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Personalet ved Sagabakken skole ønsker at skolen skal være et godt sted å være og et godt 
sted å lære. Skoleåret 2006/2007 bestemte vi oss for å bli en PALS-skole. PALS er et program 
som er utviklet av Atferdssenteret. Det skal hjelpe til å redusere atferdsproblemer, og gi et 
trygt miljø som støtter læring.  
 
Hovedtanken er at alle i skolemiljøet har en felles oppfatning av regler og forventninger. Et 
helt skoleår gikk med til å skolere personalet. Det var viktig at alle var enige om og sto bak de 
regler og forventninger som skulle gjelde ved skolen. Det ble utarbeidet et sett regler 
(regelmatrise) for hver arena ved skolen. Der kommer det tydelig fram hva som forventes av 
elevene. Overordnet regel er at alle skal vise ansvar, omsorg og respekt. Regelmatrisene ble 
gjennomsett og revidert i løpet av skoleåret 2014/2015 for å etterkomme nye behov. Det ble 
i løpet av samme skoleår, laget en egen plan for SFO med regelmatriser for ulike arenaer. 
SFO startet å bruke matrisene ved oppstart av skoleåret 2015/2016. 
 
Ved skolestart høst 2007 begynte innføringen mot elevene. Alle regler og forventninger ble 
nøye gjennomgått og innøvd gjennom rollespill. Det er viktig å forsterke positiv atferd. 
Denne forsterkningen skjer gjennom blant annet ros, oppmuntring og utdeling av Bra-kort. 
Bra-kortene samles klassevis og fører til en belønning for klassen etter et visst antall 
oppsamlede kort. Dette virker svært motiverende, og har ført til en forbedring på mange 
områder. Belønninger blir revidert i løpet av skoleåret 2015/2016. 
 
Det er også utarbeidet et sett med konsekvenser som blir satt i verk dersom regler og 
forventninger ikke blir etterfulgt. Konsekvenser ble også gjennomsett og revidert i løpet av 
skoleåret 2014/2015.  
 
I løpet av skoleåret 2014/2015 har vi også tatt i bruk hjelpekort. Hjelpekort er et sett 
klassekort som skal ligge i kateterskuffen i hvert enkelt klasserom. De er merket med 
klassetrinn og sted, slik at elever enkelt kan ta et slikt kort og hente hjelp fra nærliggende 
klasserom eller kontoret, dersom læreren ber om det. 
 
Det har også blitt opprettet atferdsstøtteteam. Ansatte kan komme til atferdsstøtteteamet 
dersom de har elever med ekstra faglige og/eller sosiale utfordringer. 
 
Nytt for skoleåret 2015/2016 er at vi introduserer elevene for karakteregenskaper. Målet 
med karakteregenskapene er at elevene skal bli bevisst på ulike egenskaper man kan inneha, 
og at de gjenkjenner en egenskap hos seg selv og andre. Karakteregenskapene er også et 
system hvor de voksne får mulighet til å gi konkrete, positive, personlige tilbakemeldinger til 
elevene på en enkel måte. 
 
Det har også blitt utarbeidet en prosedyre for hva som skal gjennomgås med de nyansatte. 
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Sagabakken skole skal få bedre kultur for læring og bli mer 
forutsigbar for elevene. 
 
Skolen skal bli mer motiverende og forutsigbar for elevene. De skal 
vite hva som forventes og hvilke konsekvenser det har å ikke følge 
forventninger og regler. 
 

 
 
 
 

 
 

 Vis respekt 
 

Vis ansvar 
   

  Vis omsorg 
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Arena  Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt 
 
Klasserom 
 
 
 

 Møt presis 

 Vær forberedt 

 Kom raskt på plass 

 Bidra til at det blir 
arbeidsro 

 Prøv selv før du 
ber om hjelp 

 Ta vare på tingene 
dine 

 Rydd opp etter deg 

 Kast søppel i 
søppelbøtta 

 Sett opp stolen før 
du går 

 La mobiltelefonen 
ligge avslått i 
sekken 

 Vær forsiktig med 
datautstyret.  
 

