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OPPLÆRING TIL Å BLI SOSIALT KOMPETENTE MENNESKER 
 

Med sosial kompetanse mener vi de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon 
et menneske trenger for å mestre ”sine” miljøer nå, og i framtida.  
 
Det er en felles forpliktelse for alle som jobber på Kringsjå, at alle barna på skolen sikres 
opplæring og trening i sosial kompetanse.  
 
 
 

Dette øver vi spesielt på:   
 
1.trinn -  vente på tur 

- oppførsel ved måltider 
- ansvar for egen hygiene 
- generell hilsing  
- hvordan ta kontakt for å bli med på leken 
 

2.trinn -  orden og respekt for andres ting 
- tåle å bli avvist 
- prøv selv først 

 
3.trinn - kontrollere eget sinne/følelser 

- øve på samarbeid/hjelpe andre/ dele 
- oppførsel i fellesareal 

 
4.trinn - øve på å si sin mening 

- respekt for hverandres ulikhet 
- kontrollere eget språkbruk 
- oppføre seg respektfullt i alle medier (sms, mms, chatting med mer) 
 

5.trinn -  innlevelse og empati 
- gode rollemodeller for yngre elever (fadderordning) 
- evaluere seg selv 
- personlig hygiene  

 
6.trinn - lojalitet 

- oppførsel overfor hverandre  
- overnatte 

 
7.trinn -  kjenne ulike former for kommunikasjon 

- oppførsel på offentlig sted når de ferdes alene 
- konfliktløsning 

 
 
Generelt for alle trinn:   

Øve på å vise respekt for de voksne 
    Mest mulig like regler på skole og SFO 
 
 
 
 
 
Alle grupper bruker opplegget ”Det er mitt valg/Steg for steg” aktivt. 
Disse ferdighetene trenes systematisk fra 1. – 7. trinn: 
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• Empati      - kunne gjenkjenne andres følelser 

- kunne se ting fra andres synsvinkel 
- kunne føle med andre 

 
• Impulskontroll  – hvordan løse problemer 

- trening av sosiale ferdigheter 
 

• Kontroll av sinne - hva gjør vi når vi blir sinte 
-hvordan unngå slåsskamp 
- hvordan roe seg ned 

 
 

2. AKTIVITETSPLAN VED KRINGSJÅ SKOLE 
 
Vi tror at gode fellesopplevelser er noe som binder oss tettere sammen. Det å tørre å ”vise 
seg fram” på en scene/arena, bidra med noe som andre synes om, er noe som styrker 
selvtillit og identitet. 
Derfor legger skolen stor vekt på, og bruker mye tid på å gjøre ting sammen og for 
hverandre. Vi er rause med ros! 
 
Tema Trinn Aktivitet/innhold Sted Når 
Oppstartstur 1.-4.  Bananskogen August 
 
Oppstartstur 5.-7.  Ytre Randes. August 
 
Uteskole 1.-2. En liten dag pr uke Nærområdet, Hele året 
  ute i naturen lavvoene 
 3.-4. Noen timer annen Nærområdet 
  Hver uke lavvoene Hele året 
 
 3.-4. Utedager knyttet til Nærområdet Hele året 
 5.-7. naturfag og gym 
 
Høytlesningsuke 1.-7. Grupper på tvers av Skolen               Høst og 
  trinn blir lest høyt for  vår 
  av en voksen 30-60 
      min. hver dag 
 
Speedturnering        5.-7.  Div turneringer        Gymsalen   Tidlig høst 
 
Temasamlinger      1.-7.  Ved rektor Gymsalen          Skolestart 
       Trinnet  Trinn: Gymsalen          September 
        velger  Trinn: Gymsalen Oktober 
        tema   Trinn: Gymsalen November 
 
Adventprogram 1.-7. Valgt juletema Gymsalen I advent 
  Ved 2. og 3.                       
                            
Luciaopptog 1.-7. Samling i gymsalen Skolen Luciadag 
  Utdeling av lussekatter 
  ved 3.trinn 
 
Juleverksted           1.-7.  Lage juleting                 Skolen    Desember
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Kanonballturnering 5.-7.  Kanonball - mix       Gymsal  Desember 
 
