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Innledning  
I opplæringslovens § 1-1 fastsettes formålet med opplæringen i norsk skole, her står det: 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida 

og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg 

kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles 

internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje 

demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne 

delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til 

medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som 

fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 

Formålsparagrafen sammen med læreplanen og læringsplakaten er førende for det arbeidet 

skolene skal gjøre også opp mot temaet Sosial kompetanse. 

Sosial kompetanse er knyttet til kunnskaper, holdninger og ferdigheter som anvendes for å 

mestre sosiale ferdigheter. Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn og 

unge skal kunne forholde seg til og handle i ulike sosiale rom. Det handler om forholdet til 

jevnaldrende og forholdet til voksne.  

Skolen er en sosial arena hvor barna tilbringer mye tid. Skolens oppgave, i samarbeid med 

foresatte, blir derfor å hjelpe barna inn i konstruktive sosiale utviklingsprosesser hvor de lærer å 

gi andre ros, anerkjenne andre, være vennlige og høflige og være i stand til å sette seg inn i 

hvordan andre har det. For å få til dette må hjem og skole ha et tett og 

nært samarbeid.  

Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer 

konsekvensene av og tar ansvar for egne handlinger. 

Opplæringen skal bidra til utvikling av sosial tilhørighet og 

mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet, og i fritiden.  

Sosialt kompetente barn utfører positive, sosiale handlinger.  

Alt som skjer i de daglige situasjonene på skolen, er med på å gi 

barna nye sosiale erfaringer og ferdigheter. Dette blir dermed 

den viktigste delen av den sosiale kompetanseplanen.  

Vi må gi barn tro på at de kan lære å mestre. Ved og nå mål eller 

ved å klare nye utfordringer, opplever barn at de lykkes. Å oppleve 

mestring gir motivasjon til å nå nye mål og nye utfordringer. Vi må gi 

«Hvis det i sannhet 
skal lykkes å føre et 
menneske hen til et 

bestemt sted, må 
man først og fremst 

passe på å finne ham 
der hvor han er, og 

begynne der»  
 

(Søren Kirkegaard – 
dansk filosof) 
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utfordringer som bygger på kunnskap og ferdigheter som barn har, og som samtidig peker mot 

høyere mål.  

Barn som får muligheter til å undre seg og være nysgjerrige, får lyst til å lære.  

Handlingsplan for sosial kompetanse må sees i sammenheng med og i samsvar med 

handlingsplan mot krenkende atferd og forskrift for orden og oppførsel. 

 

For å kunne realisere disse målsettingene har vi satt opp sju prinsipper i møtet mellom voksen 

og barn: 

1. Vi skal bry oss om elevene våre.  

Dette prinsippet innebærer et sett av verdier. Verdier er noe som er viktig for oss, og som 

bestemmer hvilke valg vi tar. Det handler om å være tilstede i barn sine liv. Danning handler ikke 

om fine manerer, men om en personlig, livslang prosess og et aktivt og bevisst forhold til 

omgivelsene, der en gjensidig påvirker hverandre. Utdanning innebærer at 

barn utvikler kunnskaper og ferdigheter sammen med andre.  

2. Juster deg.  

Barnet må få respons på egne utspill.  

 

3. Snakk positivt om det den andre er opptatt av.  

Forståelsen for hvorfor man går på skolen og må lære fag og tabeller, 

kan være et problem for barn. De lever på en måte i en annen verden 

enn oss voksne. Den digitale teknologien har forandret det meste. Vi 

snakker om en revolusjon - ikke bare en forandring. Barna som begynner på 

skolen i 2012 blir pensjonister ca. i 2070. Dette er et tankevekkende perspektiv 

når ingen egentlig aner hvordan verden ser ut i neste uke. Som voksne må vi være med på de 

endringer som skjer, og snakke positivt om det barna er opptatt av.  

