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Målsetning med presentasjonen 

• Skape engasjement for fortsatt arbeid med PALS på SFO 
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Innhold i presentasjonen 
  
• I presentasjonen vil vi presentere ulike sider ved arbeidet med PALS 

på SFO.  
• Hvilke komponenter i modellen er viktige på SFO?  
• Hvordan skal vi organisere arbeidet med PALS på SFO for å få alle 

med?  
• Ulike måter å arbeide med modellen både blant de ansatte og blant 

barna 
• Eksempler på praktiske opplegg som er med å skape et god 

psykososialt miljø på SFO  
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Tenk  
Snakk💬💬  
Del 👩👩 👨👨  

1) Hva er det viktigste 
for deg knyttet til 
PALS i hverdagen 
på SFO? 
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Hvilke komponenter i  
PALS-modellen er viktig på 

SFO? 
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FÅ 

1-5% av  
elevene  
får mer  

   intensive tiltak     

NOEN 
5-10% av elevene får  

supplerende målrettede tiltak  

ALLE 
80-90% av elevene gjør og presterer som forventet 

Alle ansatte møter alle elever med forebyggende tiltak 

Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov 

Veiledning 



Proaktiv innsats: 

7 

Foranledning Her og nå Konsekvens 

Proaktive tiltak Reaktive tiltak 



A
nerkjennelse og 
 oppm

untring 

Gode relasjoner 

Å
 m

øte og håndtere 
utfordrende atferd 

Kjernekomponentene i PALS 



To sentrale prinsipper 

• Skal man endre barns atferd, må de voksne 
endre sin atferd først. 
 

• Den atferden man gir oppmerksomhet, har en 
tendens til å gjenta seg. 



• Positiv involvering og relasjonsbygging er en del av ansvaret som 
ansatt i skole/SFO – Lærer-elev relasjonen et asymmetrisk forhold! 

 
• «Relasjonen mellom lærer og elev er ikke noe som kommer i tillegg til 

det læreren gjør overfor elevene, den er vevd inn i det som hele tiden 
foregår i skolehverdagen mellom lærer og elever» (Drugli 2012) 

 

 

Relasjoner i skolen 
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God lærer-elev relasjon 
en beskyttende faktor 
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Hva kan vi gjøre? 

1. Smile og være vennlige 
2. Se eleven og gi positive tilbakemeldinger 
3. Lytte og vise interesse 
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To veier til bruk av sosiale ferdigheter 

12.09.2019 
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Elev 
Sosiale 
ferdig-
heter 

Vil  
ikke 

Kan 
ikke 

Motivere 

Lære 
Relære 

«Skjerp 
deg» 



5:1 prinsippet 

• En tommelfingerregel – Gi fem ganger så mange positive og 
veiledende tilbakemeldinger som negativ tilbakemelding/korreksjon 

12.09.2019 
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Kurland skole og SFO 
• 1-7 skole, ca.340 elever 
 
• Ca 130 elever på SFO fordelt på tre baser 
 
• PALS- skole siden 2013 

 
 

 

 
•  SFO- ansvarlig fra le  
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PALS på SFO 
 

 
 
• Hvordan holde PALS oppe? 

 
 

• Hvordan kan vi som jobber på SFO bidra til at barn opplever  
tilhørighet, trygghet og mestring? 
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Organisering av PALS- arbeidet på SFO 
 
 
Hvordan få alle med ? 
Legitimering og ledelsesforankring: 
Det er stor enighet om å bruke felles møtetid på PALS- relaterte 
aktiviteter. PALS er forankret i skolens ledelse. Ledelsen deltar på 
møteplasser 
Det vi bruker tid og innsats på vil av erfaring gi utslag i ønsket praksis 
 
Møteplasser: 
Felles personalmøter 
Ca. hver tredje uke 
Oppfølging mellom møtene. 
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Organisering av PALS- arbeidet på SFO 
 
Innhold:  
 
Kjernekomponentene i PALS/ Modul 1: 
 
- Relasjonsarbeid, aktivt tilsyn, lære bort forventninger, anerkjennelse 
og oppmuntring, møte og håndtere utfordrende atferd 
Og/ eller: 
- Møte med interne eller eksterne ressurspersoner. Oppfølging av 
elever 
 
- Formidling av innhold fra nettverksmøter. Opplæring.  

