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DAG 1 
Omvisning på skolen – kan puttes inn en av de først dagene 

 
TID HVA HVORDAN HENSIKT HVEM UTSTYR 

10 

min 

Hei og velkommen  

• Gjennomgang av 

plan + mål med 

dagen 
 

tavla Mål for dagen: Bli 

bedre kjent og bli 

tryggere 

Lærer Skrive på 

tavla 

10 
min 

Sjekk inn 
Navn + velg: 

yndlingsfarge/hvordan 
de kom seg til 

skolen/noe de så på 

vei til skolen 

Sirkel Bli kjent runde, alle får 
høre stemmen sin 

  

10 
min 

Informere om VIP 
makkerskap og 

makkergruppene blir 

introdusert 

Del ut skriv og 
lærer forklarer 

Gi elevene 
informasjon om VIP 

makkerskap og trygge 

dem før neste øvelse 

Lærer  

10-

15 
min 

Møt din makker 

 

Øvelse: intervju 

(tre og tre) 

Bli kjent. Alle får høre 

stemmen sin 

  

15 
min 

Gjennomgang av plan 
for uka 

Tavla (planen 
deles ut i slutten 

av timen) 

Forutsigbarhet for uka 
som kommer 

Lærer  

20 

min 

BINGO Øvelse Bli kjent 

Klassens felles 

interesser, kartlegging 

for læreren 

  

10 
min  

Sheriffen 
 

Lek Le sammen   

20 

min 

Omvisning på skolen Læreren viser de 

viktigste 

områdene 

(kantine, 

bibliotek, IKT, 
miljøkontor, 

elevtjeneste-

gangen) 

Bli bedre kjent med 

skolen 

Lærer  

5 

min 

Evalueringsdiagonalen 

 

Øvelse: 

Kjempebra 
Bra  

Ganske bra 

Evaluere dagen 

• Hvordan har 
dagen vært? 

  

5 

min 

Sjekk ut   

Hva likte du best med 

denne dagen? 

Sirkel Refleksjon   
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Opplegg 2  
 
 

TID HVA HVORDAN HENSIKT HVEM UTSTYR 

5 

min 

Hei og velkommen  

• Gjennomgang av 

plan + mål med 

dagen 

 

Sirkel Mål for dagen: 

Lære navnene 

Bli bedre kjent 

Jobbe med å få et 

godt klassemiljø 

Lærer Skrive på 

tavla 

10 
min 

Sjekk inn: navn og 
hvor bor du 

(område)? 

 

Hva husker dere fra 
forrige gang? 

sirkel Refleksjon     

 Sola skinner på 
 

 

Tar bort en stol. En står i 
sirkelen og sier «Sola 

skinner på meg og alle 

som har sokker på». Alle 

reiser seg og bytter plass.  

Reorganisere 
gruppen, nye 

bekjentskaper 

Le sammen 

  

10 
min 

Navne-lek Bruk ball. Si eget navn og 
navnet på en i klassen. 

Kast ballen til denne 

personen osv. Hver fjerde 

runde skal ballen innom 

en voksen for å sikre at 
alle får ballen omtrent likt 

antall ganger. 

 

Eller/og: still dere 
alfabetisk så fort som 

mulig  

Lære navnene i 
klassen 

 Ball/ 
ertepose 

20 

min 

Hva er et godt 

klassemiljø eller 

klasseregler? 

4 ords bygg 
 

 

 

 
 

Refleksjon:  

Ulikt fra hva elevene 

kommer fram til? 

 
 

 

Skape trygt 

læringsmiljø 

 Blyant og 

papir 

20 

min 

Fortell om hjemstedet 

ditt 

Øvelse 

Setter seg geografisk ut 

fra skolen 

 

Bli bedre kjent   

20 

min 
 

Hva er en god lærer? 

Hva er en god 
klassekamerat? 

Øvelse 

Seigmann  

Skape trygge 

læringsmiljø 

 A3-ark 

Penn  

10 

min 

Amøbe 

Eller 

Hi ha ho 

Lek  Le sammen.    

5 

min 

Evalueringsdiagonalen 

 

Øvelse Evaluere egen 

innsats og målene 
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-Hvor fornøyd er 

du med egen 
innsats 

-Har du blitt bedre 

kjent med 

klassekameratene 

dine? 

5 
min 

Sjekk ut   
Hva husker du best 

fra i dag? 

 

Sirkel Refleksjon   

 
 
 
Opplegg 3 

 
TID HVA HVORDAN HENSIKT HVEM UTSTYR 

5 

min 

Hei og velkommen  

• Gjennomgang av 

plan + mål med 
dagen 

 

Sirkel Mål for dagen:  

Bli bedre kjent 

Rammer for gode 
makkergrupper 

Øve på å 

samarbeide 

Lærer Skrive 

på tavla 

10 

min 

Sjekk inn: navn og 

ynglings-frukten? 