Julegudstjeneste     1.-7.  Deltakelse og innslag       Kirka       Siste  

ved 4.trinn      skoledag 
 
Grøt/juletregang      1.-7. Spise grøt og gå      Skolegård/    Siste 

rundt juletreet, 6.tr         Inne            skoledag
                     

     
Leirskole         7.                    m/vinteraktiviteter      Bringsvær            Vinter 
  3 overnattinger 
 
Vinteraktivitetsdag    1.-7.  Skitur, aking, bål   Der det er snø     Februar 
      Gymsjefen bestemmer 
 
Påskesamling  1.-7.   Deltakelse og innslag        Gymsal             Palme 
      ved 2.trinn      fredag 
 
Temasamlinger   1.-7. Trinn: Gymsal Februar
  Trinn: Gymsal Mars 
  Trinn: Gymsal April 
  Trinn: Gymsal Mai 
   
17.mai  1.-7. Gå i tog Kirka/skolen 17.mai 
 
Tine-stafetten        6.-7.                 Klassene har gutte- Stadion Mai 
                           og jentelag 
 
Orientering 5.-7.                   Orientering Sukkevann Mai 
 
Kystskole                  6.                      Roing, padling, Randøyane Juni 

seiling, fisking, 
livet i fjæra.  

  1 overnatting 
 
Lekedag  1.-4. Elevene velger fritt Skolegården Juni 
  lekestasjoner 
 
Friluftsuke  1.-7. Friluftsaktiviteter Ytre Randesund Juni 
 
Aktivitetsdag  1.-7. Stasjoner med  skoleområdet Juni  
  fysiske aktiviteter.  
  Elevene velger fritt  
  Fotball 7.tr. - lærerne    
 
Avslutningsfest  7.  Gymsalen             Rett før
                            ferien  
 
Skolesluttsamling  1.-7. Ved 7.trinn/rektor Gymsalen Siste dag 
    før ferien 
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Enkle regler for samlinger på Kringsjå skole: 
 

• En vanlig samling bør vare maks 30 minutter. 
• Publikum bør delta i deler av samlingen. 
• Presis fremmøte for å unngå unødig venting. 
• Luer og yttertøy skal ikke tas med inn. 
• Inn- og utmarsj i kontrollerte former. 
• Tramping, buing og plystring tillates ikke. 
• Skal det tas bilder, spørres inspektøren. 
• Å rydde til og rydde opp hører til samlingen. 
• Ved behov for ekstra hjelp, spørres adm. 

 
 

3. ELEVANSVAR PÅ ULIKE TRINN 
 

• For at barn skal kunne gjøre egne erfaringer, må de få ansvar 
• Barn som føler ansvar, tenker over konsekvensen av sine handlinger 
• Barn som føler ansvar, blir ikke likegyldige 
• Å bekjempe likegyldigheten er en forutsetning for å fremme trygghet, trivsel og 

tilhørighet. 
 
Vi vil at hvert trinn fra 1.-7. skal ha et spesielt ansvar hvert år: 
 
Alle trinn plukker søppel på omgang.  
 
1. – 7. trinn 
Holder sine undervisningsarealer ryddige og tiltalende. 
Holder det pent og ryddig i skolegården.  
 
4. trinn 
Er miljøpatrulje. 
 
5. trinn 
Er faddere for 1.trinn. 
Er ansvarlig for lånebua. 
 
6. trinn  
Er faddere for 2.trinn. 
Er ansvarlig for lånebua. 
”Hold-skjærgården-ren”- aksjon hver vår.  
 
7. trinn  
Er faddere for 3.trinn. 
Er trivselsvakter 
Er telefonvakter 
 

4. KLASSERÅD/ELEVRÅD 
 
• Hvert trinn/gruppe har sitt forum hvor aktuelle saker kan tas opp (”klasseråd”). Saker 

som har interesse for flere trinn, sendes videre til elevrådet 
• Hvert trinn velger 2 representanter til elevrådet. 1. og 2.trinn er ikke representert. 

