt arbeid mot
mobbing. Vi har valgt å bygge vår plan på tiltaksprogrammet til Dan Olweus, anbefalt
av departementet.
De fire ufravikelige skolereglene:
●

Vi skal ikke mobbe andre

●

Vi skal forsøke å hjelpe dem som blir mobbet

●

Vi skal være sammen med elever som lett blir alene

●

Vi skal melde fra hvis vi vet noen blir mobbet

Definisjon på mobbing
Dan Olweus’ definisjon på mobbing «En person er mobbet når han eller hun,
gjentatte ganger og over en viss tid, er utsatt for negative handlinger fra en
eller flere andre personer»
I følge denne definisjonen kjennetegnes mobbing av følgende tre forhold:




Det dreier seg om negativ/aggressiv atferd
Atferden gjentas vanligvis og pågår over en viss tid
Dette skjer i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i
styrke- eller maktforholdet mellom utøver(e) og mobbeutsatt

Viktig at vi lærer elevene å skille mellom konflikt og mobbing.
Tiltaksprogram
Tiltaksprogrammet er ment å skape et sosialt miljø som kjennetegnes av
●

Varme og engasjement fra de voksne på skolen

●

Faste grenser mot uakseptabel atferd

●

Konsekvent bruk av sanksjoner, ikke-fysiske, ikke-fiendtlige ved inngripen

●

Voksne som autoriteter (ikke autoritære) på skole-, trinn- og individnivå

NB!
DET HENVISES TIL SKOLENS PLAN MOT MOBBING. DER ER
TILTAKSPROGRAMMET KONKRETISERT.
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Elevsamtalen
Relasjonen mellom lærer og elev er et svært viktig redskap for sosial læring. Det er
viktig at hver enkelt elev blir sett, anerkjent og korrigert på en respektfull måte.
Elevsamtalen er et av flere virkemiddel i denne sammenhengen. Den er et viktig
redskap for å sikre en kontinuerlig dialog med alle elevene. Med den ønsker vi å skape
ekstra trygghet og åpenhet mellom elev og kontaktlærer. Det er viktig å bygge tillit og få
til en god dialog.

På en elevsamtale vil en snakke om hvordan elevenes utvikling er, både faglig og sosialt.
I tillegg bør elevsamtalen ha ekstra fokus på den enkelte elevs rolle i elevgruppa, det å
lære å se seg sjøl i en større gruppe.
En kan f. eks ta opp spørsmål som:


hva gjør du for at andre skal ha det bra?



hva synes du andre gjør for deg, for at du skal ha det bra?



hva kan vi som voksne gjøre for å hjelpe deg? Er det noe vi bør gjøre annerledes?

En elevsamtale kan være kort i varighet, men ha fokus på et bestemt område for den
enkelte elev. Samtalen skal gjennomføres minst en gang pr semester/halvår, og ellers
etter behov.
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DEL III: AKTIVITETSPLAN
Trinn- og skolemiljø
Vi ønsker at alle trinn ved skolen vår
skal ha et godt og inkluderende miljø,
der alle skal kunne være seg selv og
bli godtatt av andre. Samtidig må vi
vektlegge respekt for hverandres
ulikheter. Olweusprogrammet står
sentralt i dette arbeidet.
For å få til et slikt godt miljø på
trinnet, må det arbeides jevnt og
grundig helt fra 1. trinn.
Vi må sette av nok tid til
trinnmøter/felles samlinger. Det er naturlig å starte og slutte skoledagen med en felles
samling på basisgruppa eller hele trinnet.
I løpet av den første delen av høsten skal hvert trinn utarbeide sine trinnregler. Hvordan
vil vi ha det på trinnet vårt? Dette arbeidet er viktig for elevene, men også for de voksne
på trinnet, som skal bli mest mulig samkjørte.
Skolestart om høsten og skoleavslutning om våren er anledninger å markere på en
hyggelig måte, som bidrar til et positivt miljø.
På Tynset barneskole er det gode tradisjoner for at hvert enkelt trinn drar på turer og
arrangerer/deltar på ulike aktiviteter. Det kan være isfisketurer, skøyte-/skidager,
fjellturer og tematurer (f.eks. «vi lager mat ute»). Her blir både voksne og barn kjent med
hverandre på helt andre måter enn i landskapene.
Oversikt over faste turer på de ulike trinnene
1. trinn:

Fottur på Måna, skilek på skistadion

2. trinn:

Fottur skolen-skistua (ev. Havern), skilek på skistadion

3. trinn:

Fottur til Fåsten , skitur fra Tylldalskjølen

4. trinn:

Fottur på Åsan, følge «gamle Allmannaveg» (ev. med pilgrimstema) og
pilketur på vinteren

5. trinn:

Sykkel-/fottur på Tronkalven og Havern, og skitur på Åsan

6. trinn:

Fottur på Skarpåsen (sykle til Vidsyn) og skitur fra Brydalskjølen over
Grønnfjell

7. trinn:

Overnattingstur (med sykkel) på høsten (Tron ungdomssenter). Skitur fra
Vingelen til Tynset
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Elevansvar
Vi ønsker at elevene gradvis skal få større ansvar for å ta vare på fellesskapet. Første
skritt er å ta ansvar for sitt eget landskap, sjekke lys og rydde fellesrom elevene har
brukt i løpet av dagen. Alle trinn har også ordning med «vaktmester»- eller ordenselev.
Alle trinn skal rydde inn leker de har brukt ute, og alle skal holde orden i sine egne
gangarealer.
Når elevene blir større, får de flere oppgaver:
SFO/3. trinn:

Hjelpe til med såing av blomster på våren.