 
 
 
 

 
 
 
 

12.09.2019 © Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Side 18 



Organisering av PALS—arbeidet på SFO 
Arbeidsmåter: 
Lærende møter 
- Før møtet:  Formål med møtet og aktuell tekst eller presentasjon 
- Under møtet: Praksisfortelling, erfaringsdeling og refleksjon 
- Hva er bra og hvorfor?   Hva kan bli bedre og hvordan ? 
- Økt innsikt. Eventuell justering av praksis 
 
Alle bidrar med  egne synspunkter og løsningsforslag = 
Medarbeiderskap 
 
Kombineres med: Observasjon, kollega,- og lederveiledning 
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Organisering av PALS- arbeidet på sfo 

• Innlæring og repetisjon av regler og ferdigheter med barna 
 
- Ikke for mange regler for hvert område(5-6) 
- Bruke mye tid ved oppstart av nytt skoleår 
- Formulere regler på en positiv måte 
- Fortelle-Vise-Gjøre-Overføre 
- Være raus med ros og oppmuntring 
 
 
 

12.09.2019 © Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Side 20 



Barn- voksen relasjon 
 
 
 
 
 
 

• Med fokus på å gi barn og elever følelsen av tilhørighet, trygghet og 
omsorg gir vi grunnlaget for økt læringsmestring og tilstedeværelse 
 

• Vi erfarer at gode og voksen- barn relasjoner gjør at vi lykkes bedre 
med de øvrige tiltakskomponentene i PALS 
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Det grunnleggende spørsmålet alle elever 
søker svar på: 

«Liker du meg?»


Det grunnleggende spørsmålet alle elever søker svar på: 




«Liker du meg?»
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Barn- voksen relasjon 
• Styrke relasjonskompetansen ved felles skoleomfattende 

opplæring 
- PALS- opplæring/ input 
- Prosjekt i samarbeid med forebyggende psykisk helse(2017/2018) 
Trygghetssirkelen(COS) 
Felles teori og forelesninger- «se eleven innenfra» 
Veiledning på trinn og baser. Praktiske erfaringer relatert til teori 
 
Dette gir oss felles bevisstgjøring, språk og mentale modeller i arbeidet 
med voksen- barn relasjoner 
 
 
 

12.09.2019 © Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Side 22 



Barn- voksen relasjon 
• Relasjonskartlegging på SFO 
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Relasjonskartlegging SFO 
• Kartlegging bidrar til å bevisstgjøre hva slags relasjon du har til hvert 

enkelt barn på din base: 
• God relasjon, nøytral eller vanskelig/ utfordrende 
• Gir grunnlag for egenrefleksjon: 
- Hvordan kan jeg oppnå en bedre relasjon til barn som utfordrer meg? 
- Hva er det med barnet som eventuelt trigger negative emosjoner? 
- Hvordan få et ressursperspektiv overfor de barna som utfordrer? 
- Er det barn som får liten eller ingen oppmerksomhet(under radar)? 
- Hvordan få støtte og veiledning fra en kollega?  
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Positiv forsterkning 
 
Hvordan gi oppmuntring som styrker samarbeidet med barna og som 
forsterker ønsket atferd? 
 
Gode erfaringer å ta med seg: 
 
- Strekke seg etter 5: 1 prinsippet.   
 