Men de leverer sine saker til elevrådet via sine kontaktlærere. 
• Elevrådet velger et arbeidsutvalg med leder, nestleder og sekretær. To av disse 

møter i skolens styre. 
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• Elevrådet har møte en til to ganger i måneden. 
• Møtet legges i forkant av styremøter. 
• Elevrepresentantene  i styret tar elevrådssaker med til styremøtene. 
• Elevrådene får en kursdag på høsten sammen med elevrådene i bydelen,  

for å forberede seg på oppgaven som elevrådsrepresentant 
 
Typiske saker Elevrådet kan ha til behandling: 

• Bruk av penger Elevrådet har til disposisjon 
• Uteområdene. Fordeling av ballbingen, håndballbanene etc 
• Innkjøp av nytt lekeutstyr 
• Elevmedvirkning (Hva kan elever være med på å bestemme i 

skolehverdagen?) 
• Elevkvelder 
• Prosjekter/emner elevene skal arbeide med 
• Skoleavis 

 
 

5. ELEVSAMTALE 
 

• Definisjon: 
En fortrolig samtale mellom lærer og elev. Samtalen skal være på elevens premisser.  
 
Fortroligheten er et selvsagt grunnlag for samtalen. Kommer det fram vanskelige 
ting, må lærer og elev bli enige før dette kan tas videre til foreldre eller andre. 
 
Elevsamtalen skal ha et positivt og forebyggende utgangspunkt. Den bør 
gjennomføres systematisk gjennom hele skoletiden med sikte på å utvikle potensialet 
hos barn og unge, slik at det blir en naturlig progresjon i denne utviklingen. Det skal 
gjennomføres minimum 2 elevsamtaler i løpet av et skoleår. 

 
• Utgangspunkt for samtalen:  

 
Elevsamtalen må ta utgangspunkt i hva barn vil og kan, hva de ønsker og drømmer 
om, hva de har lyst til å lære, og hva de strever med 

 
• Forarbeid:  
 

  Eksempel på loggskriving før samtalen: 
1. Skriv noe du synes er fint med skolen 
2. Skriv ned noe du ikke syns er greit 
3. Hvem leker du med og hvem leker du ikke med?  

 
• Elevsamtalen vil kunne: 
 

- aktivisere refleksjon og bevisstgjøring med sikte på å øke den positive 
selvoppfatningen og vurderingsevnen hos eleven, 

- trene opp elevenes viljestyrke, engasjement, mot og handlekraft, 
- etablere forpliktelser og trene opp til ansvar, 
- gi retning og innhold til undervisning og arbeidsmåter, 
- veilede og stimulere til utvikling av elevenes allsidighet og særskilte talenter, 
- avlære feiloppfatninger, 
- bedre kontakt mellom lærer og elev, 
- danne et godt grunnlag for samarbeid mellom hjem og skole. 
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6. SAMARBEID SKOLE – HJEM – EN FORUTSETNING FOR  ET 
GODT  ELEVMILJØ   
 
Oppvekstdirektørens forventninger til hjem-skole samarbeidet 
i Kristiansandsskolen 
Gjelder f.o.m høsten 2014 
 
Formålet med foreldresamarbeid  
Forskrift til Ol § 20-1.  
Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. 
Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. 
Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode 
læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar 
vidaregåande opplæring. 
 
Det forventes at dette dokumentet danner et grunnlag for styrets arbeid med å utvikle en 
plan for hjem – skolesamarbeidet på den enkelte enhet. 
  

Informasjon mellom hjem og skole 
Skolen bør ha et årshjul på skolens hjemmeside som inneholder:  

• Skoleruta med fridager for skole og SFO 
• Fastlagte datoer for møter i elevråd, FAU, skolemiljøutvalg og styre 
• Temauker og aktivitetsdager på ulike trinn 
• Viktige begivenheter for elevene dette halvåret 
• Planlagte aktiviteter for alle trinn på skolen  
• Planleggingsdager for skole og SFO 
 
Ansvar: 
• Skolens administrasjon i samarbeid med FAU har ansvar for at årshjulet er oppdatert  

 
Arbeidsplaner/ukeplaner 
Avhengig av hva skolen legger i begrepet arbeidsplan/ukeplan bør funksjon og formål med 
planen være kommunisert tydelig til foresatte. Foresatte og elever bør ha muligheten til å 
komme med innspill og tilbakemeldinger på hvordan planverket fungerer 
 
 
Foreldremøter 
Forskrift til Ol § 20-3 
Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast 
om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant 
for foreldra. 

Skolen skal gjennomføre foreldremøter i tråd med lovverket, det vil si minimum et møte per 
år. Oppvekstdirektøren anbefaler å gjennomføre to møter pr.år i samarbeid med 
foreldrekontaktene. Det bør settes av god tid til møtene, og rom for diskusjon etter innlegg. 
Det ene møtet bør være et temamøte – temaet besluttes i samråd mellom skolen og 
foreldrerepresentanter. 
 

