Veileder for arbeidet med
VÅRT LÆRINGSMILJØ

Denne veilederen er utarbeidet av prosjektgruppen
for vår 5-årige satsning på et bedre læringsmiljø.
Veilederen beskriver først og fremst vårt arbeide i
prosjektperioden og hva vi har valgt å legge vekt på
i vår kompetanseheving. Det er mange veier til et
godt læringsmiljø og dette er Sørborgens veg.
Grete Buan Asbjørnslett, Anne Grete Mordal, Britt
Akslen, Kirsten Storvold og prosjektleder Randi
Morken Hjelmeland har vært med helt fra starten.
Skolen takker gruppen for utholdenheten og
pågangsmotet i utarbeidelsen av Veilederen.
Tusen takk til et personale som har vært nysgjerrig
og klok i utprøvingen av forskningsbasert viten.
De er grunnen til at Sørborgen har lykkes i denne
satsingen. Nå skal fremtiden møtes med veilederen
som en god basis for et videre arbeid med lærings
miljøet vårt. Vi gleder oss til fortsettelsen.
Til slutt en stor takk til våre veiledere Arne Tveit
og Arnt Ollestad i dette prosjektet. Det hadde
ikke blitt det samme uten dem. De har holdt
motet og selvtilliten oppe hos både personalet og
prosjektgruppen.
En ekstra varm takk til Arne Tveit som med
sin innsikt i å forfatte, har hjulpet oss i skrive
prosessen og kvalitetssikret utarbeidelsen av
denne veilederen.
Klæbu 13.10.14
For Sørborgen skole
Britt Akslen
rektor

S

ørborgen skole har vært med i prosjektet
«Bedre læringsmiljø» i perioden 2010 –
2014. Som et r esultatav dette prosjektet,
utarbeider vi en veileder som skal være retningsgivende i arbeidet
med læringsmiljø.

På vår skole har vi valgt å vektlegge disse punktene for å skape et godt læringsmiljø

Innen pedagogiske forskning, har det, særlig det
siste tiåret kommet en rekke studier som klart
dokumenterer den betydningen ulike betingelser
i læringsmiljøet har for elevenes faglig og sosial
læring (Kjærnslie, 2007, Nordenbo m.fl. 2008,
Hattie 2009.) Av de viktigste faktorene tilknyttet
elevenes sosiale og faglige læring framstår:

a.
b.
c.

• Relasjon mellom lærer og elev
• Klasseledelse
• Relasjon mellom elevene
• Bruk og håndhevelse av regler
• Forventninger til elevene
• Arbeid mot mobbing
• Samarbeid mellom hjem og skole

c.
d.

Prinsipper for god klasse- og gruppeledelse
Etablere strukturer og faste rutiner for faste
situasjoner effektive beskjeder
Forventninger og motivasjon
Organisering av undervisningsrommet

4.

Bruk og håndhevelse av regler................................................................s 12

5.

Arbeid mot mobbing...............................................................................s 14

6.

Samarbeid mellom hjem og skole........................................................... s 16

7.

BOV – beslutningsorientert veiledning...................................................s 18

8.

Kvalitetssikring......................................................................................s 20

Denne veilederen må sees i sammenheng med
skolens sosiale læreplan. Arne Tveit og Arnt
Ollestad fra Midt-norsk kompetansesenter for
atferd, har vært våre veiledere. VENNSKAP,
MESTRING OG LÆRING er vår visjon og er vår
ledestjerne i alt arbeidet vi gjør på Sørborgen skole.

1.

Relasjon mellom elev og lærer..................................................................s 7

2.

Relasjoner mellom elevene.......................................................................s 8

3.

Klasse/gruppeledelse..............................................................................s 10

a.
b.

a.
b.

Prinsipper for å skape gode relasjoner
Viktige faktorer for å bygge gode relasjoner

Sosial kompetanse
Lek og sosial læring
Faktorer som skaper gode vennerelasjoner

Lærepyramiden

Voksenstandarden

Vi har brukt lærepyramiden fra programmet
«De utrolige årene» (Webster Stratton 2005)
som grunnlag for å illustrere oppbygginga for
veilederen.

Voksenstandardene ble utarbeidet av personalet
i 2013 og skal ligge til grunn for arbeidet med
læringsmiljøet på Sørborgen skole.
Voksenstandarder uttrykker en etisk og
målrettet standard:
• Kollegialt samarbeid og samhold
• Læringssyn
• Elevsyn
• Foreldresyn

Konsekvenser
- grensesetting

ELEVER - Vi møter alle elevene med respekt, og
ser dem for det de er og ikke bare for det de gjør
• Vi møter og hilser på hver enkelt elev på
morgenen.
• Vi oppsøker elever som ikke selv tar kontakt.
• Vi gir spesifikk ros og anerkjennelse når elevene
gjør noe positivt.
• Vi lytter aktivt og tar elevenes innspill på alvor.

