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SNAP i Asker
Tre forskjellige skoler

Fem SNAP-grupper

Fire rene guttegrupper og en blandet gruppe

24 barn i løpet av tre skoleår



Å etablere en SNAP-gruppe: mine erfaringer
Ganske jevne i alder

Kjønnsdelt

Finne gode kandidater

God kommunikasjon med hjemmene og kontaktlærerne

Gjøre gode forberedelser

Finne riktig tidspunkt



Hvem passer i en SNAP-gruppe?
Jevne i alder (maks to klassetrinn forskjell)

Kjønnsdelt (etter råd fra flere av gruppene)

Ikke flere “mørkerøde” sammen

Gjerne barn med litt ulike utfordringer



Hvilke ressurser trengs?
Et egnet rom

To, helst tre lærere/assistenter/fagarbeidere som har frikjøpt tid

Innkjøp av belønninger

Gjerne en SNAP-drage e.l.

Ukentlige innkjøp av sunn snacks



Hvilke forberedelser må gjøres?
Minst en av de som skal holde kurset MÅ på SNAP-kurs hos NUBU

Alle dokumenter må tilpasses skolen

Foresatte bør kontaktes per telefon eller møte før papirene sendes ut

Kontaktlærer fyller ut målskjema sammen med eleven før første klubbmøte

Regelmatrise bør lages og lamineres på forhånd

Oversikt over stasjoner må lages og lamineres på forhånd

Oversikt over temaer må lages og lamineres på forhånd









Gjennomføringen av kurset
Viktig å etablere faste rutiner

Kursholdere må være på plass før barna, ønske dem velkommen

Vær nøye med velkommen-stasjonen - der kan det komme viktig informasjon

Gå igjennom regelmatrise, stasjonsoversikt og temaoversikt hver gang

Vær raus med strikker/tokens

“Rekk opp hånden”-øvelsen er viktig for å komme godt i gang











Gjennomføring av kurset forts.
Vær godt forberedt. 

Ikke følg boka slavisk, spesielt ikke med tanke på øvings-eksemplene. 

Lag egne gode øvinger som er lette å gjennomføre.

La elevene være med på å finne gode aktiviteter som de selv liker, ikke følg boka 
slavisk.

Eksempler på aktiviteter: fotball, bordtennis, trampoline, innebandy, spill 
(Twister, Villkatten o.l).



Gjennomføring av kurset forts.
Bruk snacks-stasjonen til relasjonsbygging og hygge.

Vær smart i valg av snacks.

Vurder avslapningshistorien, skriv den om/vask språket.

Kan du andre avspenningsteknikker? Prøv gjerne det, men helst det samme hver 
gang.

Hold tiden!

Følg barna tilbake til klassen.



Hva synes elevene om SNAP?

Her kommer en 100% objektiv og ærlig video...