Foreldresamtale 
Forskrift til Ol § 20-3  
Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med 
kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg 
skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 
1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis 
eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til 
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eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller 
ho rett til å vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med 
eleven etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13.2 konferanser pr. år 
 
Foreldra skal få munnleg eller skriftleg: 

a) varsling om eleven sitt fråvær 
b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og 

oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden 
eller oppførsel, jf. § 3-7 

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og 
forskrifta 

d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter 
anna lovgiving. 

 
Samtalen bør ha 20-30 min varighet. Invitasjon bør sendes ut minimum 14 dager før 
samtalene. Innkallingen følges av samtaleskjema. 
 
Foresatte bør ha mulighet til å bytte tidspunkter seg imellom på lista, hvis tidspunktet som er 
foreslått ikke passer/evt. få en ny avtale.  
 
Det bør tilstrebes at foresatte ved behov også kan treffe de faglærerne og det SFO–
personalet de ønsker etter /under samtalen.  
 

 
 

Foreldrekontakter 
Bør ha jevn kontakt med kontaktlærerne. Bør være pådrivere for foreldreengasjementet på 
trinnet og være et bindeledd mellom  
 
Oppgaver: 

• Planlegge og gjennomføre foreldremøtene sammen med kontaktlærer 
• Delta på FAU-møter  
• Foreldrekontaktene skal representere klassen og SFO. 
• Invitere og ha oversikt over evt foreldrebank for klassen/trinnet 
• Ta initiativ til sosiale aktiviteter  
• Fordele oppgaver til andre foreldre rundt sosiale arrangement 
• Ta kontakt med og ønske velkommen foreldre til evt nye elever 

Ansvar: 
• Kontaktlærerne for jevnlig å ha kontakt med foreldrekontaktene 
• Foreldrekontakt for å stille på møter og for å ta opp utfordringer fra elever eller 

foreldre med kontaktlærerne – også for å videreføre erfaringer og informasjon til nye 
foreldre som skal ta over som foreldrekontakt 

• Foreldrekontakt for på slutten av skoleåret få valgt foreldrekontakter for kommende 
skoleår 
 

FAU-arbeid 
• Foreldrekontakter bør velges før sommeren 
• FAU-leder velges på første møte og bør velges for minimum 2 år 
• 6-8 møter i skoleåret 
• Skolens ledelse innom/tilgjengelig på alle møter 
• FAU får oppdrag av betydning for skolen fra rektor eller lærere 
• Rektor, styreleder, FAU-leder og elevrådsleder holder tett kontakt 

Ansvar: 
• Rektor har ansvar for at valg gjennomføres, for opplæring og tilrettelegging for godt 

samarbeid og godt FAU-arbei 
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7. ORDENSREGLER PÅ KRINGSJÅ SKOLE 
 
KRINGSJÅ SKOLE ER ET GODT STED Å VÆRE OG Å LÆRE FORDI VI TAR ANSVAR FOR 

HVERANDRE OG FOR SKOLEN VÅR. 
 
Dette er skolens ”hoved”-ordensregel. 
 
For å leve opp til denne regelen, er dette noe av det du må leve etter: 

 
- er høflig og tar hensyn til andre 
- møter presis til timene 
- har orden i skolesakene dine og leverer lekser i rett tid 
- holder deg innenfor det området skolen har bestemt 
- ikke driver med farlig lek (for eksempel stein/snøballkasting) 
- behandler skolens og andres eiendom forsiktig 
- hjelper til med å holde uteområdet ryddig 
- kun har med godterier når læreren har gitt spesiell tillatelse 
- ikke har med eller bruker tobakk eller rusmidler på skolen 
- har med skriftlig melding hjemmefra når du ber om skolefri 
- følger de reglene som lærerne bestemmer på ekskursjoner 
- ikke bruker mobiltelefon på skolen 

 
 
 

Dersom ordensregler blir brutt skjer dette: 
 

- tilsnakk fra lærer og melding til kontaktlærer 
- etter gjentatte brudd på ordensregler, tar kontaktlærer kontakt med 

hjemmet 
- fortsetter eleven å bryte reglene, overlates saken til inspektør/rektor 
 
 