 

 Hils hyggelig 
på 
hverandre 

 Bruk 
hyggelige 
ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov  

 Vær grei mot 
alle 

 Gi hverandre 
ros 

 Vær positiv 
 

 Rekk opp hånda 
når du vil si noe 

 Vent på tur 

 Lytt når andre 
har ordet 

 Bruk innestemme 

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed 

 Bruk de voksnes 
og dine 
medelevers navn 

 Godta at vi er 
forskjellige 

 La andres ting 
være i fred - spør 
pent hvis du vil 
låne 

 Hold hender og 
føtter for deg selv 

 
Ordenselever 
 
 

 Tørk av tavla 

 Fei gulvet 

 Lukk vinduer og 
dra opp  
rullgardiner.  

 Kast søppelposen i 
den lille 
søppeldunken. 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 
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Arena  Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt 
 
Toalettene 
 
 
 

 Bruk riktig 
papir 

 Dra ned 

 Vask hendene 
dine 

 Rydd etter deg 
og tørk opp 
hvis du 
”bommer” 

 Gå ut av 
toalettet når du 
er ferdig 

 Lukk døra etter 
deg 

 

 Bruk 
hyggelige ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Gå på det toalettet 
som er beregnet for 
deg 

 Gå bare når du må 

 La andre få være i 
fred 

 
 
Gangene 

 Gå på høyre 
side i trappene 

 Gå direkte dit 
du skal 

 La stoler og 
bord stå på 
plassen sin 

 Rydd opp etter 
deg.  

 Bær ball og 
annet utstyr i 
gangen  

 Åpne og lukk 
døra pent 

 

 Hils hyggelig 
på hverandre 

 Bruk 
hyggelige ord  

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 

 Bruk innestemme 

 Gå i gangen 

 La voksne og barn 
arbeide i fred. 

 La andres ting og 
utstillinger være i 
fred 

 Hold hender og 
føtter for deg selv 

 

 
Garderobene 

 Heng opp tøyet 
og sett skoene 
pent på 
plassen din 

 Sitt på din 
egen plass 

 Rydd opp etter 
deg 

 Bær ball og 
annet utstyr i 
garderoben 

 Åpne og lukk 
døra pent 

 Kle på deg 
raskt og gå ut 
av garderoben 
når det er 
friminutt 

 

 Hils hyggelig 
på hverandre 

 Bruk 
hyggelige ord  

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 
 

 Bruk innestemme 

 La andres ting 
være i fred 

 Hold hender og 
føtter for deg selv 
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Arena  Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt 
 
 
Datastasjon 
 
 
 

 Behandle 
utstyret forsiktig 

 Logg av etter 
timen 

 Avslutt og slå av 
PC og skjerm 
når dagen er 
slutt 
 

 Bruk 
hyggelige ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 La alle få 
bruke data-
maskinen 
like mye 

 Vær positiv 
 

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed 

 Skriv ut når du får 
lov og kun en 
gang 

 Lagre alle 
arbeider i din 
egen mappe 

 La andres mapper 
være i fred 

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed 

 Husk 
nettvettreglene 

 Bruk hyggelige 
ord når du skriver 
til andre på nettet 

 

 
 
Kunst- og 
håndverk 
 
 

 Behandle 
utstyret forsiktig 

 Vær tålmodig, 
og jobb så nøye 
og godt du kan 

 Utnytt materialet 
så godt du kan 

 Rydd opp og 
legg materiell på 
riktig plass 

 
 
 

 Bruk 
hyggelige ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Gi hverandre 
ros 

 Vær positiv  

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed  
 

 
 
 
Musikk 
 
 
 

 Behandle alle 
instrumenter  
forsiktig 

 Ta godt vare på 
instrumentet ditt 

 Syng med den 
stemmen du har 

 Bruk 
hyggelige ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Gi hverandre 
ros  

 Vær positiv 
 

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed 

 

 
 
Bibliotek 
 
 
 

 
 

 Registrer de 
bøkene du låner 
og de du leverer 

 Ta godt vare på 
boka og lever 
den tilbake 

 Sett alle bøker 
tilbake på riktig 
plass 

 Bruk 
hyggelige ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Vær positiv 

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed 

 Bruk 
”hviskestemme” 

 La andre få sitte 
alene med boka si 

 Godta at vi leser 
forskjellige bøker 
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Arena  Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt 
 
Personalrom 
 
 