 

4. Gi ros og anerkjennelse.  

Alle barn skal høre til å bli sett i et positivt og utviklende miljø dvs. at vi viser respekt for dem og 

ser på dem som likeverdige. Vi bekrefter dette på en positiv måte og viser tillit. Vi har toleranse 

for ulike syn, ulike kulturer og ulike bakgrunner. På den måten skaper vi også et anerkjennende 

miljø.  

 

5. Felles fokus.  

Det innebærer at man forsikrer seg om at begge parter forstår hverandre. Hindringer o.l. som 

setter sperrer for felles fokus må ryddes av veien før vi kan forvente å få felles fokus.  

 

6. Gi mening til barnets opplevelser.  

Alle trenger veiledning for å skape en verden rundt seg som oppleves som meningsfull. Det er 

den voksnes oppgave å veilede barnet til å se/forstå barnets opplevelser.  

«Det skal en 

landsby til for å 

oppdra, danne 

og utdanne et 

barn.» 
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7. Sett positive grenser.  

Vi kan ikke endre andre enn oss selv. Gjennom positive endringsprosesser som gode relasjoner, 

etablering av tillit, bekreftelse av positiv atferd, øve opp selvkontroll og samarbeid, er det en 

felles forståelse for at endring skjer gjennom positive grenser.  

Overordnet del, ny læreplan:  
Opplæringens mål er blant annet å hjelpe barn og unge til å mestre utfordringer sammen med 

andre. Opplæringen skal sette hver elev i stand til å ta hånd om sitt liv, og samtidig gi eleven 

overskudd og vilje til å støtte andre. 

Opplæringen skal gi god allmenndannelse. Det vil si tilegnelse av egenskaper og verdier som 

letter samarbeid mellom mennesker og gjør det rikt og spennende å leve sammen. Det 

innbefatter kyndighet og modenhet for å møte livet – praktisk, sosialt og personlig.  

Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. Den 

må organiseres slik at elevenes virke får konsekvenser for andre, og slik at de kan lære av 

konsekvensene av egne avgjørelser.  

Alle elever har rett til opplæring i ryddige og rolige former, og har selv medansvar for dette.  

Foreldrene er en viktig del i samarbeidet om den enkelte elev og skolens miljø. Foreldrene har 

primæransvaret for sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeid 

mellom skole og hjem. For læringsmiljøet favner også foreldrene.  

Prinsipper for opplæringen - Læringsplakaten sier blant annet at skolen skal:  

 Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og 

kulturell kompetanse og demokratisk deltagelse  

 Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg 

av utdanning og fremtidig arbeid  

 Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet 

fremmer helse, trivsel og læring  

 Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre 

foreldrenes/ foresattes medansvar i skolen.  

 

For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen legge til rette 

slik at de får øve seg i ulike former for samhandling og problem – og 

konflikthåndtering. Skolen skal hjelpe elevene til å utvikle seg både som 

selvstendige, ansvarsfulle individer som mestrer ulike roller i samfunns – og arbeidslivet.  

 

”Vi lærer ikke 

for skolen, men 

for livet” 

(romersk filosof) 
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Sosial kompetanse  
Et overordnet mål for skolen blir derfor å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Elverumskolen 

har definert følgende områder innen sosial kompetanse:  

Empati:  

- å kunne leve seg inn i andres situasjon  

- å se situasjonen fra den andres side  

- å vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter  

 

Samarbeid:  

- å kunne bruke tiden fornuftig mens man venter på tur  

- å kunne dele med andre  

- å kunne hjelpe andre  

- å kunne følge regler og beskjeder  

- å kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere  

- å kunne samarbeide med jevnaldrende og voksne  

 

Selvhevdelse:  

- å kunne be om hjelp og informasjon  

- å kunne presentere seg  

- å kunne reagere på andres handlinger  

- å kunne uttrykke egne meninger og standpunkter  

- å kunne si nei til det man helst ikke bør være med på  

 

Selvkontroll:  

- å kunne vente på tur  

- å kunne løse en konflikt med ord  

- å kunne følge regler i lek og tåle å tape  

- å kunne vise glede og sinne på situasjonstilpassede måter  

 

