
                                                                                    Skoleåret 2018/2019 

Årshjul PALS dal skole 

 Uke Ansvar 
Respekt 
Omsorg 

Innhold Ansvar Notat 
 

August/ 
September 
Område: 

34 1a: Jeg hilser og 
snakker hyggelig til 
alle rundt meg.  
1b: Jeg hører på 
stopp-regelen 
1c: Jeg følger skolens 
PALS-forventninger 
både inne og ute.  

*Henge opp palsforventninger. 
*Dele ut heftet med forventningene.  
*Sjekke at alle har Palsforventningene.  
*Minne på Brakort-tellere. Brakort-
bruk 
  
 

Lærere 
 
Palsteam 
 
 

 

35 3a: Jeg tar vare på de 
andre rundt meg, både 
på skoleveien, i 
skolegården og i 
klasserommet.  
2a: Jeg har og tar ansvar 
for det jeg sier og gjør.  

Pals introduseres på trinnet: Fokus på:  
*omsorg,  
*respekt  
* ansvar 
 
Nytilsatte får innføring i Pals.  
Sende ansatte på Palskurs.  
Fotballmøte på hvert trinn 
 

Lærere 
 
 
 
 
Marit 
 
Lærere 

 
 

36 1e: Jeg følger beskjeder 
fra voksne i skolemiljøet 
og på turer. 
3c: Jeg sier ifra til en 
voksen, om jeg ser eller 
hører at noen blir ertet 
eller mobbet.  
1d: Jeg viser respekt for 

Øve palsforventninger, område: 
*Klasserom 
*På tur 
 
Vennskapsuke 
 
   

Lærere 
 

  



andres lek.  

37 1f: Jeg følger beskjeder 
fra drosje-og buss-sjåfør.  
2f: Jeg følger reglene på 
skolebussen.  
 
 

Øve palsforventninger, område: 
*Garderobe 
*Toalett   

Lærere 
 

 

38 3b: Jeg tar hensyn til 
andre barn og voksne.  
1g: Jeg behandler alle 
skikkelig, uavhengig av 
rase, religion, utseende 
og kjønn.  

Øve palsforventninger, område: 
*Skolegården 
*Buss/drosje  
 
*Buss/drosje -møte  

Lærere 
 
 
 
Palsteam 

 

39 2b: Jeg behandler 
skolebygninger, utstyr 
og materiell på en god 
måte slik at de varer 
lenge.  
2c: Jeg har mobilen 
avslått og liggende i 
sekken. 

Øve palsforventninger, område:  
*gymsalen 
*dusj  

Lærere  
 
 
 
 
 

Oktober 
Område: 

 

41 2g: Jeg følger 
trafikkreglene.  
2h: Jeg bruker hjelm 
når jeg bruker sykkel, 
sparksykkel og 
skateboard. 

Øve palsforventninger, område:  
*mediatek 
*datamaskiner  

Lærere  

42  2d: Jeg viser nettvett, 
ved bruk av skolens 
internett.  
3d: Jeg sier ifra om jeg 
oppdager at noen blir 

Øve palsforventninger, område:  
*Norgesrampen 
*klatrestativ  
 

Lærere 

 
 



krenket på sosiale 
medier 

Utviklingssamtaler 
Språkuke 
Annerledes lekser 

43  2d: Jeg viser nettvett, 
ved bruk av skolens 
internett.  
3d: Jeg sier ifra om jeg 
oppdager at noen blir 
krenket på sosiale 
medier. 

Øve palsforventninger, område: 
*ballbingen 
 
Utviklingssamtaler 
Språkuke 
Annerledes lekser 
   

Lærere 

 
 

November 
Område: 
 

44 3b: Jeg tar hensyn til 
andre barn og voksne.  
1g: Jeg behandler alle 
skikkelig uavhengig av 
rase, religion, 
utseende og kjønn.  
 

Øve palsforventninger, område:  
*aking (?)  
*Klasserom 

Lærere 

 
Dele ut diplom for endt innføring i Pals-
forventninger? 