 Bank på og vent 
på svar 

 Hvis ingen 
åpner, gå 
tilbake  

 Bruk skolens 
telefon minst 
mulig 

 Avtal alltid med 
læreren din hvis 
du skal bruke 
telefonen 
 

 Hils høflig 

 Bruk 
hyggelige ord 

 Få tillatelse av en 
voksen før du går 
til 
personalrommet 

 
 

 

Naturfagrom 
 
 
 
 
 

 Behandle 
utstyret forsiktig 

 Rydd opp og 
legg utstyr på 
riktig plass 

 Følg 
labvettreglene 

 

 Bruk 
hyggelige ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Gi hverandre 
ros 

 Vær positiv 

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed  

 

 

På tur/ 
forestilling 
 

 Møt presis 

 Kle deg etter 
forholdene  

 Vær forberedt. 
Ha med det du 
trenger 

 Følg reglene på 
det stedet du er 

 Hold sammen 
med gruppa 

 Rydd opp etter 
deg 
 

 Hils hyggelig  

 Bruk 
hyggelige ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Vær grei mot 
alle 

 Vær positiv 

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed 

 Vær høflig mot 
dem du møter 

 Representer 
Sagabakken på 
en god måte 

 

Uteområdet 
 Lek/opphold 

deg på skolens 
område 

 Kle deg etter 
forholdene 

 Ta vare på leker 
og utstyr du 
låner, og bruk 
det forsiktig 

 Lever tilbake 
det du har lånt 

 Kast søppel i 
søppelbøtta 

 Gå inn når du 
skal 
 

 Bruk 
hyggelige ord 

 La alle få 
være med i 
leken 

 Gjør ditt til at 
alle har det 
bra 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Si ifra til en 
voksen hvis 
noen blir 
plaget 

 La andre få leke i 
fred 

 Spør pent om å få 
være med 

 Følg spillereglene 

 Hold hender og 
føtter for deg selv 

 Si ja, så ofte som 
mulig 
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Toalettene 
 
 
 

 Bruk riktig papir 

 Dra ned 

 Vask hendene 
dine 

 Rydd etter deg 
og tørk opp 
hvis du 
”bommer” 

 Gå ut av 
toalettet når du 
er ferdig 

 Lukk døra etter 
deg. 

 
 
 
 
 
 
 

 Bruk hyggelige 
ord 

 Hjelp hverandre 
ved behov 

 Gå på det 
toalettet som er 
beregnet for 
deg 

 Gå bare når du 
må 

 La andre få 
være i fred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arena  Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt 
 
Kontor  
sfo-leder 
 
 

 Bank på og 
vent på svar 

 Hvis ingen 
åpner, gå 
tilbake  

 Bruk sfo- 
telefonen minst 
mulig 
 
 

 Hils høflig 

 Bruk hyggelige 
ord 

 Få tillatelse av 
en voksen før 
du går til Sfo-
leders kontor.  

 
 

 

Lek 

 
 
 
 
 

 Behandle 
lekene 
ordentlig. 

 Rydd opp etter 
deg før du går 
på skolen eller 
hjem. 
Bare byggverk 
kan stå.  
 

 Bruk hyggelige 
ord. 

 Vær grei mot 
alle. 

 Vær positiv. 

 Hvis andre spør 
om å få være 
med i leken, 
skal du alltid si 
ja. 
 

 Ak bare i sklia 
når den er 
«åpen».   

 Lek bare oppe 
når det er en 
voksen til 
stede.  

 La andres ting  
være i fred 
- spør pent om 
du vil låne 

 Respekter 
hverandres lek. 
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Arena  Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt 
 
Garderobene 

 Heng opp tøyet 
og sett skoene 
pent på plassen 
din 

 Sitt på din egen 
plass 

 Rydd opp etter 
deg 

 Bær ball og 
annet utstyr i 
garderoben 

 Åpne og lukk 
døra pent 

 Kle på deg 
raskt og gå ut 
av garderoben  

 

 Hils hyggelig på 
hverandre 

 Bruk hyggelige 
ord  

 Hjelp hverandre 
ved behov 
 

 Bruk 
innestemme 

 La andres ting 
være i fred 

 Hold hender og 
føtter for deg 
selv 
 

 
Overgang 
skole – Sfo. 
 