 



7 
 

 

Ansvarlighet:  

- å kunne vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid  

- å kunne utføre oppgaver  

- å kunne våge å si fra om mobbing og plaging  

- å kunne ta konsekvensene av regelbrudd  

- å være med på å skape et godt miljø for læring og trivsel  

 

 

Tiltak som støtter trygghet, trivsel og sosial kompetanse  

For Elverumskolen og Ydalir 

Tiltak Ansvar Gjennomføring 

Fadderordning Rektor Kontaktlærere og elever 
Hjerterom på 
timeplanen 

Rektor Alle foreldremøter på 
høsten 

Mitt valg Rektor Lærere 

Klassemøter og loggbok Rektor Kontaktlærere 
Fellesarrangementer Rektor Samarbeid med FAU 

Inspeksjonsrutiner Rektor Lærere og 
barneveiledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Alle barn har en 

gnist i seg. Alt vi 

trenger er å tenne 

den” 

Roald Dahl 
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Hjerterom på timeplanen 

«Hjerterom på timeplanen»  skal bidra til å se på hvordan vi sammen kan fremme gode verdier og holdninger 

hjemme og på skolen hos barn og unge i Elverum.  

«Hjerterom på timeplanen» er et verktøy, en metode der foreldrene er aktivt med å velge verdier skolen skal 

undervise i, og foreldrene skal følge opp hjemme i oppdragelsen. Man stiller spørsmål som; - Hvem vil vi at 

barnet vårt skal bli? Hvilke verdier og egenskaper ønsker vi å formidle til vårt barn? 

Målet med «Hjerterom på timeplanen» er å:   

1) Støtte foreldrene i dennen delen av oppdragelsen. 

2) Støtte skolen med denne delen av undervisningen. Verdiformidlingen undervises på en systematisk og 

timeplanfestet måte, i likhet med andre fag. 

3) Gi foreldrene en stemme, øke samarbeidet mellom hjem og skole, også på området DANNELSE. 

Første foreldremøte i 1. klasse kalles et «Hjerteromsmøte». Ut i fra 24 verdier, diskuterere foreldrene seg frem 

til de 4-5 verdiene skolen skal undervise barna i det første skoleåret. Foreldrene følger så opp de samme 

verdiene hjemme. Skolen utarbeider deretter undervisningsplaner for disse 4-5 verdiene, timeplanfester 

undervisningen og informerer og leverer dette til foreldrene og rektor. Slik får alle parter lik innsikt og 

utgangspunkt for å arbeide kollektivt videre med dette temaet.  

I 2.klasse velges 4-5 nye verdier osv.. Når elevene går ut av 7 klasse har de gått grundig inn i verdiene gjennom 

ulike undervisningsmetoder, og fått med seg en verdiforankring for livet.  

Gjennom «Hjerterom på timeplanen» setter utdanningssektoren i Elverum personlig vekst og trening av sosiale 

ferdigheter på «Timeplanen» både hjemme og på skolen.  

«Hjerterom på timeplanen» er den del av «Handlingsplanen for sosial kompetanse i Elverumskolen». 

Elverum vil være og omtales som en «Verdikommune!» 

Som en del av «Hjerterom på timeplanen», og for å oppnå en lik praksis, har utdanningssjefen, rektorene og 

PPT utarbeidet følgene: 

 Egen Logo 

 T-Skjorter til alle lærer og alle 1.klasse elever 

 En felles brosjyre 

 Informasjonsplakater 

 Verdiplakater 

 Minimumsstandard for gjennomføring av «Hjerterom på timeplanen» 

 En felles mal for planlegging av arbeidet ( inneholder også eks på hvoran det kan planlegges). 

 Del av felles sosial handlingsplan for skole 
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Månedens sosial kompetanse fokus– felles for 1 -7 trinn 

TID  OMRÅDER  MÅL  KRITERIER  

August  Ansvarlighet  Vi har god orden og  
oppførsel  

Jeg har orden i tingene mine.  
Jeg hilser på andre hver dag.  