Struktur, regler
& klare rammer
Ros, oppmuntring,
positiv oppmerksomhet

Relasjoner

4

LÆRING - Vi skal sikre at alle elevene føler
mestring både faglig og sosialt
• Vi tar ansvar for at alle føler trygghet og til
hørighet i klassen.
• Vi bruker ulike undervisningsmetoder for å
motivere, tilpasse og nå flest mulig.
• Vi presenterer hensiktsmessige mål og forventninger til elevene og sikrer at alle elevene
forstår dem.
• Vi gir tydelige og konstruktive tilbake meldinger
på elevenes faglige og sosiale utvikling.

FORESATTE - Vi skal ta ansvar for at
foreldre og foresatte skal føle seg trygge
på at deres barn er godt ivaretatt hos oss
• Vi legger til rette for en åpen og aktiv
kommunikasjon.
• Vi skal møte alle foreldre med respekt.
• Vi avklarer gjensidige forventninger til
hverandre.
• Vi skaper gode arenaer for at skole og hjem blir
kjent med hverandre.
VOKSEN - Vi skal bidra til at alle voksne
opplever støtte, trivsel og faglig utvikling
• Vi verdsetter og anerkjenner alle og gir ros og
konstruktiv tilbakemelding.
• Vi deler kunnskap og erfaringer.
• Vi er lojale mot beslutninger fattet i fellesskap.
• Vi respekterer hverandres roller og
arbeidsoppgaver.
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1.RELASJON
LÆRER/VOKSEN ELEV

(Bergkastet m.fl. 2009): «Elevenes læringsmiljø –
lærerens muligheter» og Forelesninger Arne Tveit
og Arnt Ollestad)

A. Prinsipper for å skape gode relasjoner:

B. Viktige faktorer for å bygge gode relasjoner:

•

•

•

•
•

•
•
•
•
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Det er læreren/den voksne som har ansvar for
at det skapes en god relasjon.
Den voksne er fleksibel og raus uten å være
ettergiven, samtidig som en tar barnets
perspektiv og bevarer sitt eget.
Den voksne må skape tillit gjennom et positivt
samspill der partene stoler på hverandre.
Den voksne verdsetter og anerkjenner den
enkelte elev gjennom å lytte, forstå og akseptere
eleven.
Den voksne må formidle positive forventninger
og gi spesifikk ros når eleven gjør noe positivt.
Den voksne har glimt i øyet og bruker humor
uten å bli sarkastisk.
Den voksne er sensitiv uten å miste profesjonell
distanse, følsom uten å la seg manipulere.
Den voksne evner å tåle provokasjoner og ser
konflikt som en ressurs.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vi møter elevene om morgenen og hilser og
smiler.
Vi viser interesse for elevene og finne
møtepunkt for å bli godt kjent.
Vi gir ros og fokuserer på det positive.
Vi har elevsamtaler.
Vi er bevisste det non-verbale språket vårt
Vi SER barna og bruker barnets navn
Vi involverer oss i lek og aktiviteter
Vi tar elevene på alvor og lytter på hva de har å si
Vi er tydelige på hva vi forventer
Vi tør å be om unnskyldning
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2. RELASJONER
MELLOM ELEVENE
A. Sosial kompetanse

I arbeid med sosial kompetanse i skolen er det
hensiktsmessig å ta utgangspunkt i fem grunnleggende dimensjoner (Gresham og Elliott, 1990).
Mange skoler har brukt disse dimensjonene når
de lager en sosial lærerplan.
Empati
Empati er evnen til å sette seg inn i og vise respekt
for andres følelser og synspunkter. Denne
dimensjonen i sosial kompetanse er vesentlig
for å kunne etablere vennskap og nære relasjoner
til andre. Empati er ikke bare en stabilt nedlagt
egenskap. Empati er også situasjonsbestemt og kan
derfor utvikles og endres. Skal elevene i skolen
utvikle empati, bør de møte empatiske lærere.
Samarbeid
Samarbeid innebærer å dele med andre, hjelpe
andre og være gjensidig avhengig av hverandre.
En viktig side ved samarbeid vil dreie seg om å
følge regler og beskjeder. Samarbeid bør øves på i
realistiske sammenhenger, og det må verdsettes og
utøves aktivt.
Selvhevdelse
Selvhevdelse omfatter å be andre om hjelp, kunne
stå for noe selv og å reagere på andres handlinger.
Evne til hensiktsmessig selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale miljøer og
fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei
til det en for eksempel helst ikke bør være med på.
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Selvkontroll
Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet
og ta hensyn til andre. Det vil innebære å kunne
vente på tur, være kompromissorientert og å reagere
på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen,
bli sint eller slåss.
Ansvarlighet
Ansvarlighet dreier seg om å utføre oppgaver og vise
respekt for egne og andres eiendeler og arbeid. Utvikling av ansvarlighet vil ha nær sammenheng med
å få ansvar gjennom medbestemmelse og ta konsekvensene av ansvaret. Ansvarlighet handler også
om evnen til å kunne kommunisere med voksne.

B. Lek og sosial læring
•

•

•

•

•
•

Det er godt dokumentert at leken er viktig for
utvikling av barns sosiale, emosjonelle og
mentale kompetanse.
Leken har en egenverdi og er en grunnleggende
livs- og læringsform som har betydning for
barnas sosiale og fysiske utvikling.
Leken som metode representerer en viktig
forutsetning for det arbeidet som gjøres i skole
og SFO.
SFO skal i større grad enn skolen være et rom
der barn kan leke uforstyrret under tilsyn av
voksne - men uten unødig innblanding.
De voksne skal legge til rette for mer enn å
styre barnas aktiviteter
Bidra til inkludering av barn som av ulike
årsaker kan havne utenfor leken.