 
 
 

 Gå rett til Sfo 
etter skoleslutt 

 Ta med sekken 
og det du 
trenger. 

 Heng sekken 
og tøyet ditt på 
plassen din i 
garderoben 

 Still deg i kø for 
å krysse deg 
inn 

 Kryss ”inn” når 
du kommer og 
”ut” når du går 

 Si i fra hvis du 
blir hentet rett 
etter skolen. 
 

 Hils hyggelig på 
de du møter i 
gangen 

 Bruk hyggelige 
ord. 

 Hjelp hverandre 
ved behov.  
 

 Gå pent og rolig 
i gangen. 

 Gå direkte dit 
du skal. 

 Stå rolig i kø og 
hold hender og 
føtter for deg 
selv. 

 
 
Stillerom 
 
 

 Sitt stille i 
sakkosekken 
når du leser.  

 Vær rolig og 
avslappet i 
kroppen. 
 

 Bruk hyggelige 
ord  

 Hjelp hverandre 
ved behov 
 

 Bruk 
stillerommet 
kun til det det 
er ment for. 

 Snakk stille til 
hverandre. 
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Arena  Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt 
 

På tur/ 
forestilling 
 

 Møt presis 

 Kle deg etter 
forholdene  

 Vær forberedt. 
Ha med det du 
trenger 

 Følg reglene på 
det stedet du er 

 Hold sammen 
med gruppa 

 Rydd opp etter 
deg 
 

 Hils hyggelig  

 Bruk 
hyggelige ord 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Vær grei mot 
alle 

 Vær positiv 

 Hør etter og følg 
de voksnes 
beskjed 

 Vær høflig mot 
dem du møter 

 Representer 
Sagabakken på en 
god måte 

 
 
Matbordet 
 
 
 
 

 Gå på do/vask 
hendene før du 
skal spise. 

 Sitt pent og 
rolig ved 
bordet. 

 Spis pent og 
ordentlig. 

 Spis opp det du 
har tatt til deg. 

 Rydd bort 
tallerken,glass 
og bestikk etter 
deg. 
 

 Snakk 
sammen 

 Bruk hyggelig 
ord. 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov. 

 Bruk innestemme 

 La andres mat 
være i fred 

 Hold hender og 
føtter for deg selv 

 Sitt pent ved 
bordet til en 
voksen gir deg lov 
å gå i fra.  

 

 
Oppholdsrom  
 
 
 

 Sett stolene 
pent inn til 
bordet. 

 Rydd opp etter 
de.   

 Bruk 
hyggelige ord. 

 Vær grei mot 
alle. 

 Vær positiv. 
 

 Bruk de voksnes 
og dine med 
elevers navn 

 Gå rolig inne på 
sfo. 

 Gå i trappa. 

 La andres ting 
være i fred 
- spør pent om du 
vil låne 

 Holde hender og 
føtter  for deg selv. 

 Bruk innestemme  

 Godta at vi er 
forskjellige 
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Arena  Vis ansvar Vis omsorg Vis respekt 
 

Uteområdet 
 Kle deg etter 

forholdene 

 Lek/opphold 
deg på skolens 
område 

 Bruk bare 
uteleker ute.  

 Ta vare på 
leker og utstyr 
du låner, og 
bruk det 
forsiktig 

 Lever tilbake 
det du har lånt 

 Kast søppel i 
søppelbøtta 

 Gå inn når du 
skal 
 

 Bruk 
hyggelige ord 

 La alle få 
være med i 
leken 

 Gjør ditt til at 
alle har det 
bra 

 Hjelp 
hverandre 
ved behov 

 Si ifra til en 
voksen hvis 
noen blir 
plaget 

 La andre få leke i 
fred 

 Spør pent om å få 
være med 

 Følg spillereglene 

 Hold hender og 
føtter for deg selv 

 Si ja, så ofte som 
mulig 
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Alvorlig problematferd 
 
Prosedyre for håndtering av 
problematferd følges før konsekvenser 
iverksettes. 
 

 
Konsekvenser 
 

 
Systematisk boikott av undervisning 
 

 
- Ut av klasseromsundervisning.  
- Jobbe alene på grupperom.  
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

Stikke av etter at du har blitt sendt ut av 
undervisning (grupperom, gang..)   