September  Samarbeid  Kan følge regler og 
beskjeder  

Vi lager klasseregler.  
Jeg følger regler.  
Jeg lytter når andre snakker.  
Alle får være med i leken.  

Oktober  Selvhevdelse  Jeg er ok og du er ok  Vi er forskjellige.  
Jeg kan presentere meg.  
Jeg kan si noe pent om meg selv og 
andre.  

November  Empati  Vi hjelper hverandre  Jeg hjelper deg.  
Jeg forstyrrer ikke andre når de 
jobber.  
Jeg oppmuntrer andre.  
Jeg er en god venn.  

Desember  Selvkontroll  Vi tilpasser oss 
hverandre  

Jeg kan løse en konflikt med ord.  
Jeg kan svare på en fin måte.  
Jeg kan vente på tur.  

Januar  Ansvarlighet  Vi følger skolens 
trivselsregler  

Jeg kan følge oppsatte regler.  
Jeg gjør de oppgavene jeg skal.  
Jeg gjør mitt for å skape god 
arbeidsro.  
Jeg våger å si fra hvis noen blir 
plaget.  

Februar  Selvhevdelse  Vi tør å være oss 
selv  

Jeg kan be om hjelp.  
Jeg våger å si NEI.  
Jeg tør være meg selv.  

Mars  Samarbeid  Vi er hyggelige mot 
hverandre  

Jeg kan dele med andre.  
Jeg kan hjelp andre.  
Jeg kan skifte aktivitet uten å 
protestere.  
Jeg kan samarbeide.  
Jeg kan bruke tiden fornuftig mens 
jeg venter på tur.  

April  Empati  Vi tar hensyn til 
hverandre  

Jeg tenker meg om før jeg snakker.  
Jeg forstår at mennesker er ulike.  
Jeg tar hensyn til gruppen min.  

Mai  Ansvarlighet  Vi har det pent 
rundt oss  

Jeg kaster ikke søppel i naturen.  
Vi pynter rundt skolen.  
Jeg rydder etter meg.  
Jeg viser respekt for egne og andres 
ting.  

Juni  Empati  Vi bryr oss om 
hverandre  

Jeg er vennlig.  
Jeg har omtanke for andre.  
Jeg kan be om unnskyldning.  
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Sosial læreplan 1. trinn 
 

MÅL  KJENNETEGN PÅ 
MÅLOPPNÅELSE  

SAMARBEID: 
 
Jeg er hjelpsom og vennlig.  
Jeg forestår forskjellen på ditt og mitt.  
Jeg er flink til å lytte til andre.  
Jeg kan følge regler.  

Jeg er vennlig mot andre barn.  
Jeg hjelper andre.  
Jeg sier hyggelige ting til de jeg møter.  
Jeg lar andre ha tingene sine i fred.  
Jeg låner mine ting til andre.  
Jeg deler med andre.  
Jeg følger med når andre forteller noe uten å 
avbryte.  
Jeg venter på min tur når jeg vil si noe.  
Jeg kan tape i lek og spill.  
 

ANSVARLIGHET:  
 
Jeg følger klassens og skolens regler.  

Jeg rekker opp hånden når jeg skal si noe.  
Jeg lytter til beskjeder.  
Jeg bruker innestemme.  
Jeg henger opp klærne mine og holder orden 
på plassen min i gangen.  
Jeg hjelper til med å rydde.  
 

SELVHEVDELSE/SELVKONTROLL: 
  
Jeg våger å være meg selv.  
Jeg vet hva jeg er flink til.  

Jeg kan fortelle hvordan jeg har det.  
Jeg kan si nei hvis noen spørs om jeg vil være 
med på dumme ting.  
Jeg kan si”stopp” i leken hvis det blir for 
voldsomt.  
Jeg våger å si minst en ting jeg er flink til.  
 

