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Når elevene begynner på skolen i første klasse, møter de et komplekst sosialt system som de i beste fall bare
har en uklar forestilling om hvordan det fungerer. Selv om mange av elevene er vant til å forholde seg til større
grupper i barnehagen, stiller skolekulturen høye forventninger til samhandlingsferdigheter og sosial tilpasning.
Derfor er det viktig at læreren vet hvilke sosiale spilleregler elevene trenger å lære, hvordan de skal lære dem
og hvordan de må trene på dem slik at de ikke blir glemt.
Gjennom gode eksempler og et tydelig språk viser denne boka hvordan du som lærer bør gå fram når du skal
undervise i sosial kompetanse. Kapitlene er skrevet på en oppmuntrende og motiverende måte, og de tar blant
annet for seg hvordan barn skal lære å forstå andres følelser, hvordan de skal lære å kontrollere egne følelser
det er vanskelig å forholde seg til og hvordan de skal lære å løse sosiale problemer.
Patrick Glavin er adjunkt og arbeider som veileder på Brusetkollen skole og ressurssenter. Sven Lindbäck er
cand.paed. og jobber som pedagogisk-psykologisk rådgiver.
Skolen har tradisjonelt lagt mest vekt på faglige ferdigheter. Men i de senere år har en i økende grad jobbet
med å utvikle sosial kompetanse hos elevene, særlig. Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og
holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk

oppfatning. Lær deg klokka. Mange øvelser. Til og med du som tror dette er lett kan bli overrasket når du
prøver "Ekspert"-nivået. Tittel Tema Område; FAGDAG: Mobbing i barnehagen - finnes det? Konferanser:
Barnehage: KURS OM NY RAMMEPLAN! (Kari Pape) Pedagogisk ledelse – barnehagen som. Informasjon,
artikler, nyheter og diskusjonsforum om diagnoser innen autismespekterforstyrrelser. Vi håper å få opp en liste
med bøker som kan være nyttige. Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30
studiepoeng) Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Foreslår at
skolekarakterene skal bli mindre viktige Elevorganisasjonen, Norsk studentorganisasjon og Sosialistisk
Ungdom mener at skolekarakterene skal bli mindre.
Etikk handler om hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre. Oppfatningen av hva som er rett og galt,
kan være forskjellig fra person til person. Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen. Når du skal arbeide i helse-, sosialeller oppvekstsektoren, må du forholde deg til andre mennesker. Du vil møte mennesker som. elevsiden.no
2004: Odd Ivar Strandkleiv og Sven Oscar Lindbäck. Innledning. Hvorfor har skolen kommet til kort i å
tilpasse opplæringen for den store bredden av.