45 2d: Jeg viser nettvett, 
ved bruk av skolens 
internett.  
3d: Jeg sier ifra om jeg 
oppdager at noen blir 
krenket på sosiale 
medier.  

Øve palsforventninger, område:  
*Klasserom 
*Aking (?) 
 
Roald sjekker klasserom. Konkurranse 
mht ro, ryddig. Belønning.  
 
Se på resultat fra sjekkliste A 

Lærere 
 
 
 
Palsteam 

 

46 2e: Jeg lar gjenstander 
som kan være farlige 
for meg selv eller 
andre, ligge igjen 
hjemme.  

Øve palsforventninger, område:  
*Garderobbe  
 
Konkurranse om beste/mest ryddige 
garderobe.  

Lærere 
 
 
Palsteam 

 



2h: Jeg bruker hjelm 
når jeg bruker sykkel, 
sparkesykkel og 
skateboard.  

Besøk av Roald.  
 

47 2b: Jeg behandler 
skolebygninger, utstyr 
og materiell på en god 
måte slik at de varer 
lenge.  
2c: Jeg har mobilen 
avslått og liggende i 
sekken.  

Øve palsforventninger, område:  
*Garderobe 
 
 

Lærere   

Desember 
Område: 
 

48 2i: Jeg lar være å ta 
med noen form for 
alkohol, narkotika og 
tobakk på skolen eller 
skolens område.  
2j: Jeg følger 
aldersgrensene når 
det gjelder 
energidrikker. 
3e: Jeg retter meg 
etter beskjeder fra 
voksne, om været er 
så dårlig at vi må gjøre 
noe annet enn vanlig 
pauser.  

Øve palsforventninger, område:  
*Skolegården 
*aking(?) 

Lærere  

49 1h: Jeg lar være å ta 
med godteri til vanlig, 
bortsett fra når jeg får 

Øve palsforventninger, område:  
*skolegården 
*aking (?) 

Lærere  



beskjed om at det kan 
tas med fra 
kontaktlærer ved 
spesielle anledninger. 
3f: Jeg lar være å 
bruke parfyme, med 
tanke på alle som er 
allergiske.  

 50 2e: Jeg lar gjenstander 
som kan være farlige, 
for meg selv eller 
andre, ligge igjen 
hjemme.  
 

Fokus: Ta vare på hverandre. Glede 
hverandre.  

Lærere  

 51 Ta vare på hverandre. Fokus; Ta vare på hverandre. Glede 
hverandre.  

Lærere  

Januar  
Område: 
 

1     

2 Ny runde:  
1a: Jeg hilser og 
snakker hyggelig til 
alle rundt meg.  
1b: Jeg hører på 
stopp-regelen 
1c: Jeg følger skolens 
PALS-forventninger 
både inne og ute. 

Øve palsforventninger, område:  
*Toalett 
 
Rollespill, dosang 
 

Lærere 
 
 
Palsteam 

 

 3 3a: Jeg tar vare på de 
andre rundt meg, både 
på skoleveien, i 
skolegården og i 
klasserommet.  

Øve palsforventninger, område:  
*Toalett 
 

Lærere  



2a: Jeg har og tar ansvar 
for det jeg sier og gjør. 

 4 1e: Jeg følger beskjeder 
fra voksne i skolemiljøet 
og på turer. 
3c: Jeg sier ifra til en 
voksen, om jeg ser eller 
hører at noen blir ertet 
eller mobbet.  
1d: Jeg viser respekt for 
andres lek. 

Øve palsforventninger, område:  
*Mediatek 
 

Lærere  

Februar 
Område: 
 

5 3b: Jeg tar hensyn til 
andre barn og voksne.  
1g: Jeg behandler alle 
skikkelig, uavhengig av 
rase, religion, utseende 
og kjønn. 

Øve palsforventninger, område:  
*Mediatek 
 

Lærere  

6 2b: Jeg behandler 
skolebygninger, utstyr 
og materiell på en god 
måte slik at de varer 
lenge.  
2c: Jeg har mobilen 
avslått og liggende i 
sekken. 

