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Våre pedagogiske prinsipper:
De er jobbet fram gjennom FEN arbeid i 2015. De skal være noe som er felles for hele
skolen, på alle trinn (styrke vi-skolen), og at det skal være enkelt og allmenngyldig, så
det faktisk ble tatt i bruk.

Alle elever skal oppleve å bli sett hver dag






Lærer/assistent møter elevene når skoleklokka ringer og går sammen inn i garderobe.
Lærer /assistent er tilgjengelig for elevene.
Lærer og elev håndhilser og sier god morgen før elever går inn i klasserommet
Lærer er til stede i garderoben når elevene går ut til friminutt, eller avslutter dagen.
Voksne (lærere og assistenter) er ute med barna i friminuttet (inspeksjon), og er til stede og
interessert i barnas lek og aktivitet
Vi avslutter dag med ryddig pult. Vi takker for dagen

Alle elever skal ha en trygg og god læringsarena






Voksne (lærere og assistenter) er til stede for elevene i undervisning og friminutt – støtter
opp om at alle som ønsker, har noen å være sammen med
Trivselsledere har aktiviteter for alle i storefri to ganger per uke
Fadderplanen inneholder treffpunker mellom faddere (5. til 7. tr) og elever fra 1 til 3 trinn –
4 trinn forbereder å bli faddere selv
Vi har felles samlinger i aula ca en gang i måneden pluss litt ekstra til høytider. Trinnene
rullerer på ansvar og skolesangen synges hver gang.
Alle har ansvar for til å si i fra når en ser at noen ikke har det bra.

Alle elever skal ha en oversiktlig og forutsigbar skoledag/læringsøkt





Plan over dagen skal være skrevet på tavla før eller ved oppstart av økt, eller hengt opp med
symboler/plakater. Dagen skal gås igjennom av lærer første økt.
Mål for økt skal stå på tavla før økt starter, eller skrives på tavla når økt starter. Lærer skal
forklare og beskrive, så elever forstår hva som er læringsmål for økta.
Ved slutt av økt/temaperiode skal den evalueres. Hva har vi lært? Nådde vi målet vi satte
oss?
Regler for utelek gjennomgås ved behov.

I tillegg har vi felles regler for:
Oppstart på dagen



Inspeksjon er ute fra 08:15
Elevene stiller opp når skoleklokka ringer kl 08:30, og går felles med lærer inn. Minst en av
lærerne på trinnet skal være på plass når klokka ringer.

Overganger småtrinnet






Assistenter og lærere samarbeider om overganger – Lærer i klasserom, assistenter i
garderobe.
Gi tydelige, korte beskjeder
Elever sendes ikke fra SFO før 08:30
Lærere/assistenter skal møte på rett plass til rett tid
Pult ryddes etter hver økt

Overganger mellomtrinn





Lærer passer på/gir beskjed til elever at pulter/klasserom er ryddig før økt er avsluttet.
Lærere/assistenter skal møte på rett plass til rett tid
Gjør egne avtaler hvis lærerskift/assistentskift er krevende.
Gi tydelige korte beskjeder.

Avslutning på dag småtrinnet




Lærer sørger for at det er rolig og at klasserom er ryddet
Alle stoler skal på plass
De som ikke skal på buss, eller gå hjem, venter i klasserom på personalet fra SFO

Avslutninger på mellomtrinnet:





Vi rydder, mopper, går med søppel og pakker lekser 5 min før dag er slutt
Alle stoler skal på plass
På leksehjelpsdag sitter de som skal på leksehjelp igjen i klasserom på 6 og 7 trinn
På lekshjelpsdag hjelper lærerne på 5 trinn elevene å få med bøker som trengs til
leksearbeidet, før elevene går til 6/7 trinns-rommene

Annet:



På mellomtrinnet reiser elevene seg og hilser på nye voksne som kommer inn i timen.
Er elevene friske nok til å gå på skolen, er de friske nok til å være ute – Foreldrene må ta
kontakt med lærer når egne avtaler er nødvendig.

