
SOSIALPEDAGOGISKE MÅL 

8.trinn  

 Empati:  

1. Være bevisst på hvordan man sier ting  

2. Lytte når andre prater  

3. Alle elever får systematisk trening i og mulighet til å sette seg inn i andres situasjon  

4. Vise toleranse for at andre kan tenke og være annerledes enn oss selv  

 

Samarbeidsferdigheter:  

5. Jobbe sammen med læringspartner  

6. Jevnlig skifte læringspartner  

7. Elevene må øves seg på å samarbeide med andre elever  

8. Bidra faglig i gruppearbeid  

 

  

 

Selvhevdelse:  

9. Elevene må tørre å være seg selv  

10. Si ifra til ansatte, hvis ting blir vanskelig  

11. Kunne argumentere for egne meninger, selv om man er alene om disse  

12. Be om hjelp hvis det trengs  

13. Tørre å snakke i plenum  

 

  

 

  

 

Selvkontroll:  

14. Prate om fag i timene, prate om andre ting i friminuttene  

15. Ikke bli med på noe du ikke synes er greit i vennegjengen  

16. Holde kommentarer og reaksjoner for seg selv, verbalt/non-verbalt  

17. Forholde seg til sak og ikke person  

18. Følge skolens regler og rutiner  

 

  

 

Ansvarlighet:  

19. Gjøre sine arbeidsoppgaver og plikter i forhold til skole og skolearbeid  

20. Holde skap og pult ryddig  

21. Møte presis og ha med utstyr til timene  

22. Si ifra hvis noen blir dårlig behandlet  



23. Være en god klassekamerat  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Aktivitetskalender 8.trinn  
Grønn er aktiviteter som vi prøver å gjennomføre Gul er aktiviteter som kan gjennomføres  

Aktivitet:  Tidspunkt:  Ansvarlig:  Dato 
gjennomført:  

Dialogmøte for nye kontaktlærere på 
8.trinn «Ny på ungdomsskolen»  

Vår 2020 Rektor  
Kontaktlærere  

  

Bli kjent dag for elever på 8.trinn  Juni 2020 Rektor  Juni 2020 

Gjennomgang av ordensregler, regler og 
rutiner ved SEU og retningslinjer for 
skolens arbeid for et trygt og godt 
skolemiljø i Harstad  

August 2020 Avdelingsledere  Uke 34/35  

Gjøre elevene kjent med 
skolemiljøknappen  

Uke 34  Skolens ledelse  Uke 34  

Aktiviteter i klassen og på trinnet for å bli 
kjent med hverandre  

Uke 34-35  Kontaktlærere  Uke 34 og 35  

Utarbeide klasseregler  Uke 34-35  Kontaktlærere  Uke 34 

Helsesykepleier inn i alle klasser for å gi 
informasjon om tjenesten og dele ut 
helseopplysningsskjema  

  Helsesykepleier   

Turdag     Kontaktlærer    

Fokus på positivt klassemiljø  Hele året  Kontaktlærer    
Valg av representanter til elevrådet  Uke 34  Kontaktlærere    



Elevsamtaler i forkant av 
utviklingssamtaler   

Oktober/novemb
er 2020 og 
mai/juni 2021 

Kontaktlærer    

Huskonsert, 9.trinn ansvarlig    Trinnet     

Helsesykepleier inn i alle klasser med 
undervisningsopplegg «kropp, selvfølelse 
og seksualitet»  

  Helsesykepleier   

Leirskole    Avdelingsleder  
Kontaktlærere  

  

8.trinn- Politiet- Interaktivt møte med 8. 
trinn der man tar opp hva som er delbart, 
bruker plattformen til Kripos via 
Learnlab.net. 1 time. Elevene på dagtid, 
foresatte på kvelden. 

  Avdelingsleder 
Kontaktlærere 

  

Fagdag i matematikk felles for 8. og 9.trinn    Lærerspesialist i 
realfag og 
personalet på 
trinnet  

  

Læringsmiljøundersøkelsen     Avdelingsleder, 
kontaktlærer og 
PPT  

  

Huskonsert, 10.trinn ansvarlig    Trinnet    
Julelunsj/-brusj Uke 51  Trinnet    

Volleyballturnering  Uke 51 Personalet  
  

  

Juleball  Uke 51 Elevrådet med 
støtte fra 
kontaktlærer og 
FAU  

  

Skriftlig halvårsvurdering + fagsamtaler Januar 2021 Kontaktlærer  
Faglærer  

  

Analyse av læringsmiljøundersøkelsen, 
avklare tiltak og iverksette disse  

Januar 2021 Avdelingsleder, 
kontaktlærere og 
PPT   

  

Uke 6  Uke 6  Trinnet    

Huskonsert, 8.trinn ansvarlig  Juni  Trinnet    
Kanonballturnering sammen med 9.trinn  Juni  Trinn 8. og trinn 

9.  
  