4.-7. trinn:

Hjelpe vaktmesteren med våronn i skolegården.

7. trinn:

Miljøgruppe. En gruppe på 4 elever jobber sammen i noen uker.
Arbeidet består av å hjelpe ledelsen med ulike oppgaver, f.eks.
hente post, hjelpe til dersom skolen får besøk og ta ansvar for
fruktutdeling til de enkelte trinn. De har også ansvaret for å rydde
ute kl. 14.30 hver dag. I tillegg arrangerer de miljøtimer for klassen
sin, og har vanlige ordensmann-oppgaver.

Felles regler i ganger og garderober, 1.-7. trinn:


Ferdsel i gangen: Vi skal gå stille.
Dette må det trenes på helt fra
oppstart på 1. trinn. En må bruke tid
på å snakke om det, trene og rose når
det går bra.



Garderobe: Når du er ferdig
påkledd/avkledd, skal du gå ut/inn
med en gang, Vi må holde orden i
garderoben vår og vi snakker med
innestemme. Garderoben skal ikke
være et oppholdssted.

Spesielt for 5.-7. trinn:
På mellomtrinnet er gangen også et
arbeidsareal.
Ved oppstart på 5. trinn skal det være en opplæring for hvordan en skal oppføre seg i
gangen. Dette skal gjennomgås første del av høsten på 5. trinn.


Gangen som arbeidsareal: Det skal brukes innestemme. Alle elever skal ha en avtale
med en voksen om å være der, og kunne svare andre voksne på hvorfor de er der og
hva de gjør.
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Fadderordning
Fadderordningen starter på våren mens 1. trinn er i barnehagen. Da får hver elev sin
fadder, som går på 5. trinn når de begynner på skolen til høsten. De har den samme
fadderen til de er ferdige med 3. trinn.


Listene med oversikt over fadder/fadderbarn skal være klart til 1. mai



Besøk i barnehagen: medio mai



Besøk til skolen: juni

Målet for fadderbarna er at det skal skapes trygghet for dem. De skal lære regler og
samværsformer, og bli kjent med skolen på en positiv måte.
Målet for fadderne er å vise hensyn til de små. De skal lære å ta ansvar for andre, og
være gode forbilder.
Det er opp til lærerne på hvert trinn hvilke aktiviteter som blir gjennomført, men etter
hvert kan fadderne gjerne ta ansvar/lage opplegg for aktiviteter selv.
Her er en ideliste for fadderaktiviteter:


Lesestund



Spilltimer



Felles sangstund



Organisert felleslek, lære bort «friminuttlek»



Gå rundt juletreet sammen



Be hverandre til forskjellige aktiviteter (mat, underholdning o.l.)



Turdager, aking i Sandvoldskoia, skøytedager



Gå sammen på forestilling i kulturhuset



Utelek/frilek

Hvor ofte gjør vi dette?
1. og 5. trinn: Minst 3. hver uke før jul, og 3 – 4 ganger i vårhalvåret.
2. og 6. trinn: Minst 3-4 ganger i året.
3. og 7. trinn: Minst 2 ganger i året.
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Positivt skolemiljø
Positivt skolemiljø skaper vi gjennom å være sammen på ulike arenaer der vi opplever å
mestre, og ser at andre mestrer. Dette kan være gjennom sang og musikk, dans og
bevegelse, drama, lek og estetiske opplevelser.
Alle trinn har faste, årlige opptredener/presentasjoner. I tillegg har noen trinn faste
prosjekter som gjennomføres hvert år:
1. trinn

Bli kjent kveld (august/september), opptreden/skoleavslutning i mai/juni

2. trinn

Juleforestilling sammen med 6.trinn

3. trinn

Høstutstillingen (oktober) og lesevake (februar)

4.trinn

Juleverksted, «Vi strikker» - samarbeidsprosjekt med Husflidslaget

5. trinn

Sykkelprosjekt og Luciafeiring for hele skolen

6. trinn

Juleforestilling sammen med 2.trinn, lokalhistorieprosjekt med forestilling
for foreldre

7. trinn

Juleforestilling i kulturhuset, Prosjekt Røros med besøk i Olavsgruva,
Prosjekt Kvikne med besøk i Røstvangen, First Lego League

Bilde: Fra høstutstillingen til 3.trinn 2018 med temaet; «du er aldri for liten til å gjøre
noe stort»
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Felles aktiviteter for alle trinn:


«Godt nytt år!» Nyttårssamling i kulturhuset. Vi synger noen av månedens sanger.
Noen år kan det passe med et globalt perspektiv, gjerne med innslag fra andre
nasjonaliteter ved skolen. Hvert skuddår har vi i stedet karneval i Tynsethallen.



