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Undersøkelser viser at Trivselsprogrammet bidrar til et aktivt, inkluderende og positivt 
skolemiljø. Elever forteller også at programmet gir dem gode verdier, som de vil ta med 
seg resten av livet.

Denne programbeskrivelsen er et oppslagshefte. Det skal gi en oversikt, konkret 
fremgangs metode og gode tips til hvordan Trivselsprogrammet kan driftes på din skole. 
Heftet er et nyttig verktøy for TL-ansvarlige på skolen, men det bør også ligge tilgjengelig 
for ledelsen og resten av personalet til enhver tid. Ved utskiftning av TL-ansvarlige på 
skolen, må nye TL-ansvarlige lese programbeskrivelsen og sette seg inn i driften av 
programmet. 

Les mer og finn nyttige dokumenter på trivselsleder.no.

Vi gleder oss til videre samarbeid for økt trivsel!

Vennlig hilsen
Trivselsprogrammet

Introduksjon

Velkommen til  
Trivselsprogrammet

Trivselsprogrammet er et aktivitetsprogram for barn og ungdom i skolen. 
Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever som bidrar til bedre samhold  
og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene.  
I tillegg har Trivselsprogrammet utarbeidet et opplegg for fysisk aktivitet i 
undervisningen (kalt Aktiv TL-undervisning).
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Trivselsprogrammets visjon:
«På trivselslederskoler skal 

barn og ungdom være aktive og 
inkluderende – med store smil 

om munnen!»

Trivselsprogrammet jobber for 
at barn og unge skal få et bedre 
skolemiljø. Mobbefrie trivselsledere 
(TL) er elever som legger til 
rette for økt aktivitet og trivsel 
i friminuttene. At elever som 
legger til rette for trivsel ikke skal 
mobbe, er derfor en selvfølge. 
Opplæringslovens paragraf 9a-3, 
tredje ledd (om skolens psykososiale 
miljø), pålegger skolene å forhindre 
mobbing. Trivselsprogrammet 
setter også fokus på økt aktivitet i 
undervisningssituasjoner gjennom 
Aktiv TL-undervisning.

Trivselsprogrammets mål er å:
• gi økt trivsel
• gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
• gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
• bygge vennskap
• forebygge konflikter og mobbing
• gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Hvorfor satse på økt fysisk aktivitet i 
skolen? 
Barn og unge har en latent lyst til å bevege seg, det 
gjelder bare å gi dem rom for det. I skolen risikerer de 
å sitte stille i over 90 prosent av undervisnings tiden 
på grunn av få timer kroppsøving og lite aktivitet i 
øvrig undervisning. Av dagens 15-åringer er det kun 
43 prosent av jentene og 58 prosent av guttene som 
tilfredsstiller anbefalingene fra Helsedirektoratet om 
60 minutter daglig fysisk aktivitet (Kolle m.fl. 20141). 

Forskning viser at fysisk aktivitet har svært positive 
effekter på læring og læringsmiljø, og har positiv 
påvirkning på akademiske resultater, spesielt 
matematikk, lesing og skriving (Pedersen m.fl. 
20162). Videre viser forskning at fysisk aktivitet 
også har positive effekter på oppmerksomhet, 
konsentrasjon og evnen til å memorere (Samdal m.fl. 
20093). Et positivt og inkluderende læringsmiljø er 
viktig for å trives på skolen. Gjennom fysisk aktivitet 
opplever elever og lærere flere sider hos hverandre, 
og egenskaper som omsorg og toleranse kommer 
naturlig fram (Bø og Sandvoll, 20164).

En annen viktig fordel med fysisk aktivitet er at det 
motvirker depresjon, angst og atferdsproblemer hos 
barn og unge. At fysisk aktive har bedre mental helse 
er et viktig poeng, da hele 80 prosent av ungdom 
mellom 13 og 18 år sier at de føler seg ensomme 
fra tid til annen (Norges Idrettshøgskole, 20135). 
Fysisk aktivitet bidrar til å skape aktive, trygge, 
selvstendige og sosiale mennesker! 

Lystbetont fysisk aktivitet i ungdomsårene legger 
dessuten grunnlaget for livslang bevegelsesglede 
(Helsedirektoratet, 20146).

Informasjon om 
Trivselsprogrammet

1   Kolle E, Stokke JS, Hansen BH & Anderssen S. (2014). Fysisk aktivitet blant 
6-, 9- og 15-åringer i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2011. IS-2002. Oslo: 
Helsedirektoratet.

2   Pedersen BK, Andersen LB, Bugge A, Nielsen G, Overgaard K, Roos E & von 
Seelen J. (2016). Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. 
København: Vidensråd for Forebyggelse.

3   Samdal O, Leversen I, Torsheim T, Manger MS, Brunborg GS & Wold B. (2009). 
Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005. (HEMIL-rapport 3/09). 
Hentet fra http://www.uib.no/filearchive/hevas-rapport-2009-samdal-et-al_5.pdf

4   Sandvoll, HO & Sindre B. 2016. Folkebevegelse mot mobbing. Aftenbladet, 
14.juni. Hentet 07. Juli 2016. http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/
FolkeBEVEGELSE-mot-mobbing-3943501.html

5  Norges Idrettshøgskole. (2013). Aktiv ungdom deppar mindre. Hentet 07. 
Juli 2016. http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyhetsarkiv/2013/februar/
aktiv-ungdom-depper-mindre/

6   Helsedirektoratet. (2014). Nasjonale anbefalinger. Fysisk aktivitet og stillesitting 
– 13-17 år.
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Organisering av Trivselsprogrammet
Trivselsprogrammet drives etter en nettverks-
modell. Skoler i geografisk nærhet er i samme 
nettverk og får følgende:
• oppfølging fra kontaktperson i 

Trivselsprogrammet
• tilgang til dokumentbanken på trivselsleder.no
• kartleggingstjeneste mot elever og TL-ansvarlige
• to årlige aktivitetskurs for trivselslederne
• nettverksmøter for TL-ansvarlige
• aktivitetskurs for ansatte ved skolen
• tilbud om å delta på trivselsseminar 

Ulike roller i Trivselsprogrammet
• Trivselsleder (TL): Elever som har ansvar for 

igangsetting og ledelse av lek i friminutter. 
• TL-ansvarlige (TLA): De ansatte på skolen 

som har fått ansvar for oppfølging av 
Trivselsprogrammet på egen skole. Dette kan 
være en lærer, sosiallærer, rektor, avdelingsleder, 
assistent eller lignende. 

• TL-koordinator (TLK): Kontaktperson mellom 
skoleansvarlig og nettverkets skoler. Har som 
hovedoppgave å videreformidle oppdatert 
programinformasjon og booke fasiliteter til 
aktivitetskurs og nettverksmøter. 

