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Programmet

• Sampill i klassen
• Læringsmiljø
• Klassemiljø
• Klasseledelse – ulike perspektiver

• Link



Målsetting Trygge voksne

«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god 
opplæring til lærere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men 
særlig de som har opplevd belastende livsutfordringer, 
gis gode opplæringsvilkår.»



Deltagerne skal…

• få økt bevissthet om egne og arbeidsplassens verdier og 
holdninger i møte med både kollegaer og de menneskene de er satt 
til å jobbe med

• gis anledning til å reflektere over og arbeide med egen kompetanse, 
ressurser, sensitivitet, språk og ansvarlighet, både for egen del og 
som del av en større organisasjon

• arbeide med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i møte 
med barn, skal bidra til økt handlingskompetanse, som bidrar til 
gode «menneskemøter» mellom barnet og den voksne, og også de 
voksne imellom.

• gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling påvirkes av 
samspill og omsorgskvalitet



6 samlinger
1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi

2. samling: Klassen, et komplekst samspill

3. samling: Gruppedynamitt

4. samling: Mer enn hjerne

5. samling: Tenk tanken

6. samling: Hvem er vi og hva vil vi



Hvordan jobber vi?



Speed-date på hjemmeleksa

• Lag en oversikt over elevene dine på et ark.

• Skriv ned tre fine egenskaper ved hver elev

• Sett dere ned i teamene og del egenskapene dere har trukket fram

• Gjør deg kjent med LINK-weben – linktillivet.no



Klassebildet



I klasserommet

David Snowden



Læringsmiljø 

• Vennskap og relasjoner til jevnaldrende 
• Relasjoner mellom elev og lærer 
• Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp 
• Normer og regler 
• Elevsyn og forventninger til læring 
• Det fysiske miljøet i skolen 
• Samarbeid mellom hjem og skole 

Thomas Nordahl



Klassemiljø er ”Beyond learning”, dagliglivet 
i klasserommene 

• Det handler om livet vi lever sammen med barna/ungdommene

• Det handler om det som skjer mellom oss, mellom voksen og 
elev, elev og elev INTERAKSJON

• Det handler om lufta vi puster i, og det er  vi som er ansvarlig 
for å skape ”frisk luft”. Det er selve klimaet barn skal vokse i.



Klasseledelse - Nordahl

Dimensjoner eller oppgaver for læreren i klasseledelse 

• Utvikling av en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev.

• Etablering og opprettholdelse av struktur, regler og rutiner. 
Tydelige forventninger til og motivering av elevene.

• Etablering av en kultur for læring eller et fellesskap som støtter 
læring. 



Klasseledelse - Perry



Positive følelser

Engasjement

Relasjoner 

Mening

Achievement
(Seligmann, 2011)

Klasseledelse - Seligmann



Klasseledelse – Hva er viktig for meg?

Kontroll

Relasjon 



• Psykososialt miljø – læring

• Omsorg – disiplin 

• Å følge regler – å være fleksibel

• Mobil – ikke mobil på skolen

• Spes. ped. oppfølging ute – være i klasserommet 

Klasseledelse – Hva er viktigst for meg?



Klassen er…..

«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Samspillet - Det som skjer mellom oss…



Klasseledelse – det skjer mellom oss



Smil til verden

https://www.youtube.com/watch?v=vxpZmdvXvzg&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=vxpZmdvXvzg&t=9s


”Den voksne er metoden”

Barn Voksen



Reguleringsstøtte

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

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


Hva er skolens oppgave?

• Lære noe

• Være med andre

• Bli mer seg selv

(Biesta, 2015)



Opplæringsloven

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, 
dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 
sine og for å kunne delta i arbeid og 
fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde
skaparglede, engasjement og utforskartrong.



Kunnskapsløftet – Skolens overordnede 
oppgave

Målet med opplæringa er å ruste barn, unge 
og voksne til å møte livets oppgaver og 
meste utfordringer sammen med andre. Den 
skal gi hver elev kompetanse til å ta hånd om 
seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og 
vilje til å hjelpe andre





Det startet sånn….

Fra forsiden av Fædrelandsvennen 2017



Hva er LINK?

«Skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere 
livet»

Opplæringsloven og Kunnskapsløftet



Målet med LINK

• Å bidra til å styrke den enkeltes selvbilde 

• Å bidra til opplevelse av tilhørighet 

• Å gi trening i konstruktive mestringsstrategier



Link – helsefremming og forebygging

Positive følelser

Engasjement

Relasjoner 

Mening

Achievement
(Seligmann, 2011)

• Tilhørighet
• Gode 

problemløsningsferdigheter, 
konfliktløsningsevne

• Evne til å søke hjelp
• Personlig, kulturell, sosial 

eller religiøs overbevisning 
som styrker ønsket om å 
leve

• Begrenset tilgang på midler
• Lett tilgang til tjenester for 

psykisk og fysisk sykdom



Ritualer gir trygge rammer

• Innledningsritual (Tenn lys, spill musikk, håndhils på alle, sitt i 
ring)

• Dagens gullkorn
• Dagens tema introduseres og samtales om
• Oppgaver
• Boka mi
• Avslutning (Helst med seigmann)



Meningen med livet



Musikk – Modig, Marthe Valle

https://www.youtube.com/watch?v=RwzSEFtWx8w

https://www.youtube.com/watch?v=RwzSEFtWx8w


Hva er 
meningen 
med livet?

Meningen med livet

PowerPoint-bilder ligger her h5p://link:llivet.no/paa_godt_og_vondt.php

http://linktillivet.no/paa_godt_og_vondt.php


Vi jobber med temaet



Bare for gøy

Vi teller til tre……………..
Hvor vanskelig kan det være????



Boka mi

Fullfør setningene: 
• …… er veldig viktig for meg
• Det jeg liker å gjøre med 
venner er…
• Jeg blir glad når ….

Tegn følelsen du har du gjør 
noe meningsfullt

• Ta bilder

• Tegne i hverandres bøker

• Skrive hilsener til hverandre



Krøll og Kast 



Link – helsefremming og forebygging

Positive følelser

Engasjement

Relasjoner 

Mening

Achievement
(Seligmann, 2011)

• Tilhørighet
• Gode 

problemløsningsferdigheter, 
konfliktløsningsevne

• Evne til å søke hjelp
• Personlig, kulturell, sosial 

eller religiøs overbevisning 
som styrker ønsket om å 
leve

• Begrenset tilgang på midler
• Lett tilgang til tjenester for 

psykisk og fysisk sykdom



Til neste gang 1,1
Gjennomføre Link samlinger
Grupper trinnvis/to og to

Planlegge samlingen 
-Bruk lærerveiledningen

Gjennomfør en eller flere 
samlinger



Til neste gang 1,2
Forbered 5 min presentasjon 

1/6 Presenter 5 gode spørsmål til bilder og si hvorfor de er bra
2/7 Gjennomfør »Bare for gøy» på neste samling
3/8 Forbered punkter til et foreldremøte om LINK
4/9 Finn og presenter 5 gode tips fra lærerveiledningen
5/10 Presenter hvordan dere har gjort en av samlingene og si 
noe om konkrete grep dere gjør for å gjøre Link-timen god for alle 
elever



Til neste gang 2

• Si de tre positive tingene dere noterte dere i hjemmeleksa etter 
forrige samling direkte til hver elev




