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GLEDING I SKOLEN  

 
 

 
 

“Gleding handler om å bry seg om og ta vare på hverandre – små 
og store. Om å tåle livet sammen. Det handler om å bygge 

robuste og empatiske mennesker som gjør en forskjell for seg selv 
og andre.  

 

Gleding er de små tingene vi gjør for hverandre i hverdagen – det 
som ikke koster noe, men som er så verdifullt.  

 
Ensomhet og depresjon er en voksende utfordring i landet vårt og 

i verden forøvrig.  
Gleding har som mål å skape et samfunn der alle føler seg 

verdsatt og alle hører til.” 
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HVORFOR GLEDING?  

Det handler først og fremst om å fokusere på det vi vil ha mer av. Glede er en av 
våre viktigste følelser – nettopp fordi glede gir oss motstandskraft i livet. Glede gjør 
at vi tåler mer av det vonde. Det gjør at vi ser håp på dårlige dager.  

Gleding bidrar til trygghet, kjærlighet og glede – tre gode vitaminer for en god hverdag for 
store og små. Det er mange anerkjente teorier og programmer der ute. Utfordringen er mange 
ganger å gjøre teori til hverdagslig praksis. Det er det vi gjør hver dag som gjelder. Målet med 
alt vi skaper og gjør er at det skal være lett, koste lite, ha høy verdi og være overkommelig i 
en skolehverdag.   

Gleding handler om å fokusere på det vi vil ha mer av. Det handler om å se etter løsninger, 
være modige i møte med hverandre og bygge gode dager sammen. Det handler om å se etter 
styrkene i hver enkelt – og å tåle livet på godt og vondt.   

Hva skal til for at vi skal ha det bra sammen på skolen?  

«Vi må ikke sparke, ikke slå og ikke si stygge ting til hverandre» - det er svaret jeg får når jeg 
spør barn som ikke har hørt om Gleding. Snakker jeg med barn som har hverdager med fokus 
på Gleding svarer de helt annerledes, de sier nemlig: «Da må vi trøste dem som er lei seg, gå 
bort til dem som er alene, invitere med i leken, si fine ord til hverandre og heie på hverandre.» 
Det er noe av det Gleding handler om. Gi barn og voksne erfaringer som viser at vi alle betyr 
en forskjell for hverandre – og at alle har mulighet til å gjøre dagen bedre for seg selv og 
andre.  

Gleding, i motsetning til «antimobbing»-programmer primært, er et verktøy for å skape mer 
gode følelser i hverdagen, for et anerkjennende miljø, for et skolemiljø som er trygt for alle, 
for å stå opp mot urett og være en modig representant for godhet og empati – både blant 
barn, i personalet og mellom foreldre.   

Barndommen skaper fundament for resten av livet og disse verktøyene for livsmestring vil gi 
verdi langt utover årene på skolen. Å tåle seg selv og andre, forstå følelser, forstå andre, trene 
på empati – det gjør oss bedre rustet til å lære, samarbeide, være kreative og tåle livets 
motgang og medgang.  

Et valg om å gå for Gleding er altså ikke bare til fordel for elevene, det er like mye påfyll og 
en investering til arbeidsmiljøet – til relasjonene på jobb, kulturen og samarbeidet vi har 
med foreldre og foresatte. Bevisstgjøringen og verktøyene skal fremme nærvær og 
engasjement på jobb, gi bedre selvledelse, styrke relasjoner og øke trivsel blant store og små. 
Foreldrene er de viktigste rollemodellene for barna våre og skolen har en enestående rolle i å 
følge familier tett gjennom syv viktige år. Å bygge team med foreldregruppen for et felles mål, 
nemlig barnas beste, det bidrar vi til.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Mål for elevene  

• Bli kjent med viktige ord og begreper innen livsmestring og psykisk helse • Lære seg 
forskjellen på ulike følelser og hva som er «normal» motgang i livet • Lære teknikker 
og fokus for hvordan hver enkelt kan skape bedre dager for seg selv • Lære å sette 
grenser og stå opp for seg selv  
• Lære om andre mennesker, om ulikheter og empati  
• Lære om verdien av anerkjennelse og ulike måter å bygge verdi i seg selv og andre 
• Bli trent på å gjøre vennlige handlinger   
• Lære viktigheten av å be om hjelp  
• Forstå hvordan det føles å stå utenfor – alle ønsker å være «med i gjengen» 
• Lære å se etter egen mestring  
• Forstå hva det vil si å være modig og når det er viktig  
• Lære å snakke med andre, stille spørsmål – være nysgjerrig  
• Forstå trygghet, hvordan det kan skapes – forstå hvordan vi kan reagere når vi 