EMPATI:  
 
Jeg er en god venn.  
Jeg kan sette meg inn i andres situasjon.  
 

Jeg tar andre med i leken.  
Jeg bryr meg om vennene mine.  
Jeg trøster når noen er lei seg.  

«HJERTEROM PÅ TIMEPLANEN»  1. trinn 
Valgte verdier: 

1.  
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Sosial læreplan 2. trinn 
 

MÅL  KJENNETEGN PÅ 
MÅLOPPNÅELSE  

SAMARBEID:  
 
Jeg er flink til å lytte til andre.  
Jeg kan løse konflikter med ord.  
Jeg kan samarbeide med andre.  

Jeg kan stille spørsmål til det andre forteller 
høyt i klassen.  
Jeg bruker ”stopp-regelen” og stanser lekene 
hvis jeg eller andre ikke synes det er gøy 
lenger.  
Jeg lar de andre få være med i leken.  
Jeg kan la andre bestemme i leken.  
 

ANSVARLIGHET:  
 
Jeg følger klassens og skolens regler.  
Jeg er presis.  
Jeg tar ansvar for egen læring.  

Jeg vet hva som står i reglene.  
Jeg tar vare på bøkene mine.  
Jeg kommer inn når skoleklokken ringer.  
Jeg har god orden i sekken min og i hyllen 
min.  
Jeg gjør mitt beste for at det skal være 
arbeidsro.  
 

SELVHEVDELSE/SELVKONTROLL:  
 
Jeg våger å være meg selv.  
Jeg vet hva jeg er flink til.  

Jeg våger å hevde meg og mine meninger i 
lek og arbeid.  
Jeg våger å bidra i klassen.  
Jeg våger å være med i framførelser.  
Jeg kan fortelle og forklare hvorfor jeg er 
flink til noe.  
 

EMPATI:  
 
Jeg er en god venn.  
Jeg kan sette meg inn i andres situasjon.  
Jeg kjenner følelsene mine.  

Jeg bruker ikke stygge ord om andre eller 
erter noen.  
Jeg ler ikke av andre selv om de gjør eller sier 
noe jeg synes er dumt.  
Jeg kan ”lese” ansiktsuttrykk og kroppsspråk 
når andre er glade, lei seg, sinte o.s.v.  
Jeg vet hva som gjør meg glad, sint, lei meg 
o.s.v.  
 

«HJERTEROM PÅ TIMEPLANEN» 2. trinn 
Valgte verdier: 
1. Vennskap 
2. Være ærllig 
3. Være god og vise godhet 
4. Inkludere alle 
5. Omtanke/ vise hensyn 
6. Samarbeide 
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Sosial læreplan 3. trinn 
 

MÅL  KJENNETEGN PÅ 
MÅLOPPNÅELSE  

SAMARBEID:  
 
Jeg kan samarbeide med andre.  
Jeg står for det jeg gjør.  

Jeg klarer å innrette meg etter 
flertallsavgjørelser.  
Jeg våger å være ærlig og snakke sant når jeg 
har gjort noe dumt.  
Jeg kan forklare ”stopp-regelen”.  
Jeg bidrar positivt i gruppearbeid.  
 

ANSVARLIGHET:  
 
Jeg følger klassens regler.  
Jeg holder tidsfrister.  
Jeg tar ansvar for egen læring.  

Jeg spør hvis jeg er usikker på hva som er 
tillatt eller ikke.  
Jeg møter til avtalt tid.  
Jeg gjør pålagte oppgaver til avtalt tid.  
Jeg tar med meg riktige bøker og skolesaker 
hjem og til skolen hver dag.  
Arbeidene mine er oversiktlige.  
 

SELVHEVDELSE/SELVKONTROLL:  
 
Jeg våger å være meg selv.  
Jeg vet hva jeg er flink til.  
Jeg er fornøyd med arbeidene mine.  

Jeg er trygg på meg selv og trenger ikke å ta 
på meg ”en rolle”.  
Jeg kan lage en liste over skole- og 
fritidsaktiviteter jeg mestrer.  
Jeg kan vise fram arbeidet mitt til andre 
elever, lærere og foresatte.  
 

