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Hilse på andre  
 Lære å hilse på kjente eller fremmede. Det er greit å 
 si hei, men man må gjerne hilse med å ta i hånden.  
 Se den du snakker med i øynene.   

 



Takke 
 I en tid av overflod og velstand er det viktig å kunne 
 takke for det man får. Takknemlighet forebygger 
 grådighet og trener opp evnen til empati. 



Vente på tur  
 Barn kan ha godt av både å vente og kjede seg litt.  
 Alt trenger ikke å skje her og nå.  



Samarbeide 
 Teamarbeidere klarer seg godt. Broa mellom å være 
 selvstendig og å være sosial er samarbeid. 



Snakke til andre med respekt 
 Ha nulltoleranse for ord som «dust/ tosk/ idiot» og 
 nedsettende kjønnsord eller banneord som bryter 
 med skolens og familiens kultur. Juster språket dit 
 dere vil ha det. Som voksen, vær en språkvasker og 
 husk at du også er en rollemodell. 



Yte for fellesskapet: Plikter 
 Barnet kan ha faste oppgaver på skolen og hjemme. 
 De kan lære å rydde etter seg og ta ansvar for 
 klasserommet, rommet sitt eller andre oppgaver. 



Dele med andre 
 Ved å dele med andre lærer barnet å ta hensyn til og 
 sette seg inn i hvordan andre har det. Barn som etter 
 hvert lærer seg å dele oppmerksomhet blir likt av 
 andre og klarer seg godt sosialt. 



Holde avtaler 
 Komme inn til skoletimen begynner, hjem til avtalt 
 tid, sitte fint ved pulten, gjøre leksene selv om voksne 
 ikke er kommet hjem fra arbeid eller overholde tider 
 for trening og dataspill. Barn som holder avtaler kan 
 vi stole mer på og gi mer ansvar. 
 



Unnskyld! 
 Det er en god egenskap å lære seg å innrømme at 
 man har gjort noe galt. Barna kan ta ansvar når de 
 har brutt en regel eller gjort noe galt. Har de stjålet, 
 kan de ta støyten og lære av det. Barn trenger å bryte 
 noen regler for å lære hvor grensene går. I stedet for 
 å dyrke fram skyldfølelse og skam hos barna, kan du 
 lære dem å gjøre opp for seg og ta ansvar. Man bør 
 imidlertid ikke kreve at barna sier unnskyld, men vi 
 kan oppfordre til det. 
 



Sette egne grenser 
 Barn skal lære å unngå slåsskamper eller mobbing. 
 Større barn kan si nei til press, som stjeling, rusmidler 
 eller ulike former for ubehagelige situasjoner. Lær 
 dem å si nei, og vis dem konkret hvordan de kan snu 
 seg vekk eller gå bort. Forberedte barn takler bedre 
 vanskelige situasjoner som oppstår. 
 