• Skoleansvarlig (SA): Ansatt i Trivsels programmet. 
Har ansvar for organisering og oppfølging av 
programmet på medlemsskoler i et avgrenset 
område (bestemte fylker).
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Hva gjør en trivselsleder?
En trivselsleder skal være med på å bidra til økt 
aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø. 
Elever som ønsker å være trivselsledere, skal være 
mobbefrie, vennlige og respektfulle. Trivselslederne 
har ansvar for å sette i gang lek i friminuttene. 
De finner frem og gjør klart utstyr og rydder 
på plass etter lek. Trivselslederne er synlig med 
vester. De passer på at alle som vil, får være med. 
Trivselslederne leder lekene, men de er også med 
og deltar selv. De passer på at alle følger reglene, 
og oppfører seg fint mot hverandre. De planlegger 
og evaluerer lekene på jevnlige møter. Dette gjør 
at trivselslederne får god trening i lederskap og 
organisering.

Trivselslederne deltar på lekekurs i regi av 
Trivselsprogrammet. Her gjennomgås et variert 
utvalg leker og trivselslederne får tips om hvordan de 
skal lede lek i friminuttene. I tillegg får de innlæring 
av viktige verdier som inkludering, vennlighet og 
respekt.

Måling av sosiale effekter og evaluering av 
programmet

Hvert år gjennomfører Trivselsprogrammet en 
spørreundersøkelse til TL-ansvarlige. Skolene har 
svart følgende (på en skala fra 1-6, der 1 er svært 
uenig, og 6 er svært enig):

Jeg opplever at 
Trivselsprogrammet...

2015 2014

...bidrar til at mange er i aktivitet i 
storefriminuttet

5.1 5.1

...bidrar til et lavere konfliktnivå 4.7 4.8

...bidrar til at færre elever går alene 5.0 4.9

...bidrar til at elevene lettere bygger gode 
vennskapsrelasjoner

4.7 4.7

...bidrar til å redusere mobbingen på skolen 4.6 4.7

 Jeg synes programmet totalt sett fungerer 
godt på min skole

4.9 4.8
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Skolen får kontinuitet i arbeidet med 
fysisk aktivitet
• Fast årshjul med aktiviteter. Trivselsprogrammet 

forbereder og gjennomfører to aktivitetskurs, to 
nettverksmøter og ett aktivitetskurs for ansatte 
ved TL-skolene hvert år. 

• Trivselsprogrammet sikrer kontinuitet i arbeidet 
med målene om økt aktivitet, reduksjon av 
konflikter, arbeid med vennskapsrelasjoner og 
fokus på verdier som vennlighet, respekt og 
inkludering.

Skolen får erfaringsutveksling, motivasjon 
og oppfølging via Trivselsprogrammet og 
nettverk
• Trivselsprogrammet fungerer som et 

erfaringsbasert kompetansesenter. 
Trivselsprogrammet får inn mange tips om måter 
å organisere aktivitet på, som spres ut igjen til 
samtlige medlemsskoler. 

• Skolene får en vi-følelse. 
• Trivselsprogrammet følger opp skoler som har 

spesielle utfordringer i samråd med skolens 
TL-ansvarlige. 

Skolen får økt aktivitet, struktur og 
trygghet i friminuttene
• Tydelige ledere som arrangerer aktiviteter bidrar 

til økt trygghet i skolegården.
• Struktur, trygghet og høyt aktivitetsnivå bidrar til 

færre konflikter blant elevene.
• Elever som vet hva som kommer til å skje i 

friminuttene, aktiviserer seg i høyere grad.
• Ensomme elever, som av ulike grunner ikke 

deltar i aktivitet, kommer seg enklere inn via 
trivselslederne.

Elevmedvirkning
• Trivselsledere er med på å ta avgjørelser om 

driften av programmet.
• Trivselsledere planlegger, organiserer og evaluerer 

friminuttsaktiviteter.
• Trivselsledere får ledererfaring tuftet på et godt 

verdigrunnlag. 

Forebyggende arbeid
• Flere sosiallærere uttaler at de nå endelig 

kan jobbe forebyggende i forhold til et godt 
skolemiljø, siden de bruker mindre tid på 
konflikthåndtering. På samme vis rapporterer 
skoler at elev meglere har fått mindre å gjøre. 

Fordeler med å være  
en trivselsskole

«Med Trivsels-
programmet føler jeg at vi 

jobber sammen som et team, 
for at det skal fungere best 

mulig på alle skolene. Skolene 
blir mer sammensveiset, 
og vi får det beste ut av 

hverandre.»
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På de neste sidene finner 
du informasjon om hvordan 
Trivselsprogrammet driftes i 
barneskolen. 

Du vil finne informasjon om valg av trivselsledere, 
oppgaver for TLK, TLA og trivselsledere, TL-verktøy 
og informasjon om kurs og seminarer. I tillegg finner 
du informasjon om Aktiv TL-undervisning.

Mer utfyllende informasjon finnes på 
trivselsleder.no. Der finner du også dokumentbanken. 
Den inneholder alle skjema, diplomer, 
informasjonsark osv. som du trenger for driften av 
Trivselsprogrammet på din skole.

Nominasjon
På 4.-7. trinn holdes det anonym nominasjon av 
trivselsledere to ganger i året. Elevene nominerer 
de i klassen som de mener er vennlige og 
respektfulle mot andre, og som aldri mobber. De 
kan nominere flere, også seg selv. Resultatene skal 
aldri presenteres for elevene, det er kun til bruk for 
læreren.  

Læreren følger hovedsakelig 
nominasjonsresultatene, men har i visse tilfeller rett 
til å overstyre elevenes nominasjon. Hvis klassen 
nominerer elever som læreren mener er involvert 
i mobbing eller utfrysning, skal læreren utsette 
elevens kandidatur til neste periode. Dette gjelder 
for eksempel «negativt populære» elever som har 
nok venner i klassen til å bli nominert, men som 
holder enkeltelever utenfor. 

Hvordan drifte Trivselsprogrammet på din skole?

Nominasjon 
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Oppstart og gjennomføring
Uke 34 og uke 2: Informasjon

a. Informasjonsskriv til personalet og foresatte 
sendes ut. 

b. Visning av PowerPoint i alle klasser. 

Informasjon gis ved oppstart og deretter hver høst. 
Det er viktig at alle som starter på 1. og 4. trinn får en 
grundig gjennomgang. 

Uke 35 og uke 3: Veiledende kandidatnominasjon
a. Læreren går gjennom nominasjonsreglene, og 

leser høyt fra nominasjonsseddelen.  
b. Alle i klassen skriver deretter opp de elevene 

de tror vil passe best til oppdraget som 
trivselsleder, uten å se hva de andre skriver.  

Uke 35 og uke 3: Utvelgelse og tilbud om å være TL
a. Læreren lager en konfidensiell resultatliste. 
b. Kontaktlærer og TL-ansvarlige plukker ut 

trivselsledere med nominasjonen og kriteriene 
for å bli trivselsleder, som utgangspunkt. 
Hovedmålet for TL-ansvarlige er å få en godt 
fungerende gruppe med trivselsledere.

c. Kandidatene får tilbud om å bli trivselsledere.

