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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 det første året deres på 
skolen 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. Vi har laget alle oppleggene med bilder, slik at 
det skal bli enklere for dere å forstå hva som skal gjøres. 
Det er også noen setninger i boka, og disse vil du få hjelp 
av læreren din til å forstå.

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

Meg
side 12 - 15 Hei på deg

side 16 - 17

Enig eller uenig 
side 20 - 21

Kroppen viser følelser 
side 18 - 19
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Utkledning
side 22 - 23 Sammen er vi bedre

side 24 - 27

Bli kjent-stigen
side 28 - 29

Agentskolen 
side 30 - 31

Søppelmonsteret
side 32 - 33



6 7

Klassens måned

Klasserommet: Fargelegg læreren. 

Utstyr
En tavle, grå- og 
fargede blyanter.

Lage trivselsregler
Klassen skal sammen finne tre gode trivselsregler. Lag én  
regel til klasserommet, én til friminuttet og én til lunsjen.

Mål
Lage felles regler 
som gjør at alle i 
klassen kan trives 
på skolen.
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6 7

Lunsjen: Fargelegg søppelbøtta. 

Friminuttet: Fargelegg de to som står utenfor. 

Trivsel i klassen
Dere skal nå bruke bildene i boka 
som utgangspunkt for et rollespill.



Hilse på hverandre

Leke sammen

Spise sammen

Smile til hverandre

Trøste noen 
som er lei seg

8 9

Skap trivsel 
Se på bildene under sammen med barnet ditt, og snakk 
sammen om hva dere ser. Bildene viser ulike ting en kan 
gjøre for å få seg selv og andre til å ha det bra på skolen.  
Vi ønsker også at dere snakker gjennom spørsmålene på 
neste side, og sammen skriver ned svarene i stikkordsform  
i svarfeltene. Disse spørsmålene skal senere gjennomgås  
felles i klassen.
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Foresattes signatur:         

8 9

Hva skal til for at du trives på skolen? 

Hva kan du gjøre for at de andre i klassen skal trives? 

Hva kan du gjøre om du ser at noen ikke trives? 



10 11

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. 



10 11



Mål
Bli bedre kjent 
med hva du liker.

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.

1

12 13

Meg

Tegn deg selv



12 13

Hva liker du?
Sett ring rundt det du liker best.

Farge

Hobby

Mat



14 15

Frukt

Dyr

Årstid
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14 15

Tegn det morsomste du vet om



Mål
Øve på å være 
vennlige når vi treffes 
om morgenen og i 
andre situasjoner.

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.

1

16 17

Hei på deg

Å møtes om morgenen Lag en hilsen
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16 17

Hvordan være vennlig?
Tegn hva du kan gjøre for å 
være vennlig.

Tegn her

Tegn herTegn her



En historie fra 1. klasse
Lytt til historien og delta i samtalen etterpå.  

1

18 19

Kroppen viser følelser

Mål
Kjenne igjen og snakke 
om følelser en kan få i 
ulike situasjoner.

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter. 
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Foresattes signatur:         

Glad

Sint

Redd

Trist

Usikker

Flau

18 19

Miming
Vis ulike følelser og kryss av på de følelsene du har kjent på. 
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Enig eller uenig?
Her skal du velge om du er enig eller uenig i det læreren 
din sier. Gå til den siden som passer deg best. 

Enig eller uenig

Mål
Våge å mene noe, og 
respektere at andre kan 
være uenige.

Utstyr
Grå-, blå-, rød- 
og grønn blyant.
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20 21

Hvem liker hva?
Her skal du ringe rundt ting du liker med rød farge.  
Etterpå skal du sammen med en partner sette blå ring 
rundt det begge liker, og til slutt grønn ring rundt det  
som bare partneren din liker.



22 23

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: Fargedagen

Temaforslag 2: Hattedagen

Temaforslag 3: Klassen bestemmer et felles tema



Bingo
Dere skal i par forsøke å finne tingene på bingobrettet.  
Sett kryss på det dere finner i hver deres bok. 

1

24 25

Sammen er vi bedre

Mål
Øve på å samarbeide 
med andre gjennom 
ulike aktiviteter.

Utstyr
Tavle, grå- 
og fargede 
blyanter. 



Bingo

24 25
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Tegn og forklar

26 27



3

26 27

Kims lek
Dere skal prøve å huske så mange av tingene i boken  
som mulig. 



Bli kjent-stigen
Dere skal to og to spille stigespillet i boken. Når du lander 
på en rute, skal du fortelle noe om deg selv som du  
kommer på ved å se på bildet.  

1
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Bli kjent-stigen

Mål
Øve på å dele ting 
om seg selv, og 
lytte til andre.  

Utstyr
En liten gjenstand (for 
eksempel et viskelær 
eller en brikke) og 
terninger (TL-hjulet  
kan erstatte terningene).
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Oppdrag
Du skal gjennom Agentskolen gjøre hemmelige  
oppdrag med klassen din.

30 31

Agentskolen

Mål
Våge å gjøre rare og 
fine ting sammen 
som klasse.

Utstyr
Grå- og fargede 
blyanter.
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Agentbevis
Fargelegg agentbeviset i boken din når dere har  
gjennomført oppdragene.
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Husk at verdens  
miljødag er  
5. juni!

32 33

Søppelmonsteret

Mål
Lære mer om 
hvordan vi kan 
gjøre miljøet 
rundt oss bedre 
for både dyr  
og mennesker.

Utstyr
Grå- og fargede
blyanter,  
søppelsekker  
og hansker.

Lytt og tegn
Tegn det du hører i historien. Hvordan ser ditt  
søppelmonster ut?

1



32 33

Finn søppel
Sett ring rundt søppelet du finner på bildet.

Plukk søppel
Hvor mye søppel finner dere i området rundt skolen? 
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