Øve palsforventninger, område:  
*Gymsal 
*Dusj 

Lærere  

 7 3e: Jeg retter meg 
etter beskjeder fra 
voksne, om været er 
så dårlig at vi må gjøre 
noe annet enn vanlig 
pauser. 

Øve palsforventninger, område:  
*Gymsal 
*Dusj 

Lærere  

 8 1f: Jeg følger beskjeder Øve palsforventninger, område:  Lærere  



fra drosje-og buss-sjåfør.  
2f: Jeg følger reglene på 
skolebussen.  

 

*Buss/drosje 
 
Buss- og drosjemøte 
 

 
 
Palsteam 

Mars 
Område: 
 

9 1f: Jeg følger beskjeder 
fra drosje-og buss-sjåfør.  
2f: Jeg følger reglene på 
skolebussen.  

 

Øve palsforventninger, område:  
*Buss/drosje 
 

Lærere  

10 2d: Jeg viser nettvett, 
ved bruk av skolens 
internett.  
3d: Jeg sier ifra om jeg 
oppdager at noen blir 
krenket på sosiale 
medier 

Øve palsforventninger, område:  
*På tur 
 

Lærere  

 11 1h: Jeg lar være å ta 
med godteri til vanlig, 
bortsett fra når jeg får 
beskjed om at det kan 
tas med fra 
kontaktlærer ved 
spesielle anledninger. 
3f: Jeg lar være å 
bruke parfyme, med 
tanke på alle som er 
allergiske. 

Øve palsforventninger, område:  
*På tur 
 

Lærere  

 12 2e: Jeg lar gjenstander 
som kan være farlige, 
for meg selv eller 
andre, ligge igjen 

Øve palsforventninger, område:  
*klasserom 
 

Lærere  



hjemme.  
 

 13 2b: Jeg behandler 
skolebygninger, utstyr 
og materiell på en god 
måte slik at de varer 
lenge.  
2c: Jeg har mobilen 
avslått og liggende i 
sekken. 

Øve palsforventninger, område:  
*klasserom 
 

Lærere  

April 
Område: 
 

14 2b: Jeg behandler 
skolebygninger, utstyr 
og materiell på en god 
måte slik at de varer 
lenge.  
2c: Jeg har mobilen 
avslått og liggende i 
sekken. 

Øve palsforventninger, område: 
*Garderobe  
 
Fotballmøte på hvert trinn 

Lærere 
 
 
Lærere på 
trinn 

 

15 3b: Jeg tar hensyn til 
andre barn og voksne.  
1g: Jeg behandler alle 
skikkelig, uavhengig av 
rase, religion, utseende 
og kjønn. 

Øve palsforventninger, område: 
*Garderobe  
 

Lærere  

 16 2e: Jeg lar gjenstander 
som kan være farlige 
for meg selv eller 
andre, ligge igjen 
hjemme.  
2h: Jeg bruker hjelm 
når jeg bruker sykkel, 

Øve palsforventninger, område:  
*Toalett 
 

Lærere  



sparkesykkel og 
skateboard. 

 17 2g: Jeg følger 
trafikkreglene.  
2h: Jeg bruker hjelm 
når jeg bruker sykkel, 
sparksykkel og 
skateboard. 

Øve palsforventninger, område: 
*Toalett  
 

Lærere  

Mai 
Område: 
 

18 3a: Jeg tar vare på de 
andre rundt meg, både 
på skoleveien, i 
skolegården og i 
klasserommet.  
2a: Jeg har og tar ansvar 
for det jeg sier og gjør. 

Øve palsforventninger, område:  
*Skolegården 
 

  

19 2d: Jeg viser nettvett, 
ved bruk av skolens 
internett.  
3d: Jeg sier ifra om jeg 
oppdager at noen blir 
krenket på sosiale 
medier. 

Øve palsforventninger, område:  
*Skolegården  
 
Vise ulike bra-kort-tellere 

  

 20  Øve palsforventninger, område:  
 

  

 21  Øve palsforventninger, område:  
 

  

Juni 
Område: 
 

  Samle inn plakater med forventninger. 
Se over og kopiere opp nye.  

  

  Sjekkliste A   

 

 



  