blir utrygge og finne mestringsstrategier  

Mål for personalet  

• Oppnå høyere nærvær  
• Finne eget engasjement og vite at det smitter på godt og vondt  
• Øke relasjonskompetanse via selvinnsikt og mentalisering  
• Bedre klasseledelse gjennom å bli enda bedre kjent med egne styrker • 
Tips til god erfarings- og kompetansedeling  
• Trygghet i skole-hjem samarbeid  
• Et bedre arbeidsmiljø   
• Hver enkelt vet hvordan han/hun kan bidra  

HVORDAN?  
Ved å gjøre det beste ut av de små, og viktige menneskemøtene vi har hver dag. 
Ved å gjøre mer av det som vi vet er bra og viktig.   

Når de voksne har det bra og er bevisste på hvordan de gjør seg selv og andre gode, er sjansen 
stor for at dette også smitter over på barna. Med GLEDING på agendaen styrkes både 
arbeidsmiljøet, samarbeidet med foreldre og hjem – og ikke minst bygger vi mer robuste, 
rausere og tryggere barn! 
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GLEDING PÅ SKOLEN  

SNAKK OM  

KOLLEKTIVT: Hvilke samlinger, tradisjoner og møtepunkter skal vi ha for både store og 
små? Hvordan skal det være her hos oss, hvordan ansetter vi? Hvordan «føles» det å 
komme inn til oss? Hva kjennetegner oss, som skole? Hva er det viktigste barna får med seg 
i «sekken» sin fra oss? Hvordan møter og samarbeider vi med foresatte, naboskolene og 
seniorhjemmet?   

VISUELT: Hvordan ser det ut rundt oss? Kan vi få påminnere og inspirasjon på toalettene? I 
gangen? På personalrommet? I klasserommene? Viser vi glede, varme, tilhørighet og 
velkomst?   

KOMMUNIKASJON: Legger vi opp til hyggelig og personlig kommunikasjon når vi kan? Eller 
bliri litt vel formelle når vi ikke trenger det? Får vi kommunisert de gode historiene? 
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GLEDING I PERSONALET  

SNAKK OM  

Hvordan er det å være ny hos oss? Hvordan er stemningen «til vanlig»? Er det trygghet mellom 
oss? Kjenner vi hverandre godt nok? Har vi snakket om ulike behov på pauserommet – noen 
vil bruke telefonene sine, andre har behov for å snakke sammen – hvordan kan alle få det fint?  
Hva med veteranene kontra nyansatte? Samarbeides det godt? Hvordan er samarbeidet på 
tvers av avdelingene?  

TIPS  

• Lag en takknemlighetstavle som kan henge i gangen eller på personalrommet.  

• Heng opp bilde av alle ansatte med bursdager, interesser og styrker. Marker 
bursdager, merkedager, pensjon, fødsler – det binder sammen. 

• Hemmelig venn – gjør noe fint for hverandre.  

• Plakater på personalrom, toaletter, synlige overraskelser.  

• Lag en Facebookgruppe, tavle, bok - en felles plattform der dere kan dele gode 
opplevelser fra arbeidsdagen.  

• Ha fokus på gleding i medarbeidersamtaler: “Når var sist du kjente glede på jobb?”  
“Hva er det viktigste for at du trives her?” “ Hva bør/kan vi gjøre mer av?”  

• «Gamle» og «Nye» - mentor/trainee bygger relasjoner og kunnskapsdeling mellom 
erfarne og nykommere.  

• Ha mot til å ta de vanskelige samtalene. Snakke med, ikke om. Bruk ordene: oss, 
vi,gøy, spennende, sammen.  

• De voksne som har inspeksjonsvakt kan kle seg ut for å skape litt ekstra glede!  

• Si hei, god morgen, takk, bra jobba! 
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GLEDING MED ELEVENE  

SNAKK OM  

Hverdagshelter – hvordan kan vi glede andre? Hvordan kan 
elevene glede de hjemme som en overraskelse? Hvordan ser 
du ut når du er glad, hvordan føles det i kroppen? Hvordan er 
en god venn? Hva er du stolt av med deg selv? Hvordan kan vi 
støtte og hjelpe de rundt oss?  

TIPS  

• Hør på GLEDINGSANGENE, se videoene. Kle dere ut som 

superhelter, syng og dans!  

• Involver elevrådet – la gleding være et fast punkt på 

agendaen.  