•

•

Forskning har vist at økt fysisk aktivitet i løpet
av skoledagen har en positiv påvirkning på
elevers fysiske og psykiske helse.
Fysisk lek utgjør en betydelig del av barnas
SFO-tid, og er også viktig for barnas læring.
Forskning viser at i den frie leken oppnår
barna mer puls, utholdenhet og kroppslig
utfordring enn ved voksenstyrt aktivitet.

C. Faktorer som skaper gode
vennerelasjoner:
•
•
•
•
*
*
*

Bruke «Det er mitt valg» aktivt
Trivselsleder-aktiviteter
(Trivselslederprogrammet ved Kjartan Eide)
Inkluderende strategier – eks. lekegrupper
både ute og inne
Øve på sosiale ferdigheter, gjennom rollespill
og bruk av autentiske situasjoner:
Si sin menig og uttrykke følelser og opplevelser
Samarbeidslæring – øve på å samarbeide i
forskjellige elev-gruppesammensetninger
Lære å ta initiativ og delta i sosiale aktiviteter
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3. KLASSE-/
GRUPPELEDELSE
(Arne Tveit (2012) Anerkjennelse, ros og regler i
klasserommet, Bergkastet m.fl. (2009): Elevenes
læringsmiljø – lærerens muligheter og forelesninger Arne Tveit og Arnt Ollestad)

A. Prinsipper for god klasse- og gruppeledelse:

•
•

•
•
•
•

De voksne forstår sitt lederansvar.
De voksne har innsikt i klassen / gruppa som et
sosialt system.
De voksne har en støttende og positiv relasjon
til hver enkelt elev.
De voksne etablerer en god læringskultur og
læringsfellesskap.
De voksne skal etablere struktur, regler og
rutiner.
De voksne har tydelige forventninger og
motiver elevene.

B. Etablere struktur og faste rutiner for de
situasjoner som er mest vanlig i løpet av dagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Klar start og avslutning av dagen.
Innmarsj og utmarsj i gang, garderobe eller
klasserom.
Oppstart og avslutning av dagen.
Overgang mellom aktiviteter.
Normal trafikk i undervisningsrommet for å
hente eller legge fra seg bøker.
Toalettbesøk.
Spise- og drikkepauser.
Det å søke hjelp hos lærere eller medelever.
Rydding av undervisningsrom.

C. Effektive beskjeder:

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vær sikker på at du har oppmerksomheten til
dem som skal ha beskjeden
Gi en beskjed om gangen. Unngå unødvendige
beskjeder
Ha realistiske forventninger og gi alderstilpassede beskjeder.
Gi spesifikke beskjeder om hvilken atferd som
kreves.
Gi «gjør»- beskjeder
Gi beskjeder på en positiv og høflig måte.
Gi barna en reell mulighet til å adlyde.
Gi forvarsler og påminnelser som kan hjelpe dem.
Gi ”når eller først - så” - beskjeder.
Gi barna valgmuligheter når det lar seg gjøre
Gjør beskjedene korte og rett på sak.
Pass på rekkefølgen på beskjedene hvis det
kommer flere på en gang.
Sjekk ut om beskjeden er oppfattet.
Støtt beskjeder som kollegaen din gir. Ros
barna når de hører etter, og følg opp med konsekvenser når de ikke adlyder.

D. Forventninger og motivasjon:
Forventninger:
• Vi må ha klare forventninger til elevene 		
både faglig og sosialt.
• Elevene må vite målsettingene for aktivitetene
og forstå hva det innebærer.

•
•
•
•
•

Ønsket aktivitet og atferd må være beskrevet og
trent på.
Møt elevene godt forberedt.
Ha generelt høye forventninger til elevene – det
viser at man er opptatt av elevenes prestasjoner
og faglige utvikling.
En må se hvilke behov den enkelte har for 		
hjelp og støtte.
Spør om elevene trenger hjelp, ta kontakt og
sjekk om de har forstått.
Varier undervisningen så den blir interessant.
Dagsplan.
Plan for timen med mål og innhold.

Motivasjon:
I arbeidet med å motivere elever til å følge skolens
forventninger viser det seg at det er betydelig mer
effektivt å rette mest mulig oppmerksomhet til ønsket
atferd i form av ros, oppmuntring og belønning.