EMPATI:  
 
Jeg er hjelpsom og grei mot andre.  
Jeg kan sette meg inn i andres situasjon.  
Jeg godtar at andre ser annerledes ut enn 
meg.  

Jeg gir ros, og sier fine ting om andre.  
Jeg godtar at andre sier i fra hvis jeg gjør ting 
de ikke liker.  
Jeg sier ikke dumme ting selv om andre ser 
annerledes ut enn meg.  

«HJERTEROM PÅ TIMEPLANEN»  3. trinn 
Valgte verdier: 
1. Vennskap 

2. Dele 
3. Lytte 

4. Være god og vise godhet 
5. Omtanke/vise hensyn 

6. Inkludere alle 
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Sosial læreplan 4. trinn 

MÅL  KJENNETEGN PÅ 
MÅLOPPNÅELSE  

SAMARBEID:  
 
Jeg kan samarbeide med andre.  
Jeg kan løse konflikter med ord.  

Jeg kan samarbeide med alle.  
Jeg kan sette ord på følelsene mine.  
Jeg hjelper andre når jeg ser de trenger det.  
Jeg gir beskjed til en voksen når noe skjer 
med meg eller andre elever.  
 

ANSVARLIGHET:  
 
Jeg følger klassens og skolens regler.  
Jeg holder tidsfrister.  
Jeg tar ansvar for egen læring.  

Jeg kan rette meg etter reglene som vi er blitt 
enige om.  
Jeg tar vare på bøkene mine og skolens 
utstyr.  
Jeg leverer bøker og arbeider til riktig tid.  
Jeg følger med på beskjeder og instrukser.  
Jeg arbeider selvstendig med oppgavene 
mine, men spør om hjelp dersom jeg trenger 
det.  
Jeg kan lese en oppgave og tenke meg om før 
jeg spør om hjelp.  

SELVHEVDELSE/SELVKONTROLL:  
 
Jeg tør å være meg selv.  
Jeg vet hva jeg er flink til.  
Jeg har tillit til egne evner.  

Jeg våger å si noe høyt i klassen.  
Jeg våger å svare selv om jeg ikke er sikker på 
om jeg har det rette svaret.  
Jeg vet hva jeg kan og hva jeg må jobbe mer 
med.  
Jeg våger å spørre voksne og medelever om 
hjelp hvis jeg lurer på noe.  
Jeg stoler på at det arbeidet jeg gjør er godt 
nok.  
Jeg gir ikke opp selv om jeg møter faglig 
motgang.  

EMPATI:  
 
Jeg kan sette meg inn i andres situasjon.  
Jeg kjenner følelsene mine.  

Jeg spør andre om de har det bra.  
Jeg forstår at alle er like mye verdt, selv om 
de gjør og mener noe annet.  
Jeg bruker ikke stygge ord om andre eller 
erter.  
Jeg kan forklare hva jeg føler, og hvorfor jeg 
føler det slik.  

«HJERTEROM PÅ TIMEPLANEN» 4. trinn 
Valgte verdier: 
1. Vennskap 

2. Til å stole på 
3. Snakke sant 

4. Respektere 
5. Inkludere alle 

6. Omtanke/ vise hensyn 
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Sosial læreplan 5. trinn 
 

MÅL  KJENNETEGN PÅ 
MÅLOPPNÅELSE  

SAMARBEID:  
 
Jeg kan samarbeide med andre.  
Jeg kan løse konflikter med ord.  

Jeg vet når det er lurt å arbeide alene og når 
det er lurt å samarbeide med andre.  
Jeg er med på å fordele oppgaver rettferdig i 
et arbeidsfellesskap.  
Jeg kan se min rolle i en konflikt, forklare hva 
jeg har gjort og lytte til motparten.  
 

ANSVARLIGHET:  
 
Jeg følger klassens og skolens regler.  
Jeg tar ansvar for egen læring.  