• Sett ut høyttaler med musikk hver dag i storefri, la elevene 
danse sammen. Lag en egen skoledans eller skolesang.  

• Heng opp plakater og GLEDINGKALENDEREN i klasserommet 
– snakk om temaene, gjør aktivitetene. Lag deres egne 
gledingplakater.  

• Lag et felles prosjekt - gjerne en GLEDINGSPATRULJE - på 
tvers av fag. Gled den lokale matbutikken, bussjåføren, 
postbudet. Besøk et syke- eller seniorhjem, ha sangstund og 
aktiviteter sammen med beboerne. 

 
 



• Turdagene kan krydres med gleding, legg kunstverk og 

gleder i naboenes postkasse. • Gå på GLEDEJAKT – finn glede 

og godhet i naturen. Ha en GLEDINGBINGO. • Hør på 

GLEDINGPODCAST (småskoletrinnet).  

• Lag en felles skoleaktivitet et friminutt i uken som har fokus 
på GLEDING. Ha fellessamlinger for hele skolen med fokus på 
gleding - ulike trinn har ansvar.   

• Start og slutt dagen med noe bra. Møt hverandre med en 
dans – fist bump – klem – high five. Hver elev har en 
GLADBOK der de skriver hva de er glade for, hvem og hva som 
gledet dem og hvordan de har gledet andre.  

• Ha felles GLEDINGPROSJEKT på tvers av klassene. De eldste 
barna kan være en hjelpende hånd for de yngste barna.  

• GLEDINGSVENN kan passe på at ingen står alene i 
friminuttene og hjelpe andre med i leken. Ordenselevene kan 
være GLEDESFINNERE – har ansvar for å finne gleding og gi 
selv. De samler opp alt det gode de finner, skriver det i en 
loggbok og presenterer hver fredag for klassen.  

• Bruk Morsdag, Farsdag, Valentinsdag, Høsttakkefest og 
desember til ekstra fokus på å GJØRE GODT FOR ANDRE. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

GLEDING TIL FORELDRE OG HJEM  

SNAKK OM  

Hvilke møtepunkter skal vi ha? Hvordan gjør vi foreldremøter? Hvordan 
«føles» det å komme inn til oss? Hvordan møter og samarbeider vi med 
foreldre og besteforeldre?   

TIPS  

• Skap tilhørighet og inkludering på foreldremøtene. Sett navn på barna 
rundt bordene, slik vet foreldrene hvor de skal sitte – og nye 
foreldre slipper å sitte alene.  

• Ha GLEDING som tema på foreldremøtene. Fortell hvordan dere 
jobber med temaet på skolen og oppfordre foreldrene til å bruke 
begrepet hjemme. Informere om hvor viktig det er å snakke fint 
om hverandre - enten det er om naboen, kjendiser, andre barn 
eller voksne.  

• Positivt fokus som forberedelse til foreldresamtale – Hva er du stolt av med ditt barn?  

• Fremovermelding må komme etter punktum. Pass på at de gode 
tilbakemeldingene virkelig sitter.   

• Ta foreldrene i hånden - ta i mot, bruk navn, si velkommen. Sitt 
sammen rundt bordet.  Pass på å ha øyekontakt. Samtalen skal 
BYGGE OPP for å UTVIKLE.   

 

• Kontaktlærer sender mail til hjemmene hver fredag: Ukens beste 
øyeblikk, gode historier, bra ting som har skjedd - ting vi kan ta 
med oss inn i helgen (sammenheng med sosialt mål). Følg gjerne 
denne: Det beste som har skjedd denne uken? Hva har vi snakket 
mye om? Ukens latter/glede? Noe av det gledesfinnerne fant! NYE i 
klassen.  Dette gleder vi oss til neste uke.   

• Oppfordringer på lekseplan/ukeplan til å drive med GLEDING hjemme - 
på trening, på øvelser, fritiden og innad i familien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

“Treningskort” 
 

I dag har jeg sett at du har trent på 

_______________________ 

når du 

_________________________ 

Bra jobba, _________! 

 

Eksempler på hva vi kan se etter, anerkjenne og heie på hos elevene:  

• Empati, når du trøstet xx, når du spurte xx hvordan det gikk? når du inviterte xx med 
deg hjem, når du sa noe hyggelig til xx, turte å ombestemme deg, sa unnskyld,  

• Selvfølelse, når du viste at du var glad/lei/frustrert, når du sa meningen din høyt, når 
du sto opp for xx. ba om hjelp.  