- Parade  
- Kontakte hjemmet(kontaktlærer evnt 

administrasjon) 
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Skulk 
 

 

  
- TA IGJEN TID ( parade, jobbe i 

friminutt eller etter endt skoledag) 
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Hærverk 

 
 

 
- Erstatte evnt reparere ødelagte 

gjenstander etter skoletid 
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Mobbing  
(hele personalet må informeres ved 
alvorlige mobbesaker. Hvem/hva skal vi 
passe på/se etter?) 
 

 

 
- Fjernes fra felles friminutt. 
- Oppfølgingsmøter. 
- Følges tett av voksne ute i friminutt 

(lage plan på hvem/hvordan) 
- Sjekk inn- sjekk ut 
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Alvorlig feil mobilbruk (opptak, bilder, SMS 
med trakasserende innhold) 
 

 

 
- Mobilen konfiskeres.  
- Anmeldelse (innhold slettes først 

etter anmeldelsen) 
- Hente mobil sammen med foresatte. 
- Oppfølgingsmøter.  
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  
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Lyve, jukse 
 

 

- Gjøre prøver/lekser om igjen etter 
skoletid. 

- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Bevist stygg språkbruk 
 

 

 
- Loggføre 
- Samtale med 

kontaktlærer/administrasjon som 
avtaler konsekvens.  

- Tas opp på samtaletime med 
foresatte.   

- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Skulk 
 

 

  
- TA IGJEN TID (parade, jobbe i 

friminutt eller etter endt skoledag) 
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Tyveri 
 
 

 
- Erstatte/betale tilbake. 
- Anmeldelse (grovt tyveri). 
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Vold  
 
 

 
- Være inne i friminutt. 
- Skjermes fra andre elever.  
- Sjekk inn- sjekk ut 
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
 
Respektløs atferd overfor voksne 

 

 
- Be de voksne om unnskyldning  
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
 
Bruk av farlig gjenstand 
 

 
- Konfiskering av gjenstand / våpen. 
- Anmeldelse /kontakte barnevernet?  
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Boikott av regler på tur 
 

 

 
- Utestengelse av tur/aktivitet.  
- Bli sendt tilbake til skolen. 
- Evt.utestengelse av neste 

tur/aktivitet.  
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  
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Brudd på skolens dataregler 
 

 

- Utestengelse for bruk av IT-utstyr for 
en lengre eller kortere periode. 

- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Trusler  

 

 
- Utestengelse fra felles friminutt. 
- Gjensitting etter skoletid, slik at 

andre elever kan gå trygt hjem. 
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Bruk av rusmidler 
 

 
- Konfiskering.  
- Utvisning. 
- Kontakte barnevernstjenesten.  
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  

 

 
Snøballkasting  

 
- 1- 3.: melding hjem  
- 4 -7: melding hjem + parade neste 

skoledag.  
- Kontakte hjemmet.  
- Samtale med administrasjon.  
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Mindre alvorlig problematferd 
 
Prosedyre for håndtering av 
problematferd følges før konsekvenser 
iverksettes. 
 

 
Konsekvenser 
 

 
Bruke stolen på en forstyrrende og bevisst 
feil måte.  

 
 

 
-Ta stolen, eleven må stå ved pulten. 

 
Snakke uten å rekke opp handa 

 
 

 
-Timeout (enkeltelev). 
- legge til tid/ta igjen tid (flere). 
- plasseres alene. 

 

 
 

Kaste ting rundt i klasserommet 
 

 
-Plukke opp det som har blitt kastet. 
-Lærer tar inn det som har blitt kastet. 
-Elev blir ordensmann (5-7.trinn) 

 

 
Vandre rundt (forstyrre)  
 
 

 
-Jobbe alene på grupperom (konkrete 
arbeidsoppgaver).  

 
 

Bevisst la være å jobbe 
 

 
-Jobbe i friminutt, før skoletid (parade) 
eller etter skoletid.  

 

 
 

Somle (for eksempel ta opp bøker, spisse 
blyant osv) 

 

 
 

-Ta igjen tid. 

 
Bruk av mobiltelefon 

 
 

 
-Telefonen skal beslaglegges og legges 
på kontoret (Helene). 
- Elevene sier selv i fra hjemme. 
- Mobilen skal hentes på skolen av 
foresatte mellom kl. 07.30 -15.30.  
 