Fordelene ved å bruke ros og positiv
oppmerksomhet er blant annet disse:
•
•
•
•
•
•
•

En får den atferden en ønsker
Smitteeffekt både på barn og voksne
Mindre energilekkasje for voksne
Motivasjon til arbeid
Bedre selvtillit
Relasjonsbygger
Positiv kultur – skaper glede/ letthet

E. Organisering av undervisningsrommet
Tre prinsipper:
1. Læreren må kunne få øyekontakt med alle
elevene når det undervises i plenum eller gis
felles beskjeder.
2. Læreren må kunne komme fram til alle elever
på en rask og smidig måte for å gi hjelp, ros
eller korrigering.
3. Elevene må kunne bevege seg for å gjøre
nødvendige ærend i klasserommet uten at det
oppstår for store forstyrrelser eller “trafikkork”.
Tips:
* Organiser elevene i fiskebeinsmønster, det blir
da lett å få øyekontakt med alle
* Ha fast beskjedplass i rommet
* Gi plass til bevegelse
* Plassering av felles utstyr bør spres på ulike
steder i klasserommet
* Elevenes egne hyller bør også spres på ulike
steder i klasserommet
* Heng opp elevplasseringskart
* Heng opp kjøreregler
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4. BRUK OG HÅNDHEVELSE AV REGLER

Å etablere regler og positive forventninger til
elevenes atferd er et helt sentralt element i
arbeidet med å fremme et positivt læringsmiljø.
(Ogden 2004, Reynolds og Teddlie 2000 og Webster
Stratton 2005, Arne Tveit (2012) Anerkjennelse,
ros og regler i klasserommet)

1.

Ti prinsipper for bruk av regler

Utarbeid felles regler med utgangspunkt i
skolens ordensreglement – med tilpasning og
konkretisering på klasse- gruppenivå.
2. Involver elevene og foreldrene i bruk og
gjennomføring av reglene og konsekvensene.
Husk at det kan være nødvendig med individuell
tilpasning av konsekvenser.
3. Bruk få regler.
4. Regler bør være positivt formulert og anvise
ønsket atferd.
5. Regler bør være spesifikke, korte og klare.
6. Atferden som beskrives i reglene bør være
observerbar.
7. Å følge reglene og vise ønsket atferd, må roses
og eller belønnes.
8. Det må knyttes klare konsekvenser til regelbrudd.
9. Mobbing, vold og trakassering må konfronteres
umiddelbart.
10. Reglene må evalueres regelmessig
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Hvordan etablere og vedlikeholde regler i
hverdagen?

Det er et viktig arbeid å sørge for at reglene blir
integrert som en del av det daglige arbeidet, og ikke
bare ender som punkter oppslått på en vegg.

Pedagogiske prinsipper i undervisning av
sosiale og faglige ferdigheter:
•
•
•
•

Læreren presenterer tema og ferdigheter.
Læreren viser elevene hvordan ferdigheten ser
ut når man bruker den riktig.
Elevene prøver seg på øvingsoppgaver og får
tilbakemeldinger på hvordan de klarer disse.
Spørsmål og samtale for å sikre at elevene har
forstått hvordan ferdigheten tas i bruk og i
hvilke situasjoner.

Lage rutiner i skoledagen.

For ytterligere å hjelpe elevene til å mestre de
ferdighetene som kreves for å følge regler, kan
lærerteamet utvikle et sett med rutiner knyttet
til ulike deler av skoledagen. Elever på alle trinn
trenger faste strukturer og rutiner. Rutiner er en
rekke gjenkjennelige handlingsmønstre som
gjentas og som må innarbeides i elevgruppen, slik
at ulike aktiviteter ikke tar unødvendig tid eller
blir forstyrret av uro.

Elevinnspill til klassereglene
Elevene besvarer to spørsmål skriftlig/ muntlig:
1. Hva er viktig for at jeg skal oppleve det trygt på
skolen og i klassen?
2. Hva skal til for at jeg skal lære mest mulig?

Tipsplakater

Elevene får følgende spørsmål som de svarer
muntlig eller skriftlig på:
• Hva må vi huske på dersom vi skal klare å følge
reglene vi har laget?
• Tipsene skal være lett å se i klasserommet

Sosiale regler i klassen – trivselsplakat.
Eksempel:
• Vi skal være vennlige og snakke fint til
hverandre
• Vi skal samarbeide med alle

Prinsipper for bruk av konsekvenser
• Endring av atferd vil ta tid selv om du bruker
konsekvenser.
• Konsekvensen må stå i forhold til regelbruddet.
• Det må gjennomføres konsekvent.
• Konsekvensen må komme så fort som mulig.
• Konsekvensen må være mulig å gjennomføre.
• Konsekvensen må framstilles som et valg
barnet kan gjøre i forkant.
• Konsekvensene skal være rimelige og ikke
straffende.

•
•

Det er viktig at de voksne ikke gjennomfører
konsekvensen i affekt.
Det er viktig å unngå bruk av tvang.

Konsekvenshiearki

1. reaksjon: Påminnelse 1 – 2 ganger
2. reaksjon: Advarsel
3. reaksjon: Negativ konsekvens
Eksempel:
Negativ atferd: Eleven forstyrrer de andre elevene
ved å plukke på tingene deres og vandre i klasserommet.
Ønsket atferd: La andres saker være i fred og sitte
rolig på plassen sin.
Påminnelse om avtale (ønsket atferd) 1 – 2 ganger
Advarsel: Hvis du ikke kan sitte på plassen din og
la andres saker være i fred, må du sitte inne i friminuttet og jobbe med det som lærer bestemmer.
Negativ konsekvens: Sitte inne i friminuttet.