Uke 36 og uke 4: Oppstartsmøte 
a. Trivselslederne har oppstartsmøte sammen med 

TL-ansvarlige.

August/september og januar/februar: 
Lekekurs i regi av Trivselsprogrammet 

a. Trivselslederne deltar på lekekurs i starten av 
hvert halvår de har blitt valgt som TL.

Kick off i skolegården og oppstart av 
trivselsaktiviteter

a. Vi anbefaler å arrangere et felles kick off for 
elever og ansatte med trivselslaktiviteter og 
TL-dans. Alle våre TL-danser finnes på 

 trivselsleder.no.

Takk for innsatsen-dag
a. Belønningsdag etter fullført periode som TL. Det 

er opp til skolen og TL-ansvarlige å avgjøre hva 
denne dagen inneholder.

Utdeling av diplomer
a. Alle som har vært TL får utlevert et diplom. Gjør 

utdelingen høytidelig med rektor som takker av 
med hele skolen til stede. 

Alle ukenummer er veiledende. 
Se side 32 for eksempel på årshjul.

Valginformasjon
Hvem og hvor mange skal velges? 
Hovedregelen for barneskolen, er at det velges ut 
elever fra 4.-7.trinn til å være trivselsledere. Tabellen 
under gjelder for klasser opp til 30 elever. 

Antall elever i en klasse Antall trivselsledere

0-5 1

6-10 2

11-15 3

16-20 4

21-25 5

26-30 6

Unntak
• Er det over 30 elever i en klasse, velges 20 prosent 

av elevene til trivselsledere.
• Skoler som kun har 1.-4. trinn eller skoler som har 

delt mellom 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. Årsaken er 
at disse skolene får for få TL ute blant de yngste 
elevene om de følger veiledningen. De kan derfor 
velge inntil dobbelt så mange trivselsledere på 4. 
trinn. På skoler med kun 1.-4. trinn, kan det også 
velges elever fra 3. trinn.
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Premisser og målsetninger for 
nominasjonsprosessen
Elevene velges for et halvt år av gangen, men 
kan gjenvelges. For å sikre en rotasjon av vervet, 
kan læreren også velge å la elever som har vært 
trivselsledere to ganger på rad, stå over neste 
periode. 

Det er et ønske at flest mulig elever får muligheten 
til å være trivselsledere, men det er også viktig å 
opprettholde et velfungerende TL-team. Kriteriene 
nedenfor legger grunnlaget for hvem som kan være 
trivselsleder. 

Kriterier for å bli trivselsleder
Trivselslederen må: 
• være mobbefri
• være vennlig og respektfull
• kunne ta ansvar

Nominasjonsprosessen 
Elevene stemmer anonymt på de i klassen som de 
mener er vennlige og respektfulle mot andre, og 
som aldri mobber. Det er viktig å påpeke at ingen 
elever «stiller til valg» under nominasjonen. Alle kan 
stemmes på. Mange elever vegrer seg for å stille til 
valg i klassen, selv om de egentlig ønsker seg et verv. 
Denne vegringen kan skyldes beskjedenhet, frykt 
eller manglende forventninger om å bli valgt. 

Valgregler 
• En trivselsleder velges for et halvt år av gangen, 

men kan gjenvelges. 
• Elevrådsrepresentanter kan også velges.
• De kan stemme på flere, også seg selv. 
• En trivselsleder som har blitt valgt og takket 

ja, kan ikke trekke seg før han/hun har jobbet i 
minimum tre uker.

• Hvis en trivselsleder utviser stor grad av 
manglende engasjement, gis det en advarsel. 
Dersom trivselslederen ikke endrer holdning, 
fører dette til at han eller hun mister vervet ut 
valgperioden.

Læreren følger hovedsakelig resultatene fra 
elevenes nominasjonen, men har i visse tilfeller 
rett til å overstyre dem. Læreren følger da disse 
retningslinjene:

1) Mobbing
En trivselsleder skal bl.a. støtte yngre elever som 
føler seg alene eller blir mobbet, og i slike tilfeller 
kan ikke skolen risikere at utsatte elever opplever 
et nytt nederlag i møte med trivselslederen. Elever 
som er inne i en fase der de mobber medelever, 
kan derfor ikke velges til trivselsledere før de har 
endret atferd. Dette gjelder også elever som er i en 
fase der de oppfattes som «negativt populære», 
dvs. at de har nok venner til å bli nominert, samtidig 
som de  konsekvent holder enkeltelever utenfor. 
Læreren informerer eleven (evt. også foreldrene) 
om bakgrunnen for å utsette den nominerte elevens 
kandidatur til neste valg.

Mobbing av læreren (krenkende 
personkarakteristikker, etc.) behandles på lik linje 
med mobbing av medelever. 
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Opplæringsloven § 9a-3, tredje ledd (om skolens 
psykososiale miljø) pålegger skolene å forhindre 
mobbing. At elever som legger til rette for trivsel, 
ikke kan være fryktet av medelever, er en selvfølge. 
Men samtidig skal ikke noen elever utsettes for 
diskriminering – f.eks. ved å føle at de er permanent 
utestengt fra ordningen. Ingen elev kan gjøre noe 
med sin fortid, men de fleste kan – med skolens, 
klassens og foreldrenes hjelp – slutte å mobbe. 
Siden læreren ikke skal velge en elev som befinner 
seg i en fase der han/hun er involvert i mobbing, 
kan det derfor være lurt å favorisere en slik elev når 
vedkommende er over i en god periode.

Mtp. opplæringslovens punkt om diskriminering 
har vi innført følgende unntak fra «mobberegelen»: 
Vervet som trivselsleder kan tilbys elever som har 
begrenset mulighet til å forstå rekkevidden av sine 
mobbehandlinger – og som derfor følges opp av 
skolen på tilpassede måter, f.eks. med assistent i 
friminuttene. 

2) Rotasjon
Man kan velge å la elever som har vært trivselsledere 
to ganger på rad stå over neste periode. Læreren 
kan overprøve elevenes nominasjonsliste når 
læreren ønsker mer rotasjon/utskiftning enn det 
nominasjonsprosessen har medført. Dersom 
noen lærere savner oversikt over hvilke elever 
som har vært TL tidligere, så ligger det et skjema 
i dokumentbanken som er til hjelp: Oversikt over 
antall TL-verv per elev.

Kontaktlærer bør formidle følgende budskap ved 
innføringen av programmet på f.eks. 4. trinn: «Det er 
nok trivselslederverv til alle. Alle som er egnet og har 
lyst, kan bli trivselsledere. Samtidig er det mulig å bli 
gjenvalgt hvis klassen mener at du har gjort en god 
jobb.»