Annerledesdagen Arrangeres i juni hvert år. Felles samlingsstund ute, arbeid på
selvvalgte stasjoner og kulturmønstring. Målet for dagen er aldersblanding, felles
opplevelser og valgfri aktivitet.



Galleri Tynset barneskole Aktiv bruk av ganger og fellesarealer som
utstillingsarenaer.



«Adventsstund» Felles samling for hele skolen i musikkrommet i desember.



Skolejoggen Årlig arrangement siste fredag før høstferien.

Temadager på tvers av trinn
Vi ønsker å fokusere på aldersblanding innad på småskoletrinnet og innad på
mellomtrinnet. Vi vil legge tilrette for at elevene skal bli bedre kjent med sine nabotrinn,
at de skal få felles opplevelser i ulike fag/sammenhenger, slik at dette virker positivt inn
på fellesskapsfølelsen. For 1.-4. trinn er det mulighet for å arrangere
aktiviteter/temadager for to og to trinn, der elevene blandes, men likevel har noen kjente
elever og voksne rundt seg.
Tynset barneskole er også med på en del aktiviteter og arrangementer som andre har,
hvor elevene møtes på tvers av trinn, og også med andre skoler. Dette gjelde særlig de
største elevene.
Mellomtrinnet:


Aktivitetsdag på høsten; ansvar
7. trinn



Fotballturnering på våren;
ansvar 5. trinn



Annerledesdagen



Verdens O-dag (3.-7.trinn)
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Sosial inkludering gjennom mestring i gruppe - mestringskurs
En av de viktigste oppgavene skolen har, er å bidra til at alle elever får en sosial
integrering og sosialiseres inn i skolesamfunnet. Det blir derfor viktig at vi greier å
skape tilhørighet til en gruppe for alle elever. Skolen må fokusere på forskjellighet i
stedet for avvik.
Bygging av elevens selvfølelse er overordnet all kunnskapsformidling. Relasjonsbygging
og bygging av selvfølelse er to sider av samme sak. Nøkkelen er å gi alle elever tilpasset
krav og forventninger slik at de føler mestring og ikke en følelse av og mislykkes. Trivsel
og mestring øker motivasjonen.
Regulering av elevens selvfølelse er et sentralt felt for alle ansatte i skolen. For de
voksne betyr dette å spille på fine strenger. Tillit og mestring er vesentlige byggesteiner.
Dette handler om å ta utgangspunkt i den enkelte elev. Ut fra det legges en plan som vi
tror vil være med å bygge gruppetilhørighet, samt øke trivsel og motivasjon. I
etableringen av gruppene må det tas utgangspunkt i hva disse elevene mestrer. Videre
blir det etablert grupper rundt hver elev. Som et eksempel kan en av elevene være veldig
interessert i breakdance. Er det praktisk mulig, lages det da ei gruppe med dans for at
denne eleven skal kunne vise de andre elevene at han er god til noe. De andre elevene på
trinnet kan få melde seg på dette kurset for på den måten å integrere eleven i klassen,
evt. bare i denne gruppa. Det vil også være en positiv aktivitet for alle de andre, noe også
de gleder seg til.
Alt handler om at mestring er nøkkelen til å kunne fungere sammen med andre. Ofte er
dette elever med et svært lavt selvbilde. Omgivelsene har gitt dem lite ros og
oppmuntring. For å bli sett, tyr de heller til negativ atferd. Det har gitt dem liten trening
i å ta imot ros og oppmuntring. Barn som har blitt pålagt alt for store oppgaver og krav
uten å få den nødvendige støtten, vil lett kunne utvikle mistillit til voksne, lav
mestringskompetanse og dårlig selvfølelse. Disse elevenes skoleproblem kan forstås som
et forsøk på å unngå flere skuffelser. Dette ønsker vi å løfte dem ut av.
Opplegget bygger på at alle har noe de kan bedre enn alle andre – alle har et område de
har lyst til drive med og som det kan ligge et læringspotensial i.
Kurs tar utgangspunkt i å


la eleven få utvikle seg innenfor et felt der de har spesiell interesse og anlegg



oppmuntre de som ikke har noe slikt område til å finne noe de synes er
interessant



gi skoleuka større variasjon ved å veksle oftere mellom praktiske og teoretiske
oppgaver



bruke kursene som oppmuntring, men også som «gulrot» som kan bli borte hvis
spesielle avtaler ikke holdes
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Samspillet med andre elever skal utvikle elevens sosiale kompetanse som å holde
avtaler, ta hensyn til andre, vente på tur og finne løsninger sammen med andre.
Vår intensjon er at trivsel gjennom aktivitet på kursgruppe skal heve terskelen for lyst
og motivasjon for annen skolejobbing for elevene.
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Skolens pedagogiske plattform
Planen er revidert 4.juni 2019
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