Grensesetting og konsekvenser

Trinnet må bli enig om hva som kan være
hensiktsmessige konsekvenser. Dette må sees
i sammenheng med ordensreglementet.
To eksempler på arbeidsmåter i «vedlegg»
Å jobbe med regler 1
Å jobbe med regler 2
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5. ARBEID MOT
MOBBING
Dette kapitlet står også i Sørborgen skoles
Sosial læreplan.

Definisjon av mobbing;

En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte
ganger over tid, blir utsatt for fysiske eller sosiale
negative handlinger fra en eller flere, uten å kunne
forsvare seg i den aktuelle situasjoner.

Tiltak for å avdekke brudd på §9a
(Opplæringsloven)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jevnlig trivselsundersøkelse med påfølgende
tiltak.
Klare inspeksjonsrutiner. En fra hvert trinn
er ute.
Gode overgangsrutiner ved friminutt eller
forflytning.
Vi gjennomfører elevsamtaler.
Klasseråd hver annen uke.
Kontinuerlig arbeid med klassemiljøet ved
regelmessige klassemøter og bruk av
programmet "DET ER MITT VALG".
Elevene skriver regelmessig logg i 5. til 7.klasse
om forhold som vedkommer deres trivsel.
Observasjoner i klassesituasjon, garderober og
ved inspeksjon.
Godt samarbeid med hjemmet som tar kontakt
når de oppdager og avdekker mobbing.
Skriftlig dokumentasjon ved saker man
undersøker eller får kunnskap om. Denne
dokumentasjonen skal ligge i elevens mappe.

Prosedyre ved mistanke eller kunnskap om
brudd på § 9a-3.
•

•

•
*
*

*
•

*
•
*
*
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Alle ved skolen har plikt til å gripe inn hvis
det er mistanke eller kunnskap om at en elevs
rettigheter ikke blir oppfylt. ( handlingsplikt)
Vedkommende som får mistanke, skal
undersøke saken og gripe direkte inn hvis det
er nødvendig og mulig (undersøkelsesplikt). I
noen tilfeller kan det være nødvendig å gripe
direkte inn ved å skille elevene. Den ansatte
plikter ikke å gripe inn fysisk dersom dette
setter han/henne i fare.
Den som undersøker saken må få en oversikt
over situasjonen og dokumentere dette skriftlig.
Det kan brukes logg eller møtereferat for å
dokumentere hva man har gjort.
Hvis undersøker ikke er kontaktlærer, må
denne involveres omgående. Kontaktlærer
informerer foreldrene til dem som er involvert.
All skriftlig dokumentasjon legges i elevenes
mappe.
Dersom elever gjør noe straffbart i skoletiden,
bør dette politianmeldes. Dette gjelder selv om
eleven er under den kriminelle lavalder.
Enhetsleder er ansvarlig i disse tilfellene.
Kontaktlærer skal, hvis man avdekker forhold
som må følges opp, varsle ledelsen om saken.
Skoleledelsen avgjør hva som skal gjøres videre
i saken.
Skoleledelsen informerer og diskuterer med
foreldrene om videre tiltak i saken.

•
*

*
*
*

Tiltak for å bedre elevens psykososiale miljø
settes i verk.
Kontaktlærer setter i verk tiltak i klassen eller i
miljøet rundt eleven for å bedre elevens trivsel.
Disse tiltakene skal gjøres skriftlig. Tiltakene
skal etter avtalt tid, evalueres sammen med
elever og foresatte. Legges i elevens mappe.
Hvis saken angår elever utenfor klassen, lager
skolen adekvate tiltak.
Rektor kan avgjøre om det skal lages et enkeltvedtak.

Hvis foreldre eller elev ber om tiltak etter
§9a-3, er skolen v/ rektor pliktig til å lage
et enkeltvedtak. Foreldre har klagerett på et
enkeltvedtak.
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6. HJEM -

Gode arenaer og møteplasser mellom hjem
og skole

SKOLESAMARBEID

•

(http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/Prinsipper-for-
samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/, Drugli og
Onsøien, 2012 Vanskelige foreldresamtaler 
– gode dialoger)
Opplæringsloven slår fast at foreldre har primæransvaret for oppfostringen av sine barn, men at dette
bør utøves i samarbeid mellom hjem og skole.
Sørborgen skole ser derfor på foreldre som samarbeidspartnere i utdanningen og oppdragelsen av
deres barn.

Grunnleggende prinsipper:

Nedenfor er det satt opp noen grunnleggende
prinsipper som samarbeidet bør bygge på:
• Foresatte og lærere framstår som et vi med
tydelige og felles målsettinger.
• Lærere og foresatte er likeverdige deltagere i
samarbeidet og møter hverandre med respekt.
• Lærere og foresatte ser på samarbeidet som en
ressurs i barnets oppvekst.
• Samarbeidet mellom hjem og skole består av
informasjon, dialog og medvirkning

Nivåer for samarbeid:
Informasjon
Dette nivået dreier seg om utveksling av gjensidig
informasjon fra skolen til hjemmet og fra foreldrene
til skolen. Eksempler på dette vil være at lærerne
orienterer om hvordan opplæringen foregår på
skolen, og hvordan elevene klarer seg.
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•

*
Dialog og drøftinger
Dialog og drøftinger innebærer en reell og sannferdig kommunikasjon mellom foreldrene og
lærerne om forhold som angår elevene, undervisningen, læringsmiljøet og utviklingen av skolen.
Medvirkning
Medvirkning innebærer at både skolen og
foreldrene skal ha innflytelse på de beslutningene og
den pedagogiske praksisen som berører elevene. For
foreldrene vil dette ofte dreie seg om at deres oppfatninger blir tatt hensyn til av lærerne og skolen.