Eksempel: I en barneskoleklasse bestående av 
24 elever, kan det velges fem trivselsledere per 
halvår, noe som gir 10 halvårsverv per år. I løpet 
av en fireårs-periode – på 4.-7. trinn – gir dette 
40 halvårsverv til fordeling på 24 elever. Når 
man i tillegg vet at ikke alle elever ønsker å være 
trivselsledere, åpner dette både for rotasjon og 
mulighet for gjenvalg.

3) Valg av elever på særskilt grunnlag
Læreren kan velge å gi en elev positiv stimulans. 
Dette kan skyldes mange ting, f.eks. problemer i 
hjemmet, opplevelse av lav popularitet, utestengelse 
eller mobbing. Det kan også skyldes utfordrende 
diagnoser eller IOPer, evt. andre pedagogiske og/
eller psykososiale aspekter. I slike tilfeller kan 
læreren se helt bort i fra nominasjonsresultatet.

Så selv om en elev ikke har fått flest stemmer av 
de andre elevene, kan læreren likevel velge å gi 
ham eller henne trivselsledervervet. Alle tilfeller av 
særbehandling holdes, i likhet med resultatene av 
elevnominasjonen, hemmelig for elevene. Dette 
har åpenbare grunner, både i forhold til lærernes 
taushetsplikt, de andre elevenes aksept, og hensynet 
til eleven selv. 

Tildeling av trivselsledervervet
Hovedmålet for TL-ansvarlige er å få en godt 
fungerende gruppe med trivselsledere. TL-ansvarlige 
har derfor endelig vetorett på hvem som skal bli 
trivselsledere. Når den endelige oversikten over 
trivselslederne er klar, går kontaktlærer til de 
nominerte og spør om de vil være trivselsledere. 
Læreren tar kandidatene ut av klassen (én og én) og 
presenterer tilbudet om verv. Hvis en nominert elev 
ikke vil være trivselsleder, spørres nestemann på 
nominasjonslisten, og så videre. Utover det faktum 
at noen elever blir spurt om å være trivselsledere, gis 
det ingen informasjon til elevene om resultatene av 
avstemningen. 

«Nominasjonen er hemmelig 
og antall stemmer skal aldri 

presenteres for elevene.»
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Hvert nettverk av TL-skoler har en TL-koordinator. 
Han eller hun er kontaktperson mellom 
Trivselsprogrammets skoleansvarlig og nettverkets 
skoler. Denne personen skal videreformidle 
oppdatert programinformasjon og følge opp 
skolene. 

Oppgavene for TL-koordinator:
• Koordinere nettverksmøter og kurs i samarbeid 

med skoleansvarlig fra Trivselsprogrammet.
• Delta på nettverksmøter.
• Booke fasiliteter til nettverksmøter og leke- og 

aktivitetskurs.

Oppgaver for nettverkets  
TL-koordinator

Oppgaver for skolens 
TL-ansvarlige

Gjennomgå PowerPoint-presentasjonen 
for personalet
Vi oppfordrer til å gå gjennom PowerPoint-
presentasjonene for hele personalet i fellesskap 
(1.-3. trinn og 4.-7. trinn). Gjør dette før de ulike 
kontaktlærerne viser denne i klasserommet. 
Presentasjonen ligger i dokumentbanken.

Informere om valgordningen og dele ut 
nominasjonssedler
Hvert semester skal du informere om datoer 
og reglene for valgordningen. Trykk opp 
nominasjonssedler og nominasjonsregler, og 
legg dem i hyllen til alle kontaktlærerne på 4.-7. 
trinn før hver nominasjonsprosess. I samarbeid 
med kontaktlærerne velger du ut hvem som blir 
trivselsledere.

Fordele dagene mellom trivselslederne
Del trivselslederne inn i to grupper. En gruppe jobber 
mandager og onsdager i storefriminuttet og en 
gruppe tirsdager og torsdager. Fredager har de fri. 
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Bestille kulturkort til trivselslederne
Alle trivselslederne skal ha et kulturkort. Lag 
en liste med informasjon om elevene som er 
blitt valgt som trivselsledere umiddelbart etter 
nominasjonsprosessen. Les mer om bestilling av 
kulturkort på trivselsleder.no.

Holde planleggingsmøter 
Du har ansvar for trivselslederne og skal i tillegg 
holde planleggingsmøter med trivselslederne 
annenhver uke. Dette kan for eksempel gjøres i 
storefri på fredager (som er TL-frie dager). Det er 
viktig å diskutere leker og utveksle erfaringer. Fyll ut 
aktivitetsplaner og heng dem opp på synlige steder på 
skolen. Mal for dette finnes i dokumentbanken. 

Skaffe utstyrsbod
Finn et egnet sted for oppbevaring av lekeutstyr. Den 
TL-ansvarlige, en voksen tilsynsperson eller noen av 
de eldste trivselslederne, gis ansvaret for å låse opp og 
igjen boden. Finn ut hva som passer best på din skole!

Nettverksmøter og lekekurs
Delta på halvårlige nettverksmøter med de andre 
skolene. På disse møtene deltar også skoleansvarlig 
fra Trivselsprogrammet. Her utveksler man viktig 
informasjon, deler tips og idéer og kan ta opp 
problemstillinger man trenger innspill på. Årshjul med 
datoer for ulike kurs avtales ofte på disse møtene. 
TL-ansvarlige deltar også på lekekurs i regi av 

Trivselsprogrammet. Den ansvarlige har da ansvar for 
elevene han/hun har med seg. Det er også viktig at 
TL-ansvarlige deltar aktivt i løpet av dagen. 

Skolens kontakt med nettverkets 
TL-koordinator
TL-ansvarlige har ansvar for å formidle informasjon 
fra nettverkets TL-koordinator til skolens ledelse, 
personale og trivselsledere. Det kan være informasjon 
om nominasjon, lekekursdager, Takk for innsatsen-
dager, andre tilbud, endringer i  programmet og så 
videre. 

Diplom og Takk for innsatsen
Trivselslederne på barneskolen får utlevert et diplom. 
Gjør utdelingen høytidelig med rektor som takker 
av med hele skolen til stede. Diplomer finnes i 
dokumentbanken. 

Det skal avholdes en Takk for innsatsen-dag 
etter hvert semester. En annerledes skoledag er 
viktig for å motivere elevene til videre arbeid med 
trivselsaktiviteter i skolegården. I tillegg er det en fin 
måte å vise at skolen setter pris på den viktige jobben 
de har gjort dette semesteret.
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Det er ingen rettighet å bli trivselsleder, dette er 
et oppdrag elevene får ut fra personlig egnethet. 
Trivselslederne har et særskilt ansvar for å inkludere 
elever som går alene. De må være mobbefrie, 
vennlige og respektfulle. Det er TL-ansvarlige og 
kontaktlærer som velger ut hvem som blir årets 
trivselsledere på bakgrunn av nominasjonen fra 
elevene. Trivselslederne velges hvert halvår.