• Tilhørighet, når du foreslo en lek mange kunne bli med i, når du samarbeidet så 
godt med xx, når du spurte om xx ville være med å leke 

• Mestring, når du ikke ga opp i mattetimen, når du leste høyt foran klassen, ble med 
på ny lek, fulgte godt med i timen, når du begynte på nytt da tårnet raste,  

• Anerkjennelse, når du roste andre i gymtimen, når du sier hei/hilser og smiler til 
andre, når du samarbeidet så godt med xx, lyttet til læringsvennen din, når du ga en 
klem til xx, når du var en god medspiller, når du sa hyggelige ord til xx. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I dag har jeg sett at du har trent på 

tilhørighet 

når du 

foreslo en lek som mange kunne bli med på. 

Bra jobba, Simen! 

 

 



PRODUKTENE  
Alle bøkene og produktene bidrar til bedre psykisk helse, livsmestring, 
selvledelse, sosial og emosjonell kompetanse. Dette er verktøy som fokuserer på 
og forsterker selvfølelse, mestring, anerkjennelse, nysgjerrighet, empati og 
tilhørighet.  

GLEDINGKALENDEREN  

En samtale- og aktivitetskalender. Hver måned tar for seg et nytt tema og setter fokus på 
det viktigste, nemlig hvordan vi har det sammen. Kalenderen gir påfyll, samt mange gode 
tips til samtaler og aktiviteter.  

 

 TEMA  

• Selvfølelse og selvgleding  
• Anerkjennelse  
• Mestring og feiling  
• Gleding og glede  
• Tilhørighet  
• Jeg heier på deg!  
• Lek  
• Nysgjerrighet og gode samtaler  
• Empati og vennskap  
• Følelser  
• Takknemlighet  
• Ta ansvar og være en forskjell 

 ‘ 



 

BØKENE OM LYKKE OG WILMER  

Bøkene – med Lykke og Wilmer som hovedkarakterer – tar utgangspunkt i at alle mennesker 
har en superkraft, nemlig GLEDING. Bøkene har tips til samtale bakerst og passer godt som 
utgangspunkt til vennskapstema.  

GLEDING  

 
 
Hvorfor vil aldri Max bli med på leken? 
Hvordan kan vi inkludere og være gode med hverandre? Lykke og Wilmer 
finner ut at de har en superkraft - nemlig kraften i å glede 
andre. Denne kraften kan brukes både hjemme, i barnehagen, på skolen og i gata. 

 

 TEMA  

• Vennskap og inkludering  
• Føle seg utenfor  
• Superkraften GLEDING  
• Hverdagshelter  

 
 
 

FEILING 
 

 
 
Lykke og Wilmer har fortsatt superkraften sin. Nye utfordringer dukker stadig opp. I denne 
boken får vi følge dem på sirkus, der får de prøve masse nytt de aldri har gjort før. Noen 
er opptatt av at de må være flinke og Lykke lurer på hva det betyr å være flink egentlig? 
De finner ut at det er mange ting som er mye viktigere enn å være flink.  

 



 TEMA  

• Lære noe nytt  
• Fellesskap  
• Heie på hverandre  
• Snakke fint til oss selv  
• Sirkus 

 
 
 

UNDRING I FØLELSESUNIVERSET  

 

Hvorfor blir vi redde, og hva er sinne? Hva er følelser, og hvordan takler vi dem? Hva er 
forskjellen på skyld og skam?   
Empati - hva er det og hvorfor er nestekjærlighet viktig?   
Ønsker du barn som forstår seg selv og andre bedre - da er   
Undring i følelsesuniverset boken for dere. Her tar vi en tur ut i universet - det gir barna 
gode bilder på ting som kan være vanskelig å snakke om.  

  TEMA  

• Ulike følelser - sinne, glede, tristhet, sorg, frykt,  
interesse, skuffelse  

• Ansiktsuttrykk  
• Hva trenger vi i de ulike følelsene til?  
• Universet og planetene  

 
 



       GLEDING TIL VERDEN 

Lykke og Wilmer vil være med å redde verden. Oldefar tar dem med på Undringsskipet. De 
heiser seil og drar på en oppdagelsesferd over og under vann. Heldigvis trenger de ikke 
redde verden alene. Det finnes nemlig milliarder av dyr, insekter, planter og mennesker som 
er med på dugnaden. Når man samarbeider, kan man oppnå de utroligste ting. I denne 
boka får man både kunnskap og tips om hvordan man kan være med på å gjøre verden til 
et bedre sted. Boka har 16 kapitler i tillegg til Wilmers 50 tips til å gjøre en forskjell og 
Lykkes drømmeverden. Her kan man lage sin egen plan og tegne eller skrive sin egen drøm 
for å være med å gjøre en forskjell.  Boken er skapt av mange av de fremste på bærekraft i 
Norge i dag. Inspirerende mennesker med drivkraft for en bedre verden. Boken er full av 
håp, nyttige tips og spennende historier. En bok som vil gi motivasjon, håp, glede i mange 
mange år fremover. Boken viser hvordan de små handlingene, gjør en stor forskjell. 

