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Elevsyn 

 

Jeg møter elevene med respekt 

 Jeg møter forberedt til undervisningen 

 Jeg er bevisst eget kroppsspråk, stemmebruk, språkbruk og egen holdning 

 Jeg ser den enkelte elev  

 Jeg lytter til elevene og tar dem på alvor 

 Jeg viser omsorg 

 Jeg møter eleven og deres foresatte med positive holdninger 

Jeg har ambisjoner på elevenes vegne, både faglig og sosialt 

 Jeg legger til rette for et godt klasse- og læringsmiljø hvor den enkeltes trygghet, 

trivsel, læring og mestring er i høysetet  

 Elevene arbeider etter konkrete mål og kriterier for måloppnåelse 

 Jeg har tydelige forventninger til elevene og veileder og støtter dem, faglig og 

sosialt 

 Jeg har tro på at elevene vil og har lyst til å lykkes 

 Jeg gir bekreftende ros og konstruktive framovermeldinger i tråd med deres evner 

og forutsetninger 

 

Jeg tror at elever som er aktive og deltakende, lærer best 

 Jeg benytter varierte arbeidsmetoder 

 Jeg legger til rette for at elevene er aktive og bevisste i forhold til egen læring 

 Jeg legger til rette for læresamtaler 

 Jeg lar elevene benytte konkreter og halvkonkreter som støtte i læringsarbeidet 

 Jeg modellerer og lærer elevene ulike lesestrategier: 

o Førlesing, underveislesing og etterlesing  

 Jeg modellerer og lærer elevene ulike læringsstrategier: 

o Tegne- og tankekart og læresamtalen (1.trinn) 

o Boksskjema og VØL skjema (2.trinn) 

o Ordkart, venndiagram og matematikk skjema (3.trinn) 

o Rammenotat og tokolonne skjema (4.trinn) 

o Styrkenotat og spoletekst (5.trinn) 

o Flerkolonneskjema (6.trinn) 

o Alle læringsstrategier (7.trinn) 

 

 



 
Jeg gir elevene rom til å utvikle nysgjerrighet, kreativitet og selvstendighet 

 Jeg gir elevene oppgaver som fremmer nysgjerrighet, kreativitet og selvstendighet 

o Stiller åpne og undrende spørsmål  

o Legger til rette for at elevene får treningsoppgaver i å stille undrende 

spørsmål og framsette hypoteser  

o Vektlegger at elevene får åpne skriftlige oppgaver og 

problemløsingsoppgaver 

 Jeg gir elevene positive tilbakemeldinger når de tar positive, kreative og/eller 

selvstendig valg 

 Jeg gir rom for at elevene i fellesskap forklarer hvordan de har løst en oppgave 

 

 

Jeg legger til rette for positive opplevelser, individuelt og i grupper 

 Jeg er en trygg og god klasseleder og rollemodell 

 Jeg legger til rette for varierte aktiviteter og fellesopplevelser som fremmer:  

o Læring og mestring  

o Relasjoner og inkludering 

 Jeg bruker aktivt positive tilbakemeldinger for å bygge opp det enkelte barns 

omdømme 

 

 

 

 

 

 



Lærerrollen 

 

Jeg er en tydelig klasseleder 
 Jeg bygger et godt klasse- og læringsmiljø ved å møte elevene med respekt og arbeide 

med relasjoner  

 For å kunne sette relevante mål og krav til elevenes læring og utvikling, har jeg 

kunnskap om elevenes læreforutsetninger og nivå 

 Jeg organiserer læringsarbeidet slik at elevene opparbeider seg et utvalg av lese- og 

læringsstrategier og utvikler gode arbeidsvaner 

 Jeg er opptatt av elevenes trivsel, løser konflikter så raskt og grundig som mulig og 

involverer skolens ledelse i saker som omhandler mobbing 

 Jeg er lojal mot felles bestemmelser og følger regler og rutiner på trinnet og ellers på 

skolen 

 

Jeg fremmer elevenes læring og danning 
 Jeg bruker tydelige læringsmål og kriterier for måloppnåelse 

 Jeg praktiserer underveisvurdering som bærer preg av konstruktive framovermeldinger 

 Jeg gir elevene rom til å være aktive og deltakende slik at det kan fremme 

nysgjerrighet, kreativitet og selvstendighet 

 Jeg rådfører meg med kolleger, foresatte og/eller ledelse dersom elevene ikke oppnår 

den forventede utviklingen, faglig og/eller sosialt 

 

Jeg møter foresatte med positive forventninger og samarbeider med dem 

om elevenes læring og trivsel 
 Min holdning er at foresatte ønsker å samarbeide med skolen om elevenes læring og 

danning 

 Jeg har tydelige forventninger til foresattes oppfølging av deres barn 

 Jeg lytter til foresattes innspill og har selv en lav terskel for å ta kontakt med dem 

 Jeg etterstreber å ha en god kontakt med foresatte og lar eleven få vite at hjemmet og 

skolen samarbeider om deres læring og danning 

 Jeg møter forberedt og opptrer respektfullt og profesjonelt i møte med foresatte  

 Jeg viser foresatte at jeg er interessert i elevene, deres arbeid og utvikling 

 

Jeg tilegner meg og tar i bruk ny kunnskap og varierte arbeidsmetoder for 

å fremme egen og elevenes læring 
 Jeg stiller meg positivt til faglig påfyll og deltar på kurs, internt og eksternt 

 Jeg bruker aktivt lærerveiledninger, faglitteratur og nettsteder 

 Jeg utfordrer meg selv og tar i bruk nye arbeidsmetoder 

• Jeg deler egen kunnskap og erfaring med kolleger på trinn, avdeling og i 

fellesmøter 

 



Den voksne i skole og SFO: 

 Er gode rollemodeller for elevene: 

o Adferd, språkbruk, kleskode og ryddighet 

 

 Har respekt for klokka og kommer presis til:  

o Morgenmøter, undervisningstimer, møter og avtaler  

 

 Viser gjensidig respekt for hverandre 

 

 Fokuserer på løsninger, framfor begrensinger 

 

 Har kultur for å minne hverandre på regler og rutiner når disse blir glemt 

 

 Holder tidsfrister 

 

 Plikter å holde seg orientert i saker 

 

 Legger ting på riktig plass etter endt bruk 

 

 Har mobiltelefoner på avslått/lydløs: 

o Samtale i mobiltelefon gjøres på et skjermet sted  

 

 Tar ikke med kaffekopper i korridorer, klasserom og skolegård 

 

 
       

 