Oppgaver 
• Bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et 

tryggere skolemiljø.
• Delta på lekekurs sammen med andre 

trivselsledere.
• Delta på møter sammen med de andre  

trivsels lederne og TL-ansvarlige på skolen.
• Informere om, og invitere elever med til lek.
• Arrangere og gjøre klart til lek i friminutter og 

eventuelt ved andre arrangementer.

Hva får du som trivselsleder?
• Påvirke aktivitet og arrangement på din skole.
• Kulturkort i perioden som trivselsleder. Kortet gir 

gratis eller redusert pris på ulike kulturelle tilbud.
• Diplom etter endt periode som trivselsleder
• Delta på Takk for innsatsen-dag.

Reglement 
• Trivselsledere skal være gode forbilder. Hvis en 

trivselsleder viser krenkende atferd eller ikke 
utfører sine oppgaver, fører dette til en skriftlig 
advarsel. Neste episode fører til at eleven 
mister vervet som trivselsleder ut valgperioden. 
Alvorlig krenkende atferd kan føre til umiddelbar 
utestengelse. 

• En trivselsleder som er blitt valgt og har takket ja, 
kan ikke trekke seg før han/hun har gjennomført 
tre arbeidsuker. 

• Hvis en trivselsleder sier fra seg sitt verv eller blir 
utestengt, skal kulturkortet inndras. Eleven skal 
heller ikke motta diplom. 

• Hvis en trivselsleder utviser stor grad av 
manglende engasjement, gis det en advarsel. 
Dersom trivselslederen ikke endrer holdning, 
fører dette til at han eller hun mister vervet ut 
valgperioden.

Varsel eller utestengelse
Skriv om varsel, eller informasjon om utestengelse, 
til trivselsledere og deres foresatte finner dere i 
dokumentbanken. 

Oppgaver og reglement for 
trivselslederne
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Periodeplan
Innholdet i planen bestemmes i samarbeid med 
trivsels lederne. Malen finnes i Word-format i 
dokumentbanken.

Utstyrsbod
Vi anbefaler å ha et eget utstyrsrom til TL-utstyr. Det 
kan være lurt å merke hvor utstyret skal plasseres, 
slik at det er enkelt å finne fram. Trivselslederne 
som har ansvar for en lek skal selv bære ut og inn 
utstyret til leken. Dersom utstyr blir borte, skal 
trivselslederne melde fra til TL-ansvarlige.

Manualer
Trivselsledere og ansatte ved skolene kan benytte 
seg av våre manualer. Vi har en lekemanual 
med lekebeskrivelser for friminuttsaktivitet, 
kroppsøvingstimer og andre aktive timer. I tillegg har 
vi også en manual for Aktiv TL-undervisning. 

Nettside og dokumentbank 
TL-skoler får tilgang til maler (presentasjoner, 
ranselpost, invitasjoner, ukeplaner m.m.) via 
dokumentbanken på trivselsleder.no. Maler for 
søknader om støtte til programavgift og utstyr ligger 
også i dokumentbanken. 

Kulturkort
Alle trivselslederne får hvert sitt kulturkort som 
skal være gyldig i den perioden de er valgt. Dette 
kortet kan de bruke til å få gratis eller rabattert 
inngang på ulike kulturelle tilbud over hele landet, 
f.eks. bowlinghaller, skisentre, fotball-, ishockey- og 
håndballkamper for å nevne noe. Tilbudene som er 
aktive, står listet på trivselsleder.no til enhver tid.

TL Sport
Nettsiden tlsport.no selger kvalitetsutstyr for 
aktivitet på skoler og leverer over hele Skandinavia. 
Alt utstyr som brukes i TL, blir levert av TL Sport. 
Medlemsskoler av Trivselsprogrammet får noen 
medlemsfordeler. 

TL-verktøy
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Kurs og seminarer

Lekekurs for trivselsledere
Hvert halvår holder Trivselsprogrammet lekekurs 
for trivselslederne på barneskolen. Trivsels lederne 
møter andre trivselsledere fra skoler i nettverket. 
En eller flere skoler er vertskap på kursdagen. 
Vertskapselevene har et ekstra ansvar i sine 
grupper denne dagen og bærer vester på kurset. I 
nettverkene bytter skolene på rollen som vertskap.

Formål
Målet er at alle trivselslederne skal være godt rustet 
til å sette i gang, gjennomføre og styre lek når de 
kommer tilbake til skolen. Lekekursene er en viktig 
del av opp læringen for trivselslederne.

Innhold
På lekekursene vil trivselslederne få innføring i 
nye leker, dele erfaringer og utvikle seg i rollen 
som trivselsleder. Videre får trivselslederne opp-
læring i viktige verdier som inkludering, vennlighet 
og respekt. For å etablere et fellesskap danser vi 
alltid TL-dans på kurs. Dansen er med på å skape 
engasjement, deltagelse og glede både blant elever 
og voksne. 

Detaljert program for aktivitetsdagen blir sendt ut i 
god tid til alle TL-ansvarlige.

Utstyr og bekledning
Vertskapsskolen(e) har ansvar for å bidra med utstyr 
til kurset. Dette må leveres senest på morgenen før 
oppstart av kurset. Utstyret må være pakket ut og 
montert, og baller må være fylt med luft. 
 

Både trivselslederne og de voksne som skal delta 
på kurset stiller i treningsklær. De voksne vil også få 
arbeidsoppgaver denne dagen.

«Eg synest denne leiken 
er veldig kjekk, for når me 

jobbar i lag på denne måten så 
skapar med venskap og ikkje 

mobbing.»
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Kurs for ansatte
Som TL-skole blir dere invitert på årlige 
Aktivitetskurs for ansatte. Da inviteres flere 
kommuner i samme region til felles kurs. Dette 
fører til relasjoner på tvers av kommuner og gode 
erfaringer utveksles mellom deltagerne. Vi ønsker at 
alle skoler benytter seg av dette tilbudet!

Formål 
Aktivitetskursene er en viktig del av opplæringen 
vi tilbyr for å styrke våre trivselsskoler. Kurset 
skal gi motivasjon, inspirasjon, samhold og 
glede til å fortsette det gode arbeidet med 
Trivselsprogrammet. 

Alle lærere, assistenter, TL-ansvarlige og 
TL-koordinatorer blir invitert og vi anbefaler at 
flere fra samme skole deltar. Aktivitetsdagen gir 
inspirasjon til mer og variert fysisk aktivitet både i 
friminutter og i undervisningen. 

Vi oppfordrer deltagerne på aktivitetsdagen til å 
holde kurs på egen skole i etterkant. 

