
 

PALS 
Positiv Atferd, støttende 

Læringsmiljø og Samhandling i 
skolen 

PALS-modellen skal utvikle: 

• Positiv atferd 

• Et støttende læringsmiljø 

• Positiv samhandling i skolen 

• Gode sosiale ferdigheter 

• Gode skolefaglige ferdigheter 

• God kunnskap og kompetanse i å 
forebygge og avhjelpe 

atferdsproblemer 

 

Skolen har et eget PALS-team. Der 
sitter det representanter fra ledelse, 

lærere og foreldre. 

 

 

 

 

 

 

Sentralt i PALS-modellen står disse 
innholdskomponentene: 

• Positiv involvering 

• Effektive og gode beskjeder 

• Ros, oppmuntring og positive 
konsekvenser 

• Grensesetting 

•Tilsyn 

•Regulering av følelser 

• Kartlegging og vurdering av atferd i 
skolen 

 

PALS PÅ 
NORDBY SKOLE 

Nordby skole 
Askehaugveien 110 

1407 Vinterbro 
Tlf: 64 96 44 00  

 
nordby.skole@as.kommune.no 



 
 

Ansvar, Omsorg og 
Respekt 

Dette er våre kjerneverdier på Nordby skole! 
 

 
Oppmuntring, ros og belønning 

Når voksne aktivt oppmuntrer og retter 

oppmerksomheten mot barns positive 

oppførsel, vil problematferd forebygges og 

reduseres. Skolekulturen blir positiv og 

læringsmiljøet motiverer for læring. Positiv 

oppmerksomhet og anerkjennelse utvikler 

barns selvrespekt og gir positiv opplevelse av 

skolen og læringsmiljøet. Det er viktig for alle 

elever å oppleve anerkjennelse og positiv 

bekreftelse i skolehverdagen. For å fremme 

positiv atferd må positiv atferd forsterkes og 

anerkjennes! 

Skolemaskoter 
Bjørnen Palso og pinnsvinet Palsina er våre 

skolemaskoter. De dukker opp ved 

spesielle anledninger og er veldig glad i alle 

store og små de møter. 

 

Regler og 
forventninger 

Skolen har utarbeidet et sett med regler og 
forventninger som viser forventet atferd på 
skolens ulike arenaer, både inne og ute. Disse 
reglene forteller elevene hvordan de kan vise 
ansvar, omsorg og respekt på de ulike arenaene. 
Ved skolestart har hele skolen en dag hvor alle 
elever får en felles opplæring i disse reglene. 
Reglene og forventningene blir snakket om, og 
øvd på, i alle klasser gjennom hele skoleåret. 

Å ikke ha forventet atferd defineres som 
uønsket atferd. Uønsket atferd gir 
konsekvenser. Målet er å hjelpe barn til å lykkes. 
Når barn bryter regler og viser uønsket atferd, 
gis det forutsigbare konsekvenser.  
Elever og voksne øver også på hvordan uønsket 
atferd skal håndteres og hvordan en konsekvens 
skal gis. 
 
 

BRA-kort er en synlig måte å rose og berømme 

elever for at de tar ansvar, viser respekt og omsorg i 

hverdagen.  Elevene vil alltid få vite hvorfor de får et 

BRA-kort, og når klassen har samlet 10 kort pr elev i 

gruppen feires dette ved en belønning i form av f.eks 

lek, spill, film, evnt andre aktiviteter som elevene 

opplever som hyggelige. 

BRA-kort 


