
Ålgård skole
- læring med trivsel -



● Dine positive holdninger til skolen.
 

● Dine forventninger, din støtte og din hjelp i skolearbeidet. 

● De får vise hva de har lært og hva de arbeider med.

● Det er viktigere å stille spørsmål til barna enn å gi svar på alt.

Samarbeid hjem - skole Kjære forelder!

Bidra aktivt til at 
ingen barn står 
utenfor klassens 
fellesskap.

Visste du at dette er viktig for barnets læring 
og trivsel:



Du kan forandre ditt barns liv
https://www.youtube.com/watch?v=X1nzc9P5MSA

https://www.youtube.com/watch?v=X1nzc9P5MSA


Barn som blir lest for utvikler større 
forståelse for ord.



Høytlesing

Ei lesestund gir barnet ditt et pusterom i en 
travel hverdag.

     Ha en fast lesestund hver dag 10-15 minutt 
 f.eks 10 - 15 min.før leggetid   

Velg gjerne bildebøker med humor og  
illustrasjoner som fenger      



Aktiviteter under lesing hjemme
Se på bokas forside og tittel.

Hva tror du denne boka handler om?
      Vet du noe om dette fra før?

Stopp opp underveis, forklare vanskelige ord og snakk hva dere 
tror kommer til å skje videre.

Les med innlevelse, endre stemmebruk og ansiktsuttrykk når 
noe er kjekt, leit, spennende o.l.

Utvid samtalen og spill på 6-åringens nysgjerrighet og fantasi.



Sosiale ferdigheter

Hjelpe barnet å tilpasse atferden sin til felles spilleregler
- selvregulering

   Kunne vente på tur
   Tåle å tape
   Konsentrere seg
   “Lye” på første beskjed



   .

Å spille spill gir barn viktig erfaring 
med å vente på tur, tåle å tape og 

trener tallforståelse.



Motoriske og praktiske ferdigheter

Øve på riktig blyantgrep.

Øve på å gå på do selv.
Øve på å kle av og på seg yttertøy.
Øve på å knytte sko.



Gi positiv oppmerksomhet 
til alt barnet skriver

  

Mange barn lærer å skrive før de lærer å lese.
De vil ha noe å skrive om og noen å skrive til.

handlelapp - beskjeder - ønskeliste - bursdagskort - meldinger ol

    
                                      



Anerkjennende arbeid i skolen
• Anerkjennelse er nøkkelen for å 

kunne skape et trygt og godt 
læringsmiljø slik at ALLE få oppleve 
å bli inkludert.

• På Ålgård skole jobber vi for at alle 
skal bli den beste versjonen av seg 
selv og  gjøre hverandre gode



Hvilke briller 
har vi på?





JEG LA MERKE TIL…
DA FØLTE JEG…
HVA FØLTE DU DA…?
HAR ANDRE LAGT MERKE TIL..?





1) Legg merke til følelsen : prøv å forstå hva som foregår, og 
hvilke følelser som har oppstått

2) Sett ord på følelsen : Nå ser jeg at du er lei deg, det er 
ikke noe særlig…

3) Bekreft følelsen : Normaliser, det ikke rart at du ble lei deg 
for at han ikke vil leke

4) Møt følelsen : trøst, støtt, anerkjenn

5) Eventuelt kom med løsningsforslag : Ofte vil de fire første 
punktene være nok. Men når det er behov kan man 
foreslå en løsning

Hjelp til selvregulering



“EQ er viktigere enn IQ for å kunne lykkes i livet”
 

• Hjelp ditt barn til å bli et godt medmenneske som har troen på seg 
selv og forståelse for andre.

• Hjelp ditt barn til å kunne tilpasse seg grupper, regler og normer.

• Hjelp ditt barn til å mestre motgang og medgang på en god måte.

• Hjelp barnet ditt til å bli en del av flokken

Vi blir oss selv og noe mer enn oss selv
-sammen



Det viktigste er alle de små 
øyeblikkene, som skjer 
hver dag.



Helsesykepleier

● Cecilie Ravndal

● skolens hjemmeside

● Vær en god rollemodell

https://www.google.com/search?q=children+see-children+do&rlz=1C1GCEA_enNO929NO930&oq=children+see-children+do&aqs=chrome..69i57.8080j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on


 



● Infohefte
● Åpningstiden er 07.00 - 08.30 og fra skolen er ferdig til 16.30.

● SFO - tilbud for nye 1.trinn høsten 2022

● Påmelding via Visma Min Skole.
● SFO holder stengt hele juli, men er åpen alle andre skolefrie dager. 

○ Egen påmelding 

● Planleggingsdager 15. - 16.august. Da er SFO stengt.
Følg oss på Instagram: algardskole_sfo

Skolefritidsordning (SFO) 

Tilbud Pris

Gratis inntil 12 timer Kr. 0

Under 15 timer Kr. 567,-

Over 15 timer Kr. 1.668,-



Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine, og skolen ønsker det samme og vil 
spille på lag med dere foreldre. 

http://www.minskole.no/algard

http://www.minskole.no/algard