 
Hva husker dere fra  

forrige gang? 

sirkel Bli kjent runde, alle 

får høre stemmen 

sin 
 

Refleksjon  

  

15 

min 

To sannheter og en 

løgn 

Øvelse Bli bedre kjent   

10 

min 

Amøbe 

Eller 

Hi ha ho 

 Le sammen   

20 
min 

Gruppekontrakt VIP 
makkergruppe 

Regler for godt 
gruppearbeid 

Faglige og sosiale regler 

IPF-modellen 

- skriv ned alle ideene på 
gule lapper 

- fordel lappene likt på 

gruppa 

- bli enig om de viktigste 

punktene 
- skriv ned disse 

- undertegn kontrakten 

Bevisstgjøring  Blyant 
og papir 

Gule 

lapper 

20 

min 

Hvem er jeg? 

Skriv ned tre ting om 

deg selv og fortell om 

deg selv 

Skriv på en gul lapp 

Del inn i to lag 

En kommer fram og 
leser opp hvem han er 

Laget som først «gjetter» 

person har vunnet 

 

Bli bedre kjent  Gule 

lapper 
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15 

min 

Bestemors nøkler Ligner på Rødt lys Samarbeide 

Le sammen 

 Nøkkel-

knipp 

5 

min 

Evalueringsdiagonalen 

 

Øvelse Evaluere egen 

innsats og målene 
Hvor fornøyd er du 

med egen innsats? 

Har du blitt bedre 

kjent med 
klassekameratene 

dine? 

Hvor fornøyd er du 

med reglene for 
gruppearbeid? 

  

5 
min 

Sjekk ut   
Hva likte du best fra i 

dag? 

 

Sirkel Refleksjon   

 
 
Mulige ekstra-øvelser 

• Morderen (på gøy) 
• Hvem er lederen? (Bevisstgjør ift. at noen tar ledelsen i en klasse. Kan denne ledelsen være 

positiv?) 
 
 
 
Opplegg 4 

 
TID HVA HVORDAN HENSIKT HVEM UTSTYR 

 Hei og velkommen  

• Gjennomgang av 

plan + mål med 

dagen 
 

Sirkel Mål for dagen:  

Bli bedre kjent 

Bli bedre lyttere 

Skape gode 
rammer for 

klasse- og 

læringsmiljø 

Lærer Skrive 

på tavla 

10 

min 

Innsjekk 

Navn + yndlingsrett 

 

Sirkel  Bli kjent, og høre 

sin egen stemme 

  

10 
min 

Zip zap bop Sirkel 
Med 

refleksjonsspørsmål  

Le sammen 
Bevisstgjør hva en 

«bop» gjør 

 

  

20 

min 

God/dårlig lytter TL og VIP Bevisstgjør hva 

det gjør med en 

relasjon 
 

  

15 

min 

Kahoot Kahoot om alle i klassen 

ut fra det elevene har 

fortalt om de selv.  

Bli bedre kjent 

Viktigheten av å 

lytte 

 

Lærer  

25 

min  

Klassekultur og klassens 

idealer 

VIP for lærere – øvelsen 

står beskrevet 

Skape et trygt 

klassemiljø 

  



  post@trygglaring.no 

Gode rammer for 

det faglige 
 

15 
min 

Lavadammen Komme over en lavasjø 
med papp-plater (1/3 

av antall deltakere) 

 

Samarbeide 
Le sammen 

 Papp-
plater 

(A3) 

5 

min 

Evalueringsdiagonalen 

 

Øvelse 

Enig – uenig 
(påstander) 

Fornøyd – ikke fornøyd 

(spørsmål) 

Evaluere egen 

innsats og 
målene 

Hvor fornøyd er 

du med egen 

innsats? 

Har du blitt bedre 
kjent med 

klassekameratene 

dine? 

Har du blitt mer 
bevisst på deg 

som lytter? 

  

10 

min 

Utsjekk 

Hva likte du best fra i dag 

Sirkel    
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Alternativer til evalueringsdialogen: 

 

Post it lapper, og så kan en skrive en lapp, krølle kaste inn i ringen så leser 

alle opp en tilfeldig lapp.  

Eller verdiøvelse 1-10, eller Lite-middels -Mye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du lært mye nytt? Lite- middels- mye  

Hvor mye har du selv bidratt til læring? Lite – middels – Mye 

Hvor mye har medelever bidratt? 

Læreren? 
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