Innhold
I samarbeid med kursholder avgjør man hva slags 
type aktiviteter man ønsker: friminuttsaktiviteter 
og/eller Aktiv TL-undervisning. Deltagerne møter 
mange spennende aktiviteter, både med og uten 
utstyr. Vi samarbeider med en rekke særforbund som 
også kan stille med instruktører.  
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Trivselsseminaret
Hvert år blir alle TL-ansvarlige, TL-koordinatorer og 
rektorer i hele Norge invitert til Trivselsseminaret, 
vanligvis i midten av mars. Seminaret har en god 
blanding av diskusjoner, foredrag og aktiviteter. Her 
blir det inspirasjon og faglig påfyll og man får treffe 
andre TL-ansvarlige, dele erfaringer og prøve ut nye, 
spennende aktiviteter.

«Dette var rett og slett det beste 
seminaret jeg noen gang har deltatt 

på! Helt enormt! Vil samtidig takke dere 
for å sette sammen et slikt innholdsrik, 
viktig, nyttig og givende seminar! Kom 
tilbake på jobb med fulle batterier og 

humøret på topp!»

«Supert seminar.  
En dag fylt av tårer, latter, 

glede og gode klemmer. Jeg 
er både inspirert og motivert 
til videre arbeid med TL. Et 

TL-seminar er rett og slett blitt 
Takk for innsatsen-dag for oss 
voksne, og noe vi gleder oss  

veldig til.»
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Hva er Aktiv TL-undervisning?
Aktiv TL-undervisning er undervisningsopplegg hvor 
fysisk aktivitet blir brukt som undervisningsmetode. 
Hvert undervisningsopplegg foreslår hvilke trinn det 
er egnet for, og viser til relevante kompetansemål. 
Fagene er delt inn i underkapitler fordelt etter 
hovedområdene. Dermed er det flere av oppleggene 
som gir muligheter for variasjoner etter elevenes 
kunnskaps nivå. Til hvert undervisningsopplegg står 
det hva som trengs av utstyr og forberedelser, og 
hvor aktiviteten kan gjennomføres. Alt av nødvendig 
tilleggsmateriale ligger på trivselsleder.no.

Barn og unge risikerer å sitte stille i over 90 
prosent av undervisningstiden på grunn av få timer 
kroppsøving og lite aktivitet i øvrig undervisning. 
Gjennom Aktiv TL-undervisning vil vi motivere deg 
som lærer til å gjennomføre mer av undervisningen 
mens dere er i aktivitet. 

Hvorfor Aktiv TL-undervisning?
Barn har ulike talenter og bruker sansene sine 
forskjellig. Aktiv TL-undervisning skal være et 
hjelpemiddel for å variere undervisningen og bidra 
til at elevene lærer gjennom praktisk erfaring. Målet 
med Aktiv TL-undervisning er å gjøre undervisningen 
enda mer lystbetont, aktiv, engasjerende og 
motiverende, slik at enda flere elever opplever 
mestring! 

Hva sier forskning?
Forskning viser at fysisk aktivitet har svært positive 
effekter på læring og læringsmiljø, og har positiv 
påvirkning på akademiske resultater, spesielt 
matematikk, lesing og skriving (Pedersen m.fl. 
20161). Videre viser forskning at uteskole har positiv 
virkning innenfor en rekke områder som påvirker 
barnas helse og lyst til å lære (Jordet, 20112). Elevene 
selv liker den praktisk baserte tilnærmingen til 
kunnskap. De trekker frem den fysiske aktiviteten 
og det sosiale fellesskapet som verdsatte faktorer i 
læringsprosessene (Hage, 20103). 

Aktiv TL-undervisning

1 Pedersen BK, Andersen LB, Bugge A, Nielsen G, Overgaard K, Roos E & von Seelen 
J. (2016). Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: 
Vidensråd for Forebyggelse.

2 Jordet, AN. (2011). Uteskole: et bidrag til økt fysisk aktivitet – og bedre 
læringsutbytte. Hentet fra http://aktivitetsbanken.udir.no/Tema/Arealer/Uteskole/
Uteskole-et-bidrag-til-okt-fysisk-aktivitet--og-bedre-laringsutbytte/

3 Hage, L. (2010). UTESKOLE – helse og læring hånd i hånd? En praktisk tilnærming til 
kunnskap i grunnskolen – elevenes meninger og opplevelser. (Masteroppgave). UMB 
i Ås. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/189316/
uteskole%20læring%20og%20helse.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tips og inspirasjon

Et godt samarbeid mellom skolens ledelse, lærere, TL-ansvarlige og andre 
ansatte må til for at Trivselsprogrammet skal fungere godt. Her er noen 
nyttige tips og anbefalinger.
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• TL må forankres i ledelsen og alle må få 
informasjon om programmet.

• Ha minimum to TL-ansvarlige – det sikrer kvalitet 
og oppfølging av programmet.

• Ha klare målsettinger og integrer fysisk aktivitet i 
skolens overordnede planer. 

• Jobb for å få kvalifisert personale. Bygg kompe-
tanse over tid. La de ansatte delta på kurs og 
opplæring.

• Informer om Trivselsprogrammet på 
foreldremøter.

• Sett av tid til planlegging, tilrettelegging 
og oppfølging av TL, både programmet og 
trivsels lederne. 

• Arranger fellessamling (20-40 minutter) for hele 
skolen en gang i måneden. Trinnene får ansvar for 
et lite innslag. Trekk fram nyheter fra TL, vis en ny 
lek, hedre vinnere og trivselsledere osv. 

• Legg opp til aktivitet for personalet, f.eks. i 
fellestid eller på planleggingsdager. Dette skaper 
også trivsel for de ansatte på skolen. 

• TL-friminutt og spising bør totalt utgjøre 
minimum 45 minutter. TL-friminutt bør være 
minimum 30 minutter. Husk at det tar tid å finne 
fram utstyr, sette i gang aktiviteter og rydde på 
plass utstyr. 

• Organiser egne vakter som har ansvar for 
TL-områdene. Disse bør ha god kjennskap til TL, 
reglene og oppgavene som tilfaller de voksne 
og trivselslederne. Alle voksne må hjelpe, se og 
oppmuntre trivselslederne.

• La TL-ansvarlige være fritatt for vanlig friminutt-
inspeksjon, slik at de kan følge opp aktiviteter og 
trivselsledere i storefri.

Tips til skolens ledelse

Tips til skolens personale

• Gi støtte og råd til trivselslederne. Vær aktiv i 
friminuttene. Ha trivselslederne i fokus gjennom 
hele året og trekk dem frem på fellessamlinger, 
avslutninger og foreldremøter. 

• Det skal være tydelig inspeksjon i friminuttene. 
Alle vaktene bør ha kunnskap om hvor 
TL-aktivitetene foregår og de har et felles ansvar 
å hjelpe trivselslederne om nødvendig.Alle 
trivselsledere bør gå ut fem minutter før for å finne 
fram utstyr og gjøre klart til sin lek.

• Kontaktlærere bør gjennomgå periodeplanen i 
spisetiden.

• Synliggjør fysisk aktivitet på ukeplaner og periode-
planer for å bevisstgjøre både elever og foresatte.