TEMA 
• FNs bærekraftsmål  
• Bærekraftig utvikling 
• Demokrati og medborgerskap 
• Folkehelse og livsmestring 
• Solidaritet og samarbeid 
• Matoppskrifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANDRE BØKER UTGITT AV GLEDING FORLAG  

FORELDRE FOR LIVET  

 

 

Foreldrerollen er verdens viktigste jobb. I «Foreldre for livet» finner dere de viktigste 
teoriene fra psykologi, kombinert med fokus på det vi vil ha mer av – for å skape trygge 
gode hjem, bygge empati og vennskap, samt tåle livet i selvstendighetens land. Denne 
boken gjør hverdagen lettere og den gir de viktigste nøklene til å styrke selvfølelsen og 
skape gode nære bånd. Boken blir brukt som utgangspunkt og rammeverk for 
foreldreveiledning- og samarbeid.   

 TEMA  

• Tilknytning, følelseshåndtering, selvfølelse,   
relasjoner, verdier, tankesett, empati,   
stresshåndtering og mye mer.  

• Spørsmål til å forstå deg selv og andre bedre. 
 

 
DEN LILLE REVEN SOM HADDE SÅ MYE Å TENKE PÅ  

 

 
"Den lille reven som hadde så mye å tenke på" handler om reven Petter som har mange 
tanker og som er bekymret for mye rart. Broren hans Pelle har det fint med en tanke om 
gangen og er stort sett konsentrert om det som skjer her og nå. For både mennesker og 
fantasi-rever er det slik at tanker kommer, og går igjen. Denne boken vil utvikle forståelse 
og språk for hvordan vi har det. Sammen med de andre bøkene i Gledinguniverset vil 
Vibeke Høie-Holgersens ide og illustrasjoner være med å forsterke psykisk helse og 
empati.  
Passer best for de yngste elevene (1. - 2. trinn).  



  

 TEMA  

• Tanker og bekymringer  
• Empati og forståelse  
• Vennskap  

NÅR LIVET BLIR TRIST  

 
 
Monica Lund Osther er mamma til to barn i småskolealder og har vært kreftsyk siden 
2013. “Når livet blir trist” er basert på en ekte historie, ekte samtaler og ekte spørsmål fra   
barna. Monica er opptatt av å se og respektere barn som pårørende, av åpenhet og god 
kommunikasjon. Målet er at denne boken kan få barn i en lignende situasjon til å føle seg 
mindre alene, skape økt forståelse for hvordan det er å være barn og pårørende og at 
boken kan være en hjelp og støtte til både barn, foreldre, skoler, sykehus etc. For voksne 
kan boken gi støtte til å finne en innfallsvinkel til de vanskelige samtalene og til å 
anerkjenne og forstå barnas reaksjoner.  

  TEMA  

• For barn som har alvorlig sykdom eller dødsfall i   
nær familie.  

• Omsorg og kjærlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
GLEDING PODCAST (1. - 4. trinn)  

Siri Abrahamsen og klovnen Wilmer snakker om temaer som vennskap, følelser, feiling, 
vanskelige følelser, gode følelser, uvenner, og mye mer!  

 TEMA  

• Superkraften GLEDING  
• Hva gjør en god venn?  
• Gleding og gaming 
• Å begynne på skolen 
• Feiling  
• Gleding på skolen  
• Hva er følelser  
• Kan barn og voksne gjøre hverandre glade?  
• Å sette en grense  
• Vi trenger mer lek  
• Em-pa-ti  

SYNG OG DANS  

«Gledingsangen» og «Jeg heier på deg!».   

  TEMA  

• Superhelter  
• Vennskap  
• Følelser  
• Heie på hverandre 



  
 
 

GLEDINGSANGEN  

Still deg inntil sidemann´  
Fram med høyre og venstre hånd  

Og så klapp du alt du kan  

Superhelt om dagen  
Vi har en beskjed (Hør her)  
Det motsatte av mobbing  

(Ka e det, ka e det?) 
Det e gleding det 

Og du kan være med  

