
Elverum setter personlig 
vekst og trening av 
sosiale ferdigheter på 
«timeplanen». Både 
hjemme og på skolen.



Sosiale læreplaner 
Hjerterom på timeplanen er en del av 
Elverum kommune sin handlingsplan. Hver 
skole skal ha en egen sosial læreplan som 
skal bidra til å styrke elevens læringsmiljø og 
bidra til en helthetlig dannelse (LK 06).

«Det skal ikke være tilfeldig 
hvilken skole du går på eller 
lærer du har» 
Oppvekstsjefen i Elverum, Tord Arnesen

Samarbeid mellom
skole og hjem
Hjerterom skal bidra til å se på hvordan vi 
sammen kan fremme gode holdninger og 
verdier hos barn og unge i Elverum.

Tydelige foreldre gir tydelige 
barn!
Demokratiske arbeidsprosesser skal bidra til 
at foresatte kommer frem til verdier for sine 
barn. Disse skal skolen sette på timeplanen. 
Gjennom arbeidsoppgaver og refleksjon skal vi 
sammen komme frem til disse verdiene.

Hjerteromsmøtene 
Vi drøfter hvilke verdier som skal settes på 
timeplanen og velger ut fem som skal gjelde 
både hjemme og på skolen. 
Eksempler kan være:

- Unne andre fremgang
- Passe på at ingen er alene
- Spre glede og humør
- Snakke sant
- Dele- og samarbeide med hverandre
- Være en god venn
- Stå på og ikke gi deg

Foreldreskole
Alle førsteklasseforeldrene i Elverum, får i 
løpet av høsten tilbud om å være med på 
foreldreskole to kvelder:

 - Den første kvelden blir et hjerteromsmøte 
med hovedfokus på oppdragelse og 
verdivalg: 

Hvem ønsker du at barnet 
ditt  skal bli?
- Den andre kvelden blir en skolerelatert 
kveld med fokus på bl.a skolens rutiner, 
prosjekter og forventninger: 

Hva ønsker du at  barnet 
ditt skal bli?

Hvem vil du være 
og hva vil du bli 
husket for?



Sammen for 
hjerterom
Hjerterom på timeplanen er forankret 
hos alle våre rektorer, hos oppvekst-
kontoret og pedagogisk-psykologisk 
tjeneste. Helen Dæhlin og Line Melhus 
leder arbeidet. 

Kontaktinformasjon:

Helene Dæhlin: 
helene.dehlin@elverum.kommune.no

Line Melhus:
line.melhus@eleverum.kommune.no

Servicekonteret: 62 43 30 00