Muntlig 
halvårsvurdering/utviklingssamtaler 

Mai/juni 2021 Kontaktlærer og 
faglærere  

  

Følge opp rutinene i forhold til inspeksjon  Hele året  Alle ansatte    

Skolens ledelse og ansatte møter elevene i 
garderoben om morgenen   

Hele året  Skolens ledelse 
og alle ansatte  

  

Følge opp elever i henhold til rutiner for et 
trygt og godt skolemiljø i Harstad  

Hele året  Rektor og alle 
ansatte  

  



Fast møter i tverrfaglig ressursteam 
bestående av helsesøster, PPT, 
kommunepsykolog og skolens ledelse  

6 ganger i løpet 
av året  

Rektor    

Klassemøter med fokus på sosialt og faglig 
læringsutbytte for alle elever i alle fag  

3 ganger pr år  Rektor    

Aktiviteter for elever og foresatte i tråd 
med gratisprinsippet  

Høst og vår   Kontaktlærer og 
klassekontakt  

  

Tur til Grønnkollhytta? Høst 2020 Kontaktlærer og 
avdelingsleder 

  

  

  

  

  

9.trinn  
Sosialpedagogiske mål  

Fokusere mer på mikroferdigheter; kroppsspråk, ansiktsuttrykk og blikk. Proaktiv og reaktiv 

aggresjon og jobbe med begrepsbruk.  

Empati:  

1. Vise omtanke for andres følelser ved å ikke avbryte andre  

2. Vise omtanke og solidaritet  

3. Være et godt publikum for andre når noen tar ordet  
 

Samarbeidsferdigheter:  

4. Kunne være stille og vente på tur på sin egen plass  

5. Være fleksibel i en samarbeidssituasjon  

6. Bidra til fellesskapet  
 

Selvhevdelse:  

7. Ikke bli med på negativ atferd  

8. Legge frem egne meninger på en saklig måte Selvkontroll:  

9. Ikke la en krangel eskalere  

10. Lytte til andre og vente på tur  

11. Følge skolens regler og rutiner  
 

Ansvarlighet:  

12. Ta ansvar for fellesområdene   



13. Rydd opp etter deg selv  
 

  

Aktivitetskalender 9.trinn  
Grønn er aktiviteter som vi prøver å gjennomføre Gul er aktiviteter som kan gjennomføres  

Aktivitet:  Tidspunkt:  Ansvarlig:  Dato 
gjennomført:  

Gjennomgang av ordensreglementet, 
regler og rutiner ved SEU og rutiner for et 
trygt og godt skolemiljø i Harstad  

Uke 34   Avdelingsleder  Uke 34  

Gjøre elevene kjent med 
skolemiljøknappen  

Uke 34  Skolens ledelse  Uke 34  

Utarbeide klasseregler  Uke 34  Kontaktlærere  Uke 34  

Velge representanter til elevrådet  Uke 34  Kontaktlærere  Uke 34 
Turdag    Trinnet    

Aktiviteter på å reetablere klassemiljøet 
etter sommerferien  

Oppstart nytt 
skoleår  

Kontaktlærere    

Fokus på positivt klassemiljø  Hele året  Kontaktlærere    

Huskonsert, 9.trinn ansvarlig    Trinnet    

Elevsamtaler i forkant av 
utviklingssamtaler   

Mai/juni 2021 Kontaktlærere    

Markering av Verdensdagen for psykisk 
helse i Nordic hall  

  Kontaktlærere    

Tverrfaglig prosjekt med politi i forhold til 
nettvett og rus? 

  Kontaktlærere og 
politi  
Avdelingsleder 

  

Fagdag i matematikk felles for 8. og 9.trinn    Lærerspesialist i 
realfag og 
personalet på 
trinnet  

  

Jobbskygging     Rådgiver og 
kontaktlærere  

  

Huskonsert, 10.trinn ansvarlig    Trinnet    

Volleyballturnering  Uke 51 Personalet    

Julelunsj/-brunsj Uke 51 Trinnet    

Juleball  Uke 51 Elevrådet med 
bistand fra 
kontaktlærer og 
FAU  

  

Skriftlig halvårsvurdering +fagsamtaler Januar 2021 Kontaktlærere og 
faglærere  

  

Økonomi og karrierevalg    Rådgiver, 
avdelingsleder og 
kontaktlærere  

  



«Vi dekker til fest» i samarbeid med Rå 
videregående skole  

  Rådgiver og 
faglærere  

  

Vintercamp       

Uke 6  Uke 6  Trinnet    

Utprøving videregående skole    Rådgiver og 
kontaktlærere  

  

Helsesøster underviser «Ungdom og 
seksualitet»  

      

Invitere 8.trinn til besøk på mat og helse  Uke  Faglærere mat og 
helse og 
kontaktlærere  

  

Kanonballturnering 8. og 9.trinn  Juni 2021 Trinn 8. og trinn 
9.  