• Øv på leker i kroppsøvingstimer eller klassetimer.
• Gi trivselslederne ansvar og konkrete oppgaver. 

Bruk trivselslederne i ulike sammenhenger:  
aktivitetsdager, kroppsøvingstimer, 
foreldrekvelder, 17. mai, skoleavslutninger osv.
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Informasjonsrunde i klassene
Ta en runde i klassene før oppstart i skolegården 
og snakk om at alle elevene må respektere at det 
er trivselslederne som har fått ansvaret for å sette i 
gang og lede lek. Det er trivselslederne som forklarer 
regler, deler inn i lag osv. Noen skoler velger å la 
enkelte trivselsledere - f.eks. på høyere trinn - ta 
denne runden i klassene. 

Gruppesammensetning
Sett sammen grupper slik at det blir en god blanding 
av kjønn og klassetrinn. 

Medbestemmelse
La trivselslederne i så stor grad som mulig få lede 
leker de brenner for og ønsker å lede.

Søk FAU om midler
Søk FAU eller andre aktører i lokalsamfunnet om 
midler til innkjøp av utstyr. Se søknadsskjema i 
dokumentbanken på trivselsleder.no, og legg ved 
skrivet om Trivselsprogrammet.

Opprett fagrom på læringsportalen
Lag et TL-fag på deres læringsplattform (It’s 
Learning, Fronter eller lignende). Alle elevene skal 
ha tilgang til faget. Legg ut informasjon fra TL, 
periodeplaner, bilder av TL osv.

TL-postkasse
Opprett en postkasse på skolen hvor elevene 
kan levere inn tips til leker og komme med andre 
tilbakemeldinger. 

Involver kroppsøvingslærerne
Motiver kroppsøvingslærerne til å bruke 
lekemanualen aktivt i timene. Trivselslederne kan 
også bidra med TL-aktiviteter i timene. Da vil flere 
elever lære lekene som trivselslederne kan legge til 
rette for i storefriminuttene. Kroppsøvingslærerne 
kan gjerne være med på lekekurs for å hente inn ny 
inspirasjon. 

Informer om periodeplan og promotér 
leker
Skolens TL-ansvarlige kan sende periodeplanen på 
mail til alle trinn og oppfordre kontaktlærerne til å 
informere om hvilke leker som foregår i friminuttene. 
Trivselslederne kan også gå rundt i klassene for å 
reklamere for de ulike lekene.

Variasjoner i antall trivselsledere og dager
Selv om det ofte er to trivselsledere på én lek, er det 
ingen fast mal for dette. Noen trivselsledere er veldig 
trygge på seg selv og den leken de skal lede. Vurder 
derfor hvor mange trivselsledere som bør settes 
på én lek. Det er viktig at trivselslederne føler seg 
trygge på oppgaven og får mestringsfølelse.

På små skoler kan man gjerne prøve å ha alle 
trivselslederne i sving samtidig på færre dager, f.eks. 
to eller maks tre dager i uka. Se hva som fungerer 
best på din skole.

Fellesregler
Det er en fordel å lage enkle fellesregler som 
regulerer de enkelte lekene. F.eks. skal alle kjenne de 
samme reglene når det arrangeres kanonball.

Team trivsel
Hovedoppgaven er å gå rundt i skolegården og 
inkludere alle elevene i lek. Dette bør være en rolle 
trivselslederne ønsker å ha selv. Team trivsel kan 
også ha på seg TL-vester på vei til skolen for å skape 
en tryggere skolevei. I tillegg kan de også få ansvar 
for å starte opp leker uten utstyr før skolestart mens 
de venter på at det ringer inn.

Arrangementer
La trivselslederne på 7.trinn arrangere større 
arrangementer. 

Tips til skolens TL-ansvarlige
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La de eldste trivselslederne stå for 
ulike arrangementer på skolen. 
Dette hever aktivitetsnivået 
på skolen og elever får møte 
hverandre på tvers av trinn og 
klasser. Her er noen gode tips: 

• Aktivitetsdag
• TL-Mester
• Kick off i skolegården etter lekekurs

• Fredagsdisco i skolegården
• Danseoppvisning eller andre aktiviteter 

ved sommer- og juleavslutninger, 17. mai, 
foreldremøter og lignende

• Ulike skolegårdsturneringer: innebandy, 
kanonball, fotball, frisbee

• Sjakkturnering
• TL-frokost
• TL-ettermiddag
• Snøen har kommet-dag 
• Våren har kommet-dag 

Tips til arrangementer på 
skolen
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Økt aktivitet kan bidra til 
etablering av vennskap. Når elever 
deltar i aktiviteter, lager de seg 
historier og minner sammen. De 
fleste skoler opplever likevel at 
enkelte elever blir gående alene. 

Noen elever kan ha en dårlig dag, og det må 
selvsagt være lov å trekke seg unna en gang i blant. 
Sosialt sjenerte barn derimot, ønsker ofte å delta 
på aktiviteter med de andre elevene, men hindres 
av at de føler engstelse i sosiale situasjoner. Når 
det danner seg et mønster av at enkelte elever blir 
stående utenfor leken, bør det settes inn tiltak. 

På neste side finner dere noen tips til hvordan dere 
kan jobbe for å inkludere sosialt sjenerte barn i lek og 
aktivitet. 

Hvordan får vi med alle?
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1. Oversikt og synlighet
Heng opp synlig periodeplan med oversikt over alle 
aktiviteter som vil foregå i neste periode. Denne må 
være lett tilgjengelig i alle klasserom og på skolens 
hjemmeside. Da er det lettere både for kontaktlærer 
og foreldre å la barna bli kjent med aktivitetene på 
forhånd. 

2. Gradvis tilnærming
Snakk med trivselslederne om at noen barn 
enkelte ganger er veldig sjenerte. Da er det lurt om 
trivselslederne gir disse barna tilbud om å se på leken 
først, for så å bli med etter hvert. Det kan også være 
greit for sosialt sjenerte barn å starte med leker som 
de føler seg trygge på, som de kanskje kjenner fra 
kroppsøvingstimer, eller fra før.

3. Sosial støtte
Det kan være lurt å la sosialt sjenerte barn være 
sammen med noen de har tillit til og kjenner fra før 
når de skal være med på aktivitet. Dette gjelder også 
dersom de selv velges som trivselsledere. 

4. Ikke bli overbeskyttende
Sosialt sjenerte barn oppfattes ofte som ekstra 
sårbare. Det er likevel viktig å ikke bli for 
overbeskyttende, og på den måten hindre barnet i å 
utvikle sin selvstendighet.  

5. Positive tilbakemeldinger
Det er viktig å gi mange positive tilbakemeldinger 
til sosialt sjenerte barn, slik at de får økt 
mestringsfølelse. 

