


PALS i en digital skolehverdag

• Ved innføring av digitale verktøy til hver elev, oppstår nye muligheter 
og utfordringer. 

• Hvordan bruke PALS i nye satsinger som digitalisering og realfag? 

• Hvordan kan PALS være et nyttig verktøy når klasserommet 
digitaliseres mer og mer? 



Hagaløkka skole

✓ Tall og fakta

✓ Visjon og verdier

Heidi Holter,
Hagaløkka skole



Hvem er vi?

Fokusskole for NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell 
opplæring)

50 ansatte hvorav 14 tospråklige

Velkomstgruppe for 4. -7. trinn, 23 elever

Benjaminprisen 2010

251 elever

Ca 60 % minoritetsspråklige

35 nasjoner – 25 språk representert



• Hagaløkka skole er en verden i miniatyr, et minisamfunn av barn fra 
hele verden. Skolen rommer elever med ulik etnisk, geografisk, sosial, 
religiøs og kulturell bakgrunn. 



VISJONEN VÅR

                          Læring som Virker

                        Mangfold som Gleder

Visjonen er et mål å strekke seg etter, samtidig som vi skal kunne 
gjenkjenne skolen vår i den. 



• Skolen vår verdsetter forskjellighet og håndterer ulikhet! Dette er 
krevende i hverdagen, og vi møter mange utfordringer på vår vei. 

• Men vi har PALS i vår verktøykasse. 

• Og vi har ansatte som kan mye, vil mye, vet mye og tør mye!!



PALS i en digital skolehverdag

Dette er bakteppe for hva dette foredraget egentlig handler om

• PALS er positiv tilnærming, positiv anerkjennelse og ressursorienterte 
holdninger. 

• Dette er suksesskriterier for å lykkes 

   med all god opplæring, god undervisning, 

   god læring.



PALS i en digital skolehverdag

• Januar 2017 fikk alle elevene sin egen maskin til bruk i klasserommet

• Det var da vi tenkte – vi har jo PALS. Vi bruker hele verktøykassen. 

• Vi bruker kjernekomponentene i PALS, en kjent metode inn i en ny 
prosess

• Chromebook er et læringsverktøy - ikke et leketøy



PALS i en digital skolehverdag

Kjernekomponentene i PALS
• Være i forkant, være proaktive, gi gode og tydelige beskjeder 

• Ha klare regler for bruk og behandling av maskinen

• Gi mye ros og positive tilbakemeldinger til de som gjør det riktig

• Klare og forutsigbare konsekvenser som gjennomføres etter en eller to 
påminnelser



PALS i en digital skolehverdag

Rutiner og forventninger inn i en egen regelmatrise for bruk av digitale 
hjelpemidler

• Gjennomgås og øves på

• Elevene må bli minnet på forventningene

• Repeteres ofte





PALS i en digital skolehverdag

• Tydelige rammer rundt jobbing med data

• Korte og tydelige beskjeder – lytt på lærer

•  Faste rutiner ved innlæring

• Rutiner for hvordan man starter opp, 

   og hvordan man skal avslutte en 

   arbeidsøkt med PC

• Alltid bæres i PC-mappe ved forflytning



PALS i en digital skolehverdag

Klasseledelse

Romplassering

Forventninger

Nettvett

Skole/hjem

Øve

Konsekvenser



OMVENDT HESTESKO





At vi bruker mindre ark, og liksom 
hvis jeg er veldig sliten når jeg har 
skrevet i boka mi, kan jeg skrive på 
cb. Du kan ta på skjermen. Du 
trenger ikke å bruke mus.



PALS i en digital skolehverdag

Sjekk inn-sjekk ut (SISU)

Skole-hjem samarbeid

Atferdskontrakt

SISU- belønningsskjema



PALS i en digital skolehverdag

 Navn: Kråka
 Dag: fredag 8. September

                    

Dagens poeng:_____8   Mulig poengoppnåelse:_8__

Time/aktivitet 1.time 2. time 3. time 4. time

· Rekke opp 
hånda og 
vente på tur
·Sitte på 
lassen og 
følge beskjed 
fra voksen

2    1    0 2    1   0 2    1    0 2    1    0

Lærers 
initialer

EN EBH GBNV R.H



PALS i en digital skolehverdag

Konklusjon:

PALS i en digital skolehverdag er helt det samme som PALS i andre 
sammenhenger. 

Takk for oss!