 

 
Stygg munnbruk (protestere) 
 
 

 
- Sende elev på grupperom/gangen. 
- Skrive logg  
- Ta.opp språkbruk på samtaletime med 
foresatte.  

 
 

Sprette ball i gangen 
 

 
-Ta inn ballen for resten av dagen 
(ingen sjanser!)  
- ballen leveres til kontaktlærer. 
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Løpe i gangen 
 

 
-Gå tilbake til start.  (ingen sjanser) 

 

 
Glemme bøker, materiell og/eller tidsfrister 
for innlevering. 

 

 
-Kontakte hjemmet. 
-Hente i storefri(5-7.trinn). 

 
Komme for sent til undervisning 

 

 
-Ta igjen tid. 

 
Tegne med blyant på pulten 

 

 
-Vaske sin egen pult etter skoletid. 
-Vaske pultene til hele klassen(ved 
gjentakelse) 

 

 
Komme gjentatte ganger for sent til første 
time 

 

 
-Kontakte hjemmet. 

 
Uro i garderoben før time 

 

 
- Stille opp eller sitte på faste plasser i 
garderoben. 
- Stille opp på to rekker ute.  
- Ta igjen tid (stoppeklokke) 

 
Dårlig oppførsel ved besøk / forestillinger / 
tur 
 

 
- Fjernes fra forestilling. 
- Sendes tilbake til skolen (kontakte 
ledelsen og hjemmet) 

 
- Utestengt fra neste forestilling/tur. 
- Kontakte hjemmet 
 

 
Erting  

 
 

- Tas opp ved konferansetimer. 
- Samtale med elever og lærer. Be om 
unnskyldning og lage avtale. 
- Kontakte hjemmet. 
 

 
Være utenfor skolens område 
 

 
-Være inne i neste friminutt. 

 
Tyggis (tatt 3 ganger) 
 

 
- Parade (5.-7.trinn) 

Oppholde seg inne/ i gangen i friminutt - Være igjen og rydde etter skoletid 
(30min). Melde seg på kontoret 
(underskrift). 
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1.-4. trinn 

(revidert 

12.02.16) 

Valgfri aktivitet i klasserommet (tegne, pusle,perle, lese, spille..) 

Spilltime (brettspill, kort, yatzy) 

Tegnetime/kunst og håndverk 

Felles leketime (morder og detektiv, avskjed på grått papir..) 

Konkurranser 

”Ha med”- dag 

Datatime 

Lesetime 

Ønskelåter fra youtube el.  

Ekstra gymtime i Flerbrukshallen 

Utetime 

Lengre friminutt en dag (+ 10min hvert friminutt) 

Fruktstund 

Smaksprøver  

Lærer baker (kake el)  

Popcorn 

Klassen baker (2 belønninger) 

Se på film (2 belønninger) 

Turdag (2 belønninger) 

Se på film med popcorn/kake (3 belønninger) 

 

VINTER: 

Stå på skøyter 

Ake i Sagabakken 

 

20 oppnådde belønninger: 

Bowling (Kongstenhallen) 

Bade (Kongstenhallen) 
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5.-7.trinn 

(revidert 

18.03.16) 

Høre på musikk (youtube el) 

Tegnetime/kunst og håndverk 

Spilltime (brettspill, kort etc) 

Datatime 

Lesetime 

”Bestemme selv” -time 

”Gjøre lekse”- time 

10 min ekstra friminutt (alle friminutt en valgt 

dag) 

Ekstra gymtime 

Utetime 

Leksefri dag 

Fruktsalat/oppskåret frukt 

Lærer baker 

 

Klassen baker/lager mat (2 belønninger) 

Se på film (2belønninger) 

Se på film m/popcorn (3 belønninger) 

Turdag (2 belønninger) 

Tur til biblioteket på Sellebakk (2 belønninger) 

 

7.trinn: Spille på Ipad, telefon etc.  

 

20 oppnådde belønninger: 

Bade (Kongstenhallen) 

Bowling (Kongstenhallen) 

Golf 

Sfo Popcorn fest 

Vi går til Joker 

Konkurranser 

Vi baker kaker 

Tur 

Is 

Video/dvd 

Leker 

Gymsal 

Discotek 

 

 

 
 