- Ros er ferskvare! Spontant, oppriktig. Kort og korrekt 
 
- Variasjon. Verbale og non- verbale uttrykk 
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Positiv forsterkning 

-  Ros som gjentas overfor andre, eks. foresatte har forsterkende 
effekt 
 
- Voksne som viser tilnærmet lik praksis når det gjelder å gi 
oppmuntring. Kvantitativt og kvalitativt 
 
- Ved bruk av BRA- kort 
Må følges opp med spesifikk verbal 
anerkjennelse 
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Aktivt tilsyn 
• Tilsyn med barnegruppa er en vesentlig del av profesjonsutøvelsen 

på SFO. Dette blir vi ofte vurdert på. Særlig når det glipper… 
 
• Vårt fokus:  
-Vi skal ha et tilsyn som forebygger mobbing og krenkelser og som 
styrker barn- voksen relasjon på SFO 
- Tilsyn som bevarer barnas opplevelse av «flyt» i leken 
 
• Felles forståelse av aktivt tilsyn: 
-  Aktiviteter som innbefatter bevegelse, kartlegging av risikoområder 
og hyppig positiv involvering med elevene 
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Skoleomfattende organisering av PALS 
Ressurs-team 
Ledelsen, helsepsykepleier, PPT- rådgiver 
Møte en gang i uka 
Selektert: Klasserom og gruppetiltak 
Indikert: Individuelle atferdsstøtteplaner 
Tilgang til: TIBIR- foreldrerådgivning 
                  TIBIR- sosial ferdighetstrener 
                  TIBIR- konsultasjon(gruppenivå) 
                   PMTO- terapeut 

----------------------------------------------- 
PALS-team 
Ledelsen, baseledere, lærer, foreldrerepresentant. 
Møte ca. en gang i måneden 
Planlegge innsatser for å bedre læringsmiljøet 
Kontakt med PALS- veileder 
Forebyggende tiltak for alle elever 
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FÅ
1-5% av 
elevene 
får mer 

intensive tiltak  

NOEN
5-10% av elevene får 

supplerende målrettede tiltak 

ALLE
80-90% av elevene gjør og presterer som forventet

Alle ansatte møter alle elever med forebyggende tiltak

Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov

Veiledning

En sentral figur for forståelsen 
av tankegangen i PALS
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NOEN
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supplerende målrettede tiltak 
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Skolefaglig

Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov

Atferd

Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov

En sentral figur for forståelsen av tankegangen i PALS





1) Hvordan tenke om vi skal kunne hjelpe alle elever og ikke minst de i toppen. Da må vi starte med det universelle. Deretter supplerende tiltak for sist sette inn individuelle tiltak



2) Sammensetningen av elevgruppa.



3) Vi må ha gode tiltak på begge sider av trekanten – skolefaglig og atferd – henger tett sammen  Veiledning av elever så de kan yte sitt beste uansett hvor de er i trekanten
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Sjøskogen skole – Lillefryd 
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Skal Pals tilpasse hverdagene 
eller 

Skal hverdagene tilpasse Pals?



Plattformen for Lillefryd:  
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- Respekt 
- Ansvar  
- Orden 
- Glede 
-  Trivsel 



Elevmedvirkning : 
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• Postkasse : 
• Ukasord : 
• Lillefrydsrådet 



Positiv oppmerksomhet og anerkjennelse 
bidrar til et godt og trygt miljø. 

- Mottagelse av 1. klassinger i august. 
- Enkelt bilder av både barn og voksne med navn på veggen. 
- Grønnmeldnig, Gullmelding, Lillamelding + Bursdag bevis. 
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Forebyggende tiltak : 
• Gangvakt. 
• Grensebefaring 
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Grensesetting/forutsigbare negative 
konsekvenser. 

 
• Sende leker/spill på ferie. 
• Ved alvorlige hendelser : Ta ansvar for din handling 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuvola_apps_error.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Økt foreldresamarbeid 
• Lillefryd i mørket. 
• Grams day 
• Bildeinfo av arrangementer  
• Vår og høstfrokost. 
• Tett dialog gjennom Transponder, mail, FB side, hjemmeside 
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4.Klasse – Ressurser og forbilder 
• Åpnings fest. 
• Inngå avtale 
• Starte med kule aktiviteter  
• Lillefryd Russ 
• Kokkekamp 
• Avslutning med roser og diplom 
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Regnskap for 4.klasse aktiviteter: 
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1 helplass koster kr. 3100 i måneden. 

5 helplass koster kr. 15500 i måneden. 



Omsorg + Respekt = Suksess (Lillefryds Marked)  
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Skal Pals tilpasse hverdagene 
eller 

Skal hverdagene tilpasse Pals?
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