I all kommunikasjon med foreldre gjelder
følgende for en åpen og aktiv kommunikasjon:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruk av jeg- budskap.
Forventninger avklares.
Ydmykhet i møtet med foreldre er særdeles
viktig- barnet vi alle bryr oss om i sentrum!
Fokuser på det vi ønsker, og ikke det vi ikke
ønsker.
Vær sikker på at foreldre skjønner ditt synspør om tilbakemelding.
Si hva skolen kan gjøre, og hva vi ikke kan gjøre.
Fokuser på realistiske endringer, og uttrykk tro
på endring.
Avtal alltid oppfølgingstid og kontaktpunkter,
type og omfang av kontakt.

•
•

•
*

Foreldremøtet skal være et samarbeid mellom
foreldrekontakter og lærere for å finne tema og
aktiviteter som er viktige for begge parter.
Utviklingssamtalen skal gjennomføres 2 ganger
i året. Her får foreldre og barn et møte med
lærere som skal være trygt for alle.
Godt samarbeid styrker elevens læringsmuligheter.
Bruk punktene over om åpen og aktiv
kommunikasjon når man er i møte med foreldre.
Vær godt forberedt. Elevene er med de 20 første
minuttene. Foreldre og lærer bruker siste 10
minuttene på en voksensamtale.
Gangen i utviklingssamtalen. Husk å legge til
rette for dialog.
Hilse, begynn med noe positivt om eleven, la
foreldre komme med sitt først.

Foreldrekontaktmøtet
gjennomføres hver høst. Her skal foreldrekontakt
og lærere legge aktivitetsplan for klassen.
Tips:
* Hyggekvelder og aktivitetskvelder.
* Turkomite bestående av foreldre.
* Foreldre og besteforeldre bidrar direkte inn i
klasserommet med foredrag og aktiviteter.
* Foreldrebesøk i klasserommet.
* Annet.

Samarbeidsmøter
Den vanskelige samtalen krever ekstra forberedelser:
Tips:
* Forklar hvorfor du ringer (bruk jeg-budskap,
være konkret) Avtal tid og varighet og hvem
som kommer på møtet.
* Avklar om foreldrene ønsker å ha med noen.
* Unngå å ta møtet på telefonen.
* Snakk med nærmeste leder om møtet for å få
drøftet innholdet, og evt. kunne få med leder og
kollega i møtet.
* Tenk igjennom hva du ønsker å formidle på
møtet. Inviter til dialog.
* Vær bevisst på å beskrive situasjoner og adferd,
unngå synsing og tolking.
* Unngå å konkludere på forhånd.
* Bli enig om vegen videre på møtet, og skriv et
kort referat.
Telefonsamtalen
Ta disse fra jobbtelefon på dagtid.
Brukes til å avtale møter, korte beskjeder og
tilbakemeldinger.
Det uformelle møtet
Vær bevisst på tema. Avtal møte om nødvendig.
Ha en positiv kommentar eller fortell noe positivt
om dagen.
Foreldrenes Arbeidsutvalg ( FAU) og Skolemiljøutvalget (SMU)
Skolen samarbeider også med foreldre gjennom
FAU og Skolemiljøutvalget. Skoleledelsen
har et stort ansvar for at foreldre blir hørt og får en
innflytelse på samarbeidet mellom hjem og skole.
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7. BESLUTNINGSORIENTERT
VEILEDNING, BOV
(Arnesen, Ollestad og Tveit, MKA 2013)
HVA?
• En metode basert på refleksjon og økt
bevissthet over egen praksis
• En veiledningsmetode mellom kolleger, basert
på frivillighet og likeverdighet.
• BOV fokuserer på møtet, samhandlingen mellom eleven og den voksne, og de valg og beslutninger den enkelte voksne foretar.
• BOV vektlegger de mulighetene til utvida
kommunikasjon som ligger i de hverdagslige
samhandlingssituasjonene.
HVORFOR?
Positive erfaringer med å bruke BOV
• Metoden bidrar til analyse og refleksjon av
egen praksis gjennom å få kollegers innspill og
perspektiver på konkrete samspillssituasjoner
og utfordringer.
• Metoden bidrar til større åpenhet og økt innsikt
i kollegiet.
• Metoden har en enkel struktur som gjør den
lett å ta i bruk samtidig som strukturen bidrar
til en god og demokratisk prosess.
HVORDAN?
• Hver gruppe består av 5 – 10 deltakere.
• Gruppen ledes av en forhåndsvalgt leder som
har prosessansvar. Prosesslederen skal delta på
lik linje med gruppemedlemmene, men skal
først og fremst sikre at gruppeprosessen ivaretas
på en god måte.
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•
•

•
1.

2.

3.
4.

5.

