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Hva er målet med 
Trivselsboka?
Skape et aktivt- og 
inkluderende miljø 
i klassen, og utvikle 
elevenes sosiale 
kompetanse.

Denne boka skal dere i løpet av skoleåret bruke hver 
eneste måned. Vi håper at oppleggene gjør at dere blir 
bedre kjent med de andre elevene i klassen. Samtidig  
tror vi også at dere vil lære mer om dere selv. 
Oppleggene består av ulike oppgaver med tekst og  
bilder. Dere vil få mer informasjon om gjennomføring  
av oppleggene fra lærer. 

Hvordan skal vi få til dette? 
• Vi skal sørge for at dere blir 

godt kjent med hverandre.

• Vi har laget passe 
vanskelige opplegg, som 
alle vil mestre.

• Vi utfordrer dere gjennom 
samarbeid og selvstendig 
arbeid.
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Til eleven
Boken du sitter med i hånda 
nå, er din helt egen trivselsbok. 
Vi håper at du tør å by litt på 
deg selv underveis. Da tror vi at 
du vil få både morsomme og 
lærerike opplevelser.  

Til foresatte
Denne boka består stort sett kun av opplegg 
som skal gjennomføres på skolen. I august og 
desember vil dere likevel bli litt involvert.  
Alt dere trenger å vite vil stå i beskrivelsen på  
opplegget. Når dere nå har dette heftet i hånda, 
vil vi oppfordre dere til å bla gjennom boka for 
å se hvordan skolen jobber med klassemiljø og 
ditt barns sosiale kompetanse gjennom  
Trivselsboka.
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Klassens måned
side 6 - 9 Move it

side 10 - 11

Heia meg
side 12 - 15 Hyggelige Hoggi

side 16 - 19

Vi er like og ulike
side 22 - 23

De fine tingene 
side 20 - 21
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Utkledning
side 24 - 25 Sterkere sammen

side 26 - 29

Fartsintervjuet
side 30 - 31 Hva vil du bli når 

du blir stor? 
side 32 - 33

Miljøvenn
side 34 - 37
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Klassens måned

Lage trivselsregler
Klassen skal sammen finne gode trivselsregler. 

1.

  

2.

   

3.

   

Utstyr
En tavle, grå- og 
fargede blyanter.

Mål
Lage felles regler som gjør at alle i 
klassen kan trives på skolen, og få 
oversikt over bursdager i klassen.

1

Bursdager
Hver måned i året har fått hver sin ballong og hvert sitt dyr.
Fyll inn navnet på alle i klassen i riktig ballong.

2
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Januar

Mars April

Februar
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Mai

Juli August

Juni
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September

November Desember

Oktober

Foresattes signatur:         
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Move it

Mål
Være i bevegelse, og 
bli bedre kjent med  
leker som kan brukes 
i timene.

Utstyr
TL-hjulet.

TL-hjulet
Denne måneden skal klassen lære noen enkle leker.  
Hver dag skal dere sette av 10 minutter til å spinne  
TL-hjulet og leke. 
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Heia meg

Mål
Bli bedre kjent 
med seg selv, og 
utvikle et godt 
samhold i klassen.

Utstyr
Tavle, grå- og 
fargede blyanter.

Om meg
Fyll inn de åpne feltene. 

Navnet ditt:

Hvilken klasse går du i?

Hvilke farger har du på tannbørsten din? Fargelegg.

1
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Hva liker du å gjøre på fritiden? Kryss av på én eller flere:

Tegn deg selv som en superhelt: Hva er din  
favorittfarge?
Fargelegg
ruten.

Hva er din favorittmiddag?

Hva er ditt favorittdyr?

Idrett

Lage mat

Danse

Bade

LeseKlatre

Sykle

Spille et  
instrument

Se på film/ 
Youtube
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Hva er din favorittfilm eller serie?

Velg hva du liker best av disse tingene.  
Sett ring rundt én av to.

eller

eller eller

eller

eller

eller

eller

eller

eller

eller
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Klassens heiarop  
Dere skal deles inn i grupper og lage et heiarop for 
klassen. Til slutt skal dere vise frem heiaropet, og stemme 
frem et heiarop som skal være klassens heiarop. 

Eksempler:
• Hei og hopp, 2B er topp!
• 2A er den beste klassen, vi er de snilleste på hele plassen!

Vårt heiarop:

2
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Hyggelige Hoggi

Mål
Øve på å snakke godt 
om hverandre.

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.

Hei, alle sammen. I dette opplegget skal dere bli bedre 
kjent med Hyggelige Hoggi. 

Vær så snill å fargelegg 
meg hver gang dere ser 
meg. Jeg trenger ikke å 
se lik ut hver gang, og 
jeg liker farger.

1
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Vet du hva et 
kompliment er?

Nå vet du hva et 
kompliment er. 
Bra jobba! 

Håper at du er klar 
for litt bevegelse. Nå 
skal hele klassen leke 
“Sisten med gode ord”!
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Nå skal vi lage en liten 
tegneserie sammen. 
Jeg har tegnet det 
første bildet, kan du 
tegne det neste?

2
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Hyggelig å bli 
kjent med deg.  