  

Standpunktvurdering  Mai/Juni 2021  Skolens ledelse,  
kontaktlærere og 
faglærere  

  

Huskonsert, 8.trinn ansvarlig  Juni 2021 Trinnet    

Følge opp rutine i forhold til inspeksjon  Hele året  Alle ansatte    

Skolens ledelse og ansatte møter elevene i 
garderobene om morgenen  

Hele året  Ledelse og alle 
ansatte  

  

Følge opp alle elever i tråd med rutiner for 
et trygt og godt skolemiljø i Harstad  

Hele året  Ledelse og alle 
ansatte  

  

Fast møter i tverrfaglig ressursteam 
bestående av helsesøster, PPT, 
kommunepsykolog og skolens ledelse  

6 ganger pr år  Rektor    

Klassemøter med fokus på sosialt og faglig 
læringsutbytte for alle elever i alle fag  

3 ganger pr år  Rektor    

Aktiviteter for elever og foresatte i tråd 
med gratisprinsippet  

Høst og vår  Kontaktlærere og 
klassekontakter  

  

En overnattingstur på høsten? Høst 2021 Kontaktlærer og 
avdelingsleder 

  

  

  

  

10.trinn  
Sosialpedagogiske mål  

Empati:  

1. Være en positiv rollemodell   

 

  

 

Samarbeidsferdigheter:  



2. Vise respekt for andres tid  

3. Kunne samarbeide med hvilken som helst annen elev eller ansatte  

 

  

 

Selvhevdelse:  

4. Gjøre valg av videregående opplæring i tråd med egne evner og interesser  

5. Anerkjenne/bli klar over egne styrer  

 

  

 

Selvkontroll:  

6. Vurdere og tilpasse språkbruk og oppførsel til ulike mottakere og i ulike situasjoner  

7. Være gode rollemodeller i forbindelse med fellesaktiviteter slik som huskonserter, 

volleyballturnering og på juleballet  

 

•     Følge opp skolens regler og rutiner  

 

  

 

Ansvarlighet:  

8. Holde orden på frister for innleveringer og holde seg oppdatert på det som skal skje i 

undervisningen •             

9. Følge opp avtaler   

 

  

 

  

Aktivitetskalender 10.trinn  
Grønn er aktiviteter som vi prøver å gjennomføres Gul er aktiviteter som kan gjennomføres  

Aktivitet:  Tidspunkt:  Ansvarlig:  Dato 
gjennomført:  

Gjennomgang av ordensreglementet, 
regler og rutiner ved SEU og rutiner for et 
trygt og godt skolemiljø i Harstad  

Uke 34   Avdelingsleder  Uke 34  

Gjøre elevene kjent med 
skolemiljøknappen  

Uke 34  Skolens ledelse  Uke 34  

Utarbeide klasseregler  Uke 34  Kontaktlærere  Uke 34  
Velge representanter til elevrådet  Uke 34 Kontaktlærere  Uke 34  

Turdag    Trinnet    

Aktiviteter på å reetablere klassemiljøet 
etter sommerferien  

Oppstart nytt 
skoleår  

Kontaktlærere    

Fokus på positivt klassemiljø  Hele året  Kontaktlærere    



Huskonsert, 9.trinn ansvarlig    Trinnet    
Høsttur med omfang på en ettermiddag, ei 
overnatting og en skoledag.  

      

Elevsamtaler i forkant av 
utviklingssamtaler   

Oktober/novemb
er 2020 og 
februar/mars 
2021 

Kontaktlærere    

Utprøving videregående skole    Rådgiver og 
kontaktlærere  

  

Huskonsert, 10.trinn ansvarlig    Trinnet    

Volleyballturnering  Uke 51 Personalet    

Julelunsj  Uke 51 Trinnet    
Juleball  Uke 51 Elevrådet med 

bistand fra 
kontaktlærer og 
FAU  

  

Tverrfaglig yrkesmesse    Trinnet    

Skriftlig halvårsvurdering + fagsamtaler  Januar 2021  Kontaktlærere og 
faglærere  

  

Uke 6  Uke 6  Trinnet    

Helsesøster gjennomfører undervisning 
«Sex og samliv»  

      

Standpunktvurdering  Mai/juni 2021 Ledelsen, 
kontaktlærere og 
faglærere  

  

Avslutning for 10.trinn  17.juni 2021 Ledelsen    

Følge opp rutine i forhold til inspeksjon  Hele året  Alle ansatte    

Skolens ledelse og ansatte møter elevene i 
garderobene om morgenen  

Hele året  Skolens ledelse 
og alle ansatte  

  

Følge opp alle elever i tråd med rutiner for 
et trygt og godt skolemiljø i Harstad  

Hele året  Skolens ledelse 
og alle ansatte  

  

Fast møter i tverrfaglig ressursteam 
bestående av helsesøster, PPT, 
kommunepsykolog og skolens ledelse  

6 ganger pr år  Rektor    

Klassemøter med fokus på sosialt og faglig 
læringsutbytte for alle elever i alle fag  

3 ganger pr år  Rektor    

Aktiviteter for elever og foresatte i tråd 
med gratisprinsippet  

Høst og vår  Kontaktlærere og 
klassekontakter  

  

En overnattingstur på vår? Høst 2021 Kontaktlærerne 
Avdelingsleder 
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