
FLAKTVEIT 
SKOLE PÅ 
PALS-
KONFERANSE
N 2021



FAKTA OM 
SKOLEN

• Ca 300 elever

• 55 ansatte

• Lokalisert i Åsane

bydel i Bergen kommune

• Vært PALS-skole

siden høsten 2016



Mobbeforebyggende PALS

Plan for økten
• Mobbeforebyggende PALS

• Stopp – gå vekk – si fra
• Å gi oksygen ti lflammen
• Visualisering av PALS i 

klasseromemt
• PALS og sosial kompetanse



Kjøreplan
til bruk i
klasse-
rommet



Empati





Pals-sangen
På skolen skal vi alle mann få ha det godt og trygt,
Være greie med hverandre, og ikke snakke stygt.
Vise omsorg og ta vare på en venn som er litt lei.
Ikke glem respekt for alle som vil hjelpe deg på vei.

Vi må ta ansvar, - og passe på!

Vi må ta ansvar, - se omkring deg nå!

Kan du hjelpe litt til? Gi en hånd om du vil.

Slik at alle kan trives på Flaktveit!



Hva betyr empati



Stopp - gå vekk – si ifra



1. og 2.trinn

EMPATI

Jeg kan se  om 
noen er sint, lei 

seg eller glad
Jeg kan si fra til 
en voksen når 
noen slår seg 
eller trenger 

hjelp

Jeg kan si 
hyggelige ting til 

andre

Jeg kan si fra til 
en voksen 

dersom jeg vet 
om noen blir 

ertet eller 
mobbet

Jeg vet at alle 
barn er like 

viktige

Jeg kan trøste 
når noen er lei 

seg

Jeg kan si ja når 
noen andre 
spør om å få 
være med i 

leken



Film:
Stopp – gå vekk –
si ifra



Film: 
Å gi oksygen til
flammen



Å gi oksygen til 
flammen



VISUALISERING I 
KLASSEROMMET

PALS - TAVLE







Elevmedvirkning i 
utformingen 
av planens 
fremside





• Utklipp fra Flaktveit sin 
sosiale læreplan under 
ferdigheten selvkontroll på
1.trinn



Samarbeids-
aktivitet
på SFO



Film, ansvarlighet

Takk for oss!


	Flaktveit skole på PALS-konferansen 2021 
	Fakta om skolen
	Mobbeforebyggende PALS
	Slide Number 4
	Empati
	Slide Number 6
	Pals-sangen�
	Hva betyr empati
	Stopp - gå vekk – si ifra
	Slide Number 10
	Film:�Stopp – gå vekk – si ifra
	Film: �Å gi oksygen til flammen
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Elevmedvirkning i utformingen av planens fremside
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Samarbeids-�aktivitet �på SFO
	Film, ansvarlighet��Takk for oss!

