
Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med posi=v logo 
beny?es all=d lyse 
bakgrunnsfarger.

Sørg all(d for god 
lesbarhet/kontrast 
lovlige farge
kombinasjoner.

Ti?ellysbilde bilde posi=v logo og bilde

Barns oppførsel og 
mo/vasjon – Voksnes 
ansvar

Trygge barn – Klare for læring!

Lofsrud skole



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med posi=v logo 
beny?es all=d lyse 
bakgrunnsfarger.

Sørg all(d for god 
lesbarhet/kontrast 
lovlige farge
kombinasjoner.

Skyld aldri på elevene! Eller lærerne for den saks skyld!

Hva møter meg som ny rektor på skoler som sliter med a=erd og mo>vasjon for læring?

Manglende profesjonsfellesskap
• Liten felles prak.sering av regler og forventninger overfor elevene
• En uklar pedagogisk praksis

• Om å gjøre å få elever som ikke "oppfører seg" ut av klasserommet og over .l andre
• Sinte elever og foresa<e

• Utrygge klasserom, den sterkestes re<
• Manglende systema.kk i relasjonsarbeidet
• Dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær som igjen forsterker problemet

§Og hva fører det -l?
§ Utrygt læringsmiljø
§ Dårlig a9erd
§ Lav mo;vasjon for læring
§ Svake faglige resultater
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Slogan fra 3 skoler

Haugerud skole – "Vi vinner hjerte"

Granstangen skole – "Vi bygger karakter"

Lofsrud skole – "Trygge barn – klare for læring"

Hva er felles?

"Fundamentet for gode læringsresultater er et trygt og godt læringsmiljø"
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3 Råd basert på min forskning

1 Barn og unge må få .lgang på voksen- og 
jevnaldrende-relasjoner som se7er dem i stand .l  å 
lære

2 Rigge om skolesystemet slik at alle opplever å lykkes 
.lstrekkelig .l de tror på egen mestring/evner

3 Spesialpedagogikkens verktøykasse i alle klasserom .l 
enhver .d
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Struktur:
Rammer og rutiner

Øvelse
Påminnelser

Læringsstøttende-
tilbakemeldingerUndervisning:

Faglige mål
Sosiale- og emosjonelle 

mål
Engasjerte elever
Samarbeidslæring 

Tilpasset
Variert

Læringsstøttende-
tilbakemeldinger

Samarbeid mellom 
hjem og skole:

Relasjonsansvar
Tillitsbygging

Empatisk inngang til 
samarbeid om 
utfordringer

Vennskap og et trygt 
sosialt miljø:

Raushet for hverandre
Samarbeid om læring 

Inkludering i og 
utenfor klasserommet

Kommunikasjon og 
relasjon:

Relasjonsansvar
Empati
Varme

Anerkjennelse
Klok korrigering

Elevsamtaler

Robuste 
klasserom
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Trygge barn – Klar for læring!
Hvordan?

Pedagogiske virkemidler
• "Den gode >men"
• Ressursbruk – Inkluderende undervisning Spes. Ped. i ordinære klasser. 3 deling i basisfag.
• Elevsamtalen – elevmedvirkning
• Tverrfaglig arbeid som gjør undervisningen mer relevant
• Arbeidslivsfag – finne mo6vasjon i mer prak6sk re9et arbeid
• Fokus på entreprenørskap – skape elevbedriKer
• Fokus på vurdering og elevens egenopplevelse av læring. Vi reMer ikke noe elevene ikke lærer av. 

Fra tentamen >l fagdag. Vi gir >lbakemelding underveis, ikke eMerpå.
• Fokus på lesing som grunnleggende ferdighet. En bok felles på hvert trinn + individuelle bøker i 

samarbeid med lærer. AvsaM >d >l lesing. Bok følges opp i elevsamtalen.
• Integrere "Velkomstklassen" i skolen- Hospitering i og utenfor klassen
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Trygge barn – klar for læring!
Hvordan?

Tydelige strukturer og systemer
• Posi6ve SMS
• Systema>sk fraværsoppfølging 
• Årshjul for foreldresamarbeid
• Relasjonsbygging – Inspeksjon, Hilse i døra
• Arbeid med forståelse av reglene på skole
• God a=erdshåndtering
• Arbeid med karakterstyrker i samarbeid med gu9as campus
• Godt arbeidsmiljø blant voksne som smiMer over på elevene
• Ansvarliggjøring i alle ledd – Fra rektor helt ut >l hver enkelt elev – Alle har et ansvar for et trygt 

og godt læringsmiljø i klasserommet og utenfor klasserommet. Alle skal bli seM!!
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Trygge barn – Klar for læring!

Hvordan?
Ulike stø*efunksjoner
• Minoritetsrådgiver, rådgivere og sosiallærere
• Miljøteam – AAerd, vold, mobbing, men mest av alt forebygging. Fravær.
• Meråpen skole – Onsdag og torsdag frem 6l kl.2100
• IdreMs>lbud – 8. trinn + lavterskel>lbud >l resten av skolen.
• Brasiliansk jiu jitsu – Tre >mer per uke 
• ElevbedriK? 
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Kort sagt:

Ungdommens fremAd – Vårt ansvar!

Takk!
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