
Hjem - skole samarbeid.

Hvordan jobbe 
sammen til beste 
for elevene?



På Lassa skole jobber 
vi systematisk med:
Sosial kompetanse

Medborgerkompetanse

Livsmestring

Psykisk helse

Selvbilde

-FOREBYGGENDE ARBEID



     SELVBILDE
Vi vet at elevens opplevelse av seg selv, 
påvirker hvordan elevene opplever 
skolehverdagen og medelever.

Det påvirker også hvordan de takler 
motgang og utfordringer.



     HJEM

          A

     SKOLE

           B

     C



Robuste barn 

● Tåle 
● Akseptere
● Motgang
● Uforutsigbarhet
● Å være GOD NOK



“Livet er et usikkert 
prosjekt”

● Mye å lære
● Å ikke ha oversikt / kontroll
● Det “koster” å lære 



Det kommer an 
på øyet som 
ser…



Følelser
● Uttrykk for behov
● Mange følelser påvirker en situasjon
● Når barns behov blir vurdert ut fra 

voksnes følelser
● Usorterte følelser som “kompass”



Å kunne si det med 
ord

● Å si fra når alt er bare “kaos” - når 
du ikke vet hva som er problemet 
selv

● Å skille følelsene fra hverandre - 
ulike behov

● Lett å legge forklaringen hos alle 
andre - vanskelig å si noe om hva 
som skjer inni meg



Lære å sortere og sette ord 
på følelser

Følelse et uttrykk for et behov som ikke er dekket 

* Lære å gjenkjenne behov

* Lære hva som skal til for å dekke behovet

* Lære å gi uttrykk for / si fra hva du trenger

* Lære å kjenne igjen andre sine behov



Møte følelser på en 
nyttig måte
● Ingenting å bry seg om - det må du 

bare ignorere  
○ LØSNING
○ VS FORSTÅELSE

● Å forstå følelsen er ikke det samme 
som å være enig

● Bli møtt med forståelse er ofte nok 
trøst i seg selv



Sokratiske spørsmål
Er du lei deg?.....

vs….. det ser ut som du er lei deg - hva 
tenker du på?

Hvorfor er du sur?!

vs… det ser ikke ut som det går så greit 
- hva tenker du på?



Opplæringsloven kapittel 9A

Alle elever har rett til å ha et 
trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og 
læring.



Opplæringsloven kapittel 9A forts. 

Skolens plan for et godt psykososialt miljø (hjemmeside)

Aktivitetsplikt 

Tiltaksplan (innen 5 virkedager)

ALLE har plikt