Jeg kan bruke hviskestemme hvis jeg må 
prate med andre.  
Jeg må ikke alltid være først i køen, sniker 
ikke eller plager dem som er foran eller bak 
meg i køen.  
Jeg kommer raskt i gang med arbeidet.  
 

SELVHEVDELSE/SELVKONTROLL:  
 
Jeg tør å være meg selv.  

Jeg tør å si fra til en voksen dersom noen 
andre trenger hjelp.  
Jeg tør å være med i oppsetninger og 
framføringer.  
 

EMPATI:  
 
Jeg er hjelpsom og vennlig mot andre.  
Jeg lytter aktivt til andre.  

Jeg kan si fra uten å såre.  
Jeg gjør mitt beste for å forstå det andre sier 
til meg og spør hvis jeg ikke forstår.  

«HJERTEROM PÅ TIMEPLANEN»  5. trinn 
Valgte verdier: 
1. Åpen 

2. Være ærlig 
3. Respektere 

4. Rettferdig 
5. Inkludere alle 

6. Omtanke/ vise hensyn 
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Sosial læreplan 6. trinn 
 

 

MÅL  KJENNETEGN PÅ 
MÅLOPPNÅELSE  

SAMARBEID:  
 
Jeg godtar flertallsavgjørelser.  
Jeg kan løse konflikter med ord.  

Jeg kan innrette meg etter andres meninger 
når jeg samarbeider.  
Jeg kan gi konstruktiv kritikk.  

ANSVARLIGHET:  
 
Jeg tar ansvar for egen læring.  

Jeg prioriterer tiden godt og fullfører 
oppgavene jeg skal gjøre.  
Jeg arbeider selvstendig og målrettet i 
individuell tid.  
 

SELVHEVDELSE/SELVKONTROLL:  
 
Jeg tør å være meg selv.  
Jeg har tillit til egne evner.  

Jeg våger å opptre og delta på fremføringer.  
Jeg våger å ta selvstendige valg der oppgaven 
krever det.  

EMPATI:  
 
Jeg er en god venn.  
Jeg godtar at andre er annerledes enn meg.  

Jeg kan si fra uten å såre.  
Jeg forstår at andre er like mye verdt, 
uansett utseende, kulturbakgrunn og 
ferdigheter.  
 

«HJERTEROM PÅ TIMEPLANEN»  6. trinn 
Valgte verdier: 
1. Respektere  
2. Inkludere alle  

3. Omtanke/vise hensyn  

4. Til å stole på  
5. Frihet 

6. Samarbeide 
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Sosial læreplan 7. trinn 
 

 

MÅL  KJENNETEGN PÅ 
MÅLOPPNÅELSE  

SAMARBEID: 
 
Jeg kan løse konflikter med ord.  

Jeg kan begrunne min kritikk.  

ANSVARLIGHET:  
 
Jeg tar ansvar for egen læring.  

Jeg arbeider raskt når det trengs.  
Jeg arbeider nøyaktig når det trengs.  
Jeg kan vurdere hvilken samarbeidsmåte som 
egner seg best for oppgaven jeg skal løse.  
Jeg skriver ned og vurderer mine egne mål på 
planen min.  
 

SELVHEVDELSE/SELVKONTROLL:  
 
Jeg tør å være meg selv.  
 

Jeg kan ta selvstendige valg uten å større 
meg på andre.  

EMPATI:  
 
Jeg godtar at andre er annerledes enn meg.  

Jeg respekterer andre, deres klær, væremåte, 
religion, utseende og status.  
Jeg bruker ”Jeg-setninger” når jeg forklarer 
hva jeg føler.  
 

«HJERTEROM PÅ TIMEPLANEN» 7. trinn 
Valgte verdier: 

1. Være ærlig 

2. Rettferdig 
3. Til å stole på 
4. Inkludere alle 
5. Omtanke/ vise hensyn 
6. Samarbeide 

 

 

 


