
Voksenstandarden for Ammerud skole 

STANDARD FOR GOD GRUPPELEDELSE 
- God struktur med markert start av aktiviteten. 

- Klare og direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, mål 

og adferd. 

- Fokus på forkunnskaper, aktivisering, variasjon, tilrettelegging, 

vurdering og formative tilbakemeldinger 

- Aktiviteten har en klar avslutning. 

AKTIVITETER 

OPPSTART ARBEIDSØKT OPPSUMMERING/AVSLUTNING 

- Praktisk 

- Alt som trenges til Aktiviteten må være på plass når 

aktiviteten starter. 

- Aktiviteten startes presist. 

- Elevene hilser på voksne om morgenen. 

- Eleven krysses ut og hilses hjem. 

- Faglig 

- Mål for aktiviteten på økt- planen; tydelige mål 

formidles til elevene. 

- Plan for aktiviteten formidles skriftlig og muntlig (plan 

for aktiviteten i målområdepermen) 

- Kollektive beskjeder gis i starten av aktiviteten og det 

sjekkes at alle elevene forstår. 

- Elevenes forkunnskaper aktiviseres gjennom styrt samtale og 

samtaler elevene mellom, eller på annen måte. 

- Viktige begreper klargjøres. 

-  

- Alle elevene aktiviseres og ansvarlig gjøres i aktiviteten. 

- Variasjon mellom formidling, elevaktivitet, dialog, diskusjoner, 

praktiske oppgaver osv.  

-  

- Tilpasset aktivitet og innhold. 

-  

- Klar avslutning med oppsummering av faglige/sosiale mål, samt 

repetisjon av viktige begreper.  

- Elevene minnes om hva som skjer neste økt. 

- Rydding 

- Elevene slippes ut til riktig tid. 

- Organisert garderobevakt. 

GENERELT 

MÅL AKTIVITET 

- Ansvarlig voksen har høy bevissthet om betydningen av relasjonen voksen–elev og tar ansvar for kvaliteten på denne 

relasjonen. 

- Det er høy grad av ros og oppmuntring i aktiviteten. 

- Det jobbes kontinuerlig med relasjonen mellom elevene 

- Autoritativ gruppeledelse 

- Uønsket adferd blir håndtert på en profesjonell måte 

- Voksne fokuserer på positive tilbakemeldinger (5-1 regelen) og gir 

ros underveis. 

- Trening av sosiale ferdigheter er sentralt. 

- Det er høyt fokus på samarbeidsaktiviteter og felles opplevelser. 

- Voksne følger Rutineveilederen for håndtering av uønsket 

elevatferd. 

- Alle (voksne og elever) følger samværsreglene for Ammerud skole 

 