Tegn her
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De fine tingene

Mål
Se etter og snakke 
om de fine tingene 
som skjer rundt oss 
hver dag.

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter. 

Denne uka skal dere hver dag skrive ned eller tegne 
hvilke fine ting som skjer i livene deres. Dette kan være 
ting fra skolen eller fritiden deres. 

Mandag
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Tirsdag

Torsdag

Onsdag

Fredag

Foresattes signatur:         
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Vi er like og ulike

Mål
Tenke over hvordan 
vi som mennesker 
er like og ulike.

Utstyr
Gråblyant 
og tavle.

Tankekart
Fyll inn tankekartet sammen med læreren din.

Likheter og ulikheter

1
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Du og jeg
Dere skal to og to finne 
én ting som er likt, og én 
ting som er ulikt mellom 
dere. Skriv ned svaret i 
boka. Etterpå skal dere 
presentere likhetene  
og ulikhetene deres  
for klassen.

Vi er ulike fordi jeg               ,

mens du

(For eksempel: Vi er ulike fordi jeg liker å danse på fritiden, mens du 
liker å spille sjakk).

Vi er like fordi 

og

(For eksempel: Vi er like fordi vi begge går i 2. klasse og er like gamle).

Bytt plass
Dere skal nå leke en lek som heter Bytt plass. Her skal dere 
bli bedre kjent med hverandre, og se hvordan dere både er 
like og ulike.

2
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Utkledning

Mål
Å by på seg selv, og 
bygge samhold 
i klassen.

Utstyr
Klær og utstyr til 
utkledning, grå- og 
fargede blyanter.

Utkledning
Noen fredager denne måneden skal 
alle i klassen kle seg ut. På slutten 
av dagen dere har vært utkledd, skal 
dere tegne dere selv med kostymet 
dere har på.
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Temaforslag 1: Bokstavdagen

Temaforslag 2: Pysjamasdagen

Temaforslag 3: Klassen bestemmer et felles tema
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Sterkere sammen

Mål
Bygge bedre fellesskap 
i klassen gjennom ulike 
leker og samarbeid.

Utstyr
Gråblyant.

Jeg beundrer deg
I denne klassen finnes det mange forskjellige typer 
mennesker, som alle er gode på forskjellige ting. I dag  
skal dere få øve på å skryte av hverandre, og øve på å ta 
imot skryt. 

1

26 27



Stille linje
Dette er en samarbeidsoppgave for hele klassen, der  
dere skal løse tre ulike oppgaver, uten å snakke sammen.  
Alle oppgavene går ut på at dere skal stille dere opp i en 
linje i riktig rekkefølge:

• Fra høyest til lavest.
• Fra største til minste sko.
• Navn i alfabetisk rekkefølge.

Navn i alfabetisk rekkefølge:

2
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Rebus
Samarbeid i par om å  
løse rebusene i boka.  
Tegn eller skriv løsningen 
med bokstaver.

+ = 

= 

= 

= 

+ 

+ 

+ 
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Fartsintervjuet

Mål
Bli bedre kjent 
gjennom spørsmål 
og kreativ tenking.

Utstyr
Stoler, grå- og 
fargede blyanter.

Fartsintervjuet
På dette opplegget, skal dere svare på noen morsomme 
spørsmål sammen med andre elever i klassen. For hvert 
spørsmål skal dere bytte partner. 

Her er noen eksempler på spørsmål som kommer:
• Hva er det rareste du noensinne har sett på vei til skolen? 
• Hva bestiller du hvis du er på restaurant, og hvorfor?
• Hvis du fikk 50 kroner, hva ville du ha kjøpt?

1
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Tegn ditt fantasiklasserom
Du skal tenke ut hvordan ditt fantasiklasserom ser ut, og 
tegne dette i boka di. Gi klasserommet et navn.

2
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Hva vil du bli når du blir stor?

Mål
Utforske ulike yrker, og 
kjenne etter hva man har lyst 
til å jobbe med som voksen. 

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.

Mimeleken
Dere skal på denne oppgaven mime ulike yrker, og krysse 
av i skjemaet under for hvert yrke dere greier å gjette.
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Tegn hva du vil bli når du blir stor
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Miljøvenn

Mål
Øve seg på å  
tenke kreativt  
om gjenbruk  
og gjenvinning. 

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.

Husk at verdens  
miljødag er  
5. juni!

Saksorama
Tenk at dere har en saks, og snakk sammen om hvilke nye 
klesplagg dere kan lage av plaggene på bildene, slik at 
dere ikke trenger å kaste dem. 
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Se på bildet av sengetøyet
Hva kan man lage av dette sengetøyet?
Her kan dere både tegne og skrive gruppens svar.

Se på bildet av jakken
Hva kan man gjøre om denne hullete jakken til? 
Her kan dere både tegne og skrive gruppens svar.

Se på bildet av buksen
Hva kan man gjøre om denne hullete buksen til? 
Her kan dere både tegne og skrive gruppens svar.
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Plastorama
Sett ring rundt det dere tror søppel av plast kan bli til. 
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Tingorama
Hvis du bare kunne hatt ti ting, hvilke ting ville det vært? 
Tegn eller skriv inn det du velger (maks 10 ting).  
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