
Trivselsregler og klasseledelse 

 

På Bønsmoen skole gjelder disse reglene: 

 Vi er her for å lære og gjør skolearbeidet vårt 

 Vi viser respekt og omsorg for alle på skolen 

 Vi går inne og bruker innestemme 

 Vi kommer presis til undervisningen 

 Vi har ro og orden rundt oss 

På Bønsmoen skole arbeider vi systematisk med å fremme barns sosiale 

ferdigheter. Vi tror at det har en positiv virkning i forhold til å redusere 

problematferd . Samtidig vil det ha en positiv innvirkning på den faglige 

læringen.  

Trivselsreglene gjelder for hele skolen og er der for at alle skal trives og få gode 

muligheter til å konsentrere seg om skolearbeidet. På de ulike trinnene må 

kontaktlærer i samarbeid med elevene konkretisere hva disse reglene 

innebærer for sin klasse. 

De første ukene i skoleåret bruker vi tid på å øve slik at vi får reglene til å sitte. 

I denne sammenheng er de voksnes evne til klasseledelse viktig. På Bønsmoen  

skole er klasseledelse definert slik: 

 Å være presis til timen. Være i klasserommet når elevene kommer inn. 

 Å hilse på alle elevene 

 Å være godt forberedt med plan for dagen og mål for timene. 

Oppsummere på slutten av økta/dagen 



 Å være autoritativ og tydelig, likevel trygg og omsorgsfull. Å være 

naturlig autoritet uten å være autoritær! 

 Å være aktiv tilstedeværende. Fullt fokus på elevene. Rose ønsket atferd. 

 

 

 

 

  Kort om tenkingene rundt dette: 

          «Barn kommer til skolen for å få bekreftet at de er verdt noe.» 

 Vi må bli gode på å  gi positive tilbakemeldinger. Det betyr at det må 

være  langt flere positive meldinger enn korrigerende 

 Vi må legge merke til og si fra om alt som fungerer 

 Når barn gjør noe vi ikke liker skal vi ikke komme med beskrivelser av 

deres personlighet – det reduserer dem som mennesker og de lærer ikke 

noe av det annet enn at det er tillatt å snakke nedsettende om folk.  

 Vi skal holde oss til handlingen, handlinger kan endres, og det er vår jobb 

som voksne å markere hva slags handlinger som er akseptable og hvilke 

som ikke er det. 

 En proaktiv voksenrolle betyr å være midt i blant, være oppsøkende og 

tilstede blant elevene. 

 Vi gir oppmerksomhet til det som fungerer og demper eller korrigerer 

det som ikke fungerer. 

 Tydeligheten kommer til syne gjennom en oppsøkende, vennlig og 

humørfylt måte å være på. 

 

SANKSJONER 

Konsekvenser som inntreffer når en bryter reglene, skal være kjent på 

forhånd. Konsekvenser ved mer alvorlige brudd på skolens regler står i 

     skolens ordensreglement. Konsekvenser på brudd av  trivselsreglene  

     avgjøres av lærerne på det enkelte trinn. Retningslinjer for disse  



     konsekvensene er: 

 Konsekvenser brukes bare når det er nødvendig for å tydeliggjøre. 

 Konsekvenser er et pedagogisk virkemiddel som det ikke må gå 

inflasjon i å bruke ( da virker de ikke) 

 Konsekvenser skal være små og irriterende. 

 Det beste er å forebygge gjennom positive virkemidler. 

 

Mulige konsekvenser kan være: 

- Ta igjen tid, hvis eleven kommer for seint til timen 

- Elever som ikke gjør skolearbeidet i timene, må gjøre ferdig ting i 

friminuttet 

- Telefon hjem 

- Elever som har gjort noe galt får beskjed om å fortelle om det hjemme 

- De som løper i gangen, må gå om igjen 

 

«Den måten en forandrer barn på, er å forandre omgivelsene; altså hva vi 

voksne gjør!» 

 

 