6. Inkludér foreldrene
Legg f.eks. periodeplanen ut på Fronter eller It’s 
learning. Da kan foresatte gjennomføre aktivitetene 
med sine barn slik at de er trygge til aktiviteten skal 
gjennomføres i skolegården. Trivselsprogrammet bør 
også snakkes om på foreldremøter. 

Kilder: Blant andre psykologene Gudrun Breivik og 
Gunn Asbjørg Valen-Sendstad.

«Trivselsprogrammet er et unikt 
verktøy for å få med seg elever 

som gjerne står litt på sidelinjen.»
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– Jeg er nok energisk – og så liker 
jeg å hjelpe til, sier Mohamed Egal, 
15 år og trivselsleder ved Ortun 
ungdomsskole i Fyllingsdalen i 
Bergen. Han mener trivselslederne 
ved skolen er med på å skape et 
godt miljø blant elevene.

Mohamed ble nominert til trivselsleder (TL) allerede 
på barneskolen, og da han søkte og fikk tilbud om å 
fortsette jobben på ungdomsskolen, takket han ja. 
Han har nå vært trivselsleder gjennom alle tre årene 
på ungdomsskolen. Til høsten venter en ny tilværelse 
på videregående skole.

– Det jeg gjør er å hjelpe til i friminuttene. Jeg ser 
om folk har det gøy og jeg henger med folk.

– Vi har mange ulike ting vi kan gjøre, for eksempel 
frisbee, bordtennisbord inne og ute, basketball, 
sjakkgruppe og slagverk. På Ortun har 8. trinn 
friminutt for seg selv uten 9. og 10. trinn, og det er 
lurt, synes Mohamed.

– Vi er opptatt av å hjelpe de som er utenfor, for 
da blir det mindre mobbing, forteller Mohamed. 
Skulle Mohamed ønske seg noen andre aktiviteter i 
TL-kofferten, måtte det være baseball. – Det hadde 
vært gøy å lære!

Det går alltid an å få i gang en samtale
Mohamed ble selv mobbet på barneskolen, og valgte 
å begynne på en annen ungdomsskole enn mange av 
klassekameratene sine. Bestevennen skulle begynne 
på Ortun, så da var valget lett for Mohamed også. På 
den nye skolen har Mohamed mange gode venner, 
og føler seg ikke lenger mobbet, selv om det hender 
at «bråkmakerne» på skolen plager ham litt.

Når Mohamed har trivselsledervakt i friminuttet, går 
han gjerne bort til dem han ser står litt for seg selv og 
forsøker å starte en samtale. – Jeg spør om de har lyst til 
å gjøre noe annet, og da sier de som regel nei, forteller 
han. Men så starter jeg en samtale med dem likevel, og 
snakker litt om hvilken klasse de går i og om vi kanskje 
har noen felles interesser. Det er veldig kjekt. Jeg tenker 
alltid: Kanskje kan jeg få enda en bestevenn? Dessuten, 
det er jo ikke noe vits i å ikke hjelpe!

Eldre trivselsledere lærer opp de nye
På Ortun skole jobber trivselslederne sammen to 
og to, og alltid slik at en 8. klassing er sammen med 
en 9. klassing eller en 9. klassing sammen med en 
10. klassing. Da har den ene erfaring og kan lære opp 
den andre, og de som er nye trenger ikke å være redde 
for å gjøre noe feil. De har også arrangert elevkveld på 
eget initiativ.

– En jente som var veldig mye for seg selv, fikk jeg 
lokket med meg på en aktivitet, og etter det har hun 
blitt mer med og mer utadvendt, forteller han!

Elevundersøkelsene ved skolen viser at nesten 90 
prosent av de 350 elevene sier at det er TL-aktivitetene 
og skolefrokosten som gjøre at de trives på skolen. 
Det er nå trivselsledere ved over 1 400 skoler i Norden. 

Skal bli lege – og fortsette å hjelpe 
mamma
Hjemme bor Mohamed med mammaen sin og fire 
yngre søsken. Han hjelper mye til hjemme, men 
etter at han fikk en stefar og er det blitt litt mindre 
husarbeid på den hjelpsomme 15-åringen.
Framtidsplanene er klare, Mohamed vil studere 
medisin og bli lege. Studiene skal han ta i Bergen.

Det er jo ingen grunn  
til å ikke hjelpe!
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– Jeg vil flytte til en liten leilighet i nærheten, så 
mamma får det lettere og bedre plass hjemme, men 
jeg skal fortsette å hjelpe henne og søsknene mine.

Mohameds foreldre har bakgrunn fra Jemen og 
Etiopia, så da Mohamed gikk i 4. klasse la familien 
ut på en lang reise og Mohamed gikk på skole i både 
Jemen, Etiopia og England.

– Det var fint, sier Mohamed, men jeg var så redd 
for å fly at jeg kastet opp av skrekk hver gang vi 
skulle reise videre! Dessuten var det litt vanskelig å 
komme tilbake til norsk skole etter den lange reisen, 
men fordelen er at jeg lærte mye engelsk.

– Det beste rådet jeg kan gi til andre ungdommer 
er å være seg selv, avslutter Mohamed Egal på Ortun 
ungdomsskole i Bergen.
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BEGIVENHET NÅR? KOMMENTARER

Informasjon, nominasjon og utvelgelse av 
TL. Oppstartsmøte for TL sammen med 
TL-ansvarlige.

August

Informasjon gis ved oppstart og 
deretter hver høst. Det er viktig at 
alle som starter på 1. og 4. trinn får en 
grundig gjennomgang. 

Lekekurs i regi av Trivselsprogrammet. August/september

Kick off og oppstart av aktiviteter i 
skolegården.

September/oktober
Felles kick off for elever og ansatte 
med trivselslaktiviteter og TL-dans.

* Internasjonal uke. Oktober
Gjennomfør aktiviteter fra andre land. 
Se aktivitetshefte for inspirasjon.

* TL-aktiv julekalender: Christmas 
Countdown. 

Desember
En aktivitet per dag. Man får ett lodd 
per aktivitet man deltar i. Trekning i 
slutten av måneden.

Nominasjon og utvelgelse av TL. 
Oppstartsmøte for TL sammen med 
TL-ansvarlige.

Januar

Lekekurs i regi av Trivselsprogrammet. Januar/februar

Kick off og oppstart av aktiviteter i 
skolegården.

Februar/mars
Felles kick off for elever og ansatte 
med trivselslaktiviteter og TL-dans.

* Aktivitetsdag for skolen. April/mai

Takk for innsatsen-dag. Mai/juni
Belønningsdag etter fullført periode 
som TL.

Utdeling av diplom. Mai/juni
Utdeles til alle som har vært TL. Gjør 
utdelingen høytidelig med rektor som 
takker av med hele skolen til stede.

Årshjul
Årshjulet illustrerer et eksempel på hvordan skoleåret kan se ut med 
Trivselsprogrammet. Noen av begivenhetene er obligatoriske, mens andre 
er tips og anbefalinger*. 
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