1 – 2 gruppemedlemmer er rådsøkere og
presenterer en sosial situasjon.
Presentasjonen skal forberedes på forhånd.
Den trenger ikke være skriftlig, men det er lurt
å skrive de første gangene. Situasjonen kan omhandle en enkel og hverdagslig, men samtidig
utfordrende situasjon som du ønsker å få belyst
og få respons på fra dine kolleger.
Presentasjonen skal inneholde følgende
beskrivelse:
Presentasjon av selve situasjonen eller
hendelsen. Fortell hva du faktisk så, og hvordan
du vurderte situasjonen der og da.
Selve beslutningen, hva du foretok deg og hva
som ble lagt til grunn for den beslutningen du
endte opp med (innbefatter beslutninger om
faktisk handling eller om ikke å handle).
Hvilken handling førte denne beslutningen til?
Hva gjorde du faktisk? Hvordan virket det?
Avslutning. Hvordan ble situasjonen avsluttet
og hvordan har den eventuelt vært fulgt opp i
ettertid?
Rådsøker kan her presisere hva han ønsker
råd om.

•
1.

2.

3.

Respons fra de andre gruppedeltakerne:
Oppklaringsrunde – spørrerunde(r). De andre
gruppedeltakerne skal skaffe seg en oversikt
over hva som faktisk skjedde ved å stille
spørsmål. Hver deltaker stiller et spørsmål i
gangen og rådsøker svarer omgående. Det er
ikke anledning til å kommentere eller tolke i
denne runden. I den andre spørsmålsrunden
er det anledning for gruppemedlemmene å
melde pass. Gruppeleders rolle er å sørge for
at gruppemedlemmene holder seg til saken
og at gruppa får mest mulig fakta på bordet.
Etter denne spørrerunden kan rådsøker gjenta
problemstillingen sin eller om han på grunn av
spørsmålene ønsker å endre problemstillingen.
Respons og refleksjonsrunde. Gruppemedlemmene skal nå kunne reflektere over
både hendelsesforløpet og beslutningen. Det er
læring knyttet til egen refleksjon og innspill fra
kolleger for bruk i framtiden som er det sentrale.
Gruppeleders rolle er å stimulere gruppeprosessen på en slik måte at den som presenterer situasjonen ikke må forsvare sine valg,
men heller han få utvidet sitt eget perspektiv.
Gruppeleder avslutter med å høre hvordan
rådsøker har opplevd veiledningen og hvilket
utbytte refleksjonen og veiledningen har gitt.
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8. KVALITETSSIKRING
Mål: Veilederen skal være et dokument
som skal brukes aktivt av alle som jobber på
Sørborgen skole.
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•

Veilederen skal gjennomgås av ledelsen første
planleggingsdag på høsten

•

•

Hvert trinn skal deretter jobbe med innholdet
for å være sikre på at innholdet blir satt ut i
praksis.

•

•

Trinnet skal en gang pr. semester plukke ut et
fokusområde som skal evalueres.

•

Evalueringa sendes nærmeste leder. Gjelder
hele året.

•

På planleggingsdagen etter jul, skal trinnene
bruke litt tid på oppsummere første semester
og legge en plan for videre fokusområder.

•

Trinnene skal lage en plan over når de skal
bruke BOV. (Gjelder hele året)

•

Trinn- og egenevaluering av voksenstandardene.

På UDir sine sider ligger det filmsnutter med
refleksjonsoppgaver.

Ledelse
Det er hensiktsmessig å se på endrings- og
utviklingsarbeid som en prosess som går over
tid og som kan deles inn i tre ulike faser:
* initiering
* implementering
* videreføring
De tre fasene er interaktive og overlappende. Dette
innebærer at de tre fasene ikke er klart avgrenset
fra hverandre i tid, men at de er et uttrykk for
dimensjoner av et utviklingsprosjekt som krever
ulik oppmerksomhet fra ledelsen (Fullan 2007).

VEDLEGG:
Å jobbe med regler 1

5 trinnsmodellen
Positive forventninger til atferd.
(fra “Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter”
Bergkastet, Dahl og Hansen)
• Å etablere regler og positive forventninger til
elevenes atferd er et helt sentralt element i
arbeidet med å fremme et positivt læringsmiljø.
(Ogden 2004, Reynols og Teddlie 2000 og
Webster Stratton 2005)
• Skolens kultur betyr de normer, verdier og forventninger som skolen som helhet formidler til
både ansatte, foreldre og elever (Ogden 2004).
Prosessen i lærerteamet:
• Det er svært viktig å utføre et grundig og
gjennomgående arbeid for å etablere enhetlige
kjøreregler og klasseromsrutiner, uavhengig av
hvilken lærer som er i klasserommet.
• Hvilke kjøreregler ønsker vi å få elevene til å
mestre?
• Hvilke rutiner og strukturer bør lærerne
innarbeide for å hjelpe elevene til å ta gode
valg i gruppa?
• Man må sette av tilstrekkelig tid og prosessen
må ledes i riktig retning.
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Trinn 1. Det optimale lærings- og utviklingsmiljøet.
* Hvordan ønsker jeg at den optimale undervisningssituasjonen skal være?
* Hvilken atferd skal elevene vise mot hverandre
og mot lærer for at læringsutbytte og trivsel
skal bli best mulig?
* Hva kan stjele tid fra læringssituasjonen?
Trinn 2. Beskrivelse av uønsket atferd.
Målet med denne prosessen er å få alle forventninger på bordet for en diskusjon om hva som
skal gjelde, slik at man i etterkant kan formidle flest
mulig eksplisitte forventninger til elevene, og
redusere antallet uskrevne regler og forventninger.
*
*
*

Hva gjør elevene som kan forstyrre læringsaktivitetene for seg selv eller andre?
Hva gjør elevene mot medelever eller voksne
som du kan oppleve som krenkende?
Hva gjør elevene som du kan oppleve som utfordrende i forhold til dine personlige normer?

En god huskeregel er at atferden må være observerbar!
Det må være noe du kan se eller høre.
Trinn 3. Reformulering av listen med uønsket
atferd.
* Lærerteamet lager en fellesliste hvor alt
kommer med.
* Når listen er ferdig starter arbeidet med å se
på hva det er vi egentlig ønsker at elevene skal
gjøre i de situasjonene hvor de viser uønsket
atferd.
* Forventninger kan sorteres under hovedregler
eller....
* Lage en matrise over hvilke forventninger som
gjelder på de ulike arenaer.
* Lojalitet er bærebjelken i samarbeidet.

Trinn 4. Formuler hvilke grep læreren må gjøre
for at elevene skal lykkes.
* Stille krav til oss selv som vi tenker er viktig for
akkurat den elevgruppen vi har.
Trinn 5. Involver elevene.
* Hvilke regler må vi ha for at alle skel få jobbet
godt og lært det de skal?
* Hvilke regler må vi ha for at alle skal ha det bra
i gruppa?

Hvordan etablere og vedlikeholde regler
i hverdagen?

Det er et viktig å sørge for at reglene blir integrert
som en del av det daglige arbeidet. De må ikke
ende som punkter oppslått på en vegg.
Undervise og øve! Pedagogiske prinsipper i
undervisning av sosiale og faglige ferdigheter.
1. Læreren presenterer tema og ferdigheter.
2. Læreren viser elevene hvordan ferdigheten ser
ut når man bruker den riktig, (og hvilke feil
som er lett å gjøre).
3. Elevene prøver seg på øvingsoppgaver og får
tilbakemeldinger på hvordan de klarer disse.
(For eksempel gjennom rollespill)
4. Spørsmål og samtale for å sikre at elevene har
forstått hvordan ferdigheten taes i bruk og i
hvilke situasjoner.
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Eksempel
Å jobbe med regler 2.
Overordna regler:
1. Vis respekt
2. Vis omsorg
3. Vis ansvar
•
•

•

•

Utarbeid få regler.
Reglene bør være
positivt formulert
og anvise ønsket
atferd.
Reglene bør være
spesifikke, korte og
klare.
Atferden bør være
observerbar.

ANSVAR
Jeg møter opp til rett tid
til timene, både på morgenen og etter friminutt.

ANSVAR
MÅLTID

Jeg tar opp maten

OMSORG
Jeg viser god bordskikk

RESPEKT
Jeg spiser pent.

Jeg begynner å spise når
voksen har sagt «Vær så
god».

Jeg går rolig bort til plassen min.
Jeg rekker opp hånden
når jeg vil si noe.

OMSORG
Jeg lar andre sitte i fred.
Jeg hjelper dem som
trenger det.
Jeg snakker fint og gir
ros til andre.

FRIMINUTT

Jeg er på skolens område.
Jeg foreslår morsomme
leiker.
Jeg stiller opp i fastrekke
når det ringer inn.

Jeg sier «ja» hvis noen
spør om å få være med i
leiken.
Hvis noen er aleine ute,
spør jeg om de vil være
med på leiken min.

Jeg respekterer andre
når de sier «stopp».

Jeg tisser i do og trekker
ned etter meg.

Jeg hører etter de voksne
som er ute.

Jeg går ut når jeg er ferdig med å kle på meg.
Jeg går på plassen min i
fastrekka

Jeg lar alle i fastrekka
stå i fred.

HELE DAGEN

Vi hilser på hverandre.
Vi snakker fint til
hverandre.
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Jeg bryr meg om de andre i klassen.

Jeg lytter til elever og
voksne.
Jeg godtar andres
meninger.

Jeg lytter til den som
snakker.
Jeg godtar andres
meninger.

Jeg hører etter de voksne.

Jeg sitter i ro på plassen
min.
Jeg rydder opp og tørker
av pulten før jeg går ut.

KLASSEROM

Jeg gir meg selv og andre
arbeidsro.

Jeg har et positivt kroppsspråk

Jeg holder orden i skolesakene.

Jeg henger opp klærne
mine og setter skoene på
plass.

RESPEKT

Jeg er hjelpsom.

Jeg lar andres klær og
sko være i fred.

GARDEROBE

Jeg respekterer at låst
dodør betyr opptatt.

Jeg lar andre gå i fred.

Jeg lar andre gå i fred.

FORFLYTNING
INNE

Jeg holder hendene mine
for meg selv.
Jeg holder munnen
lukket.
Jeg går rolig.
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SØRBORGEN SKOLE vennskap, mestring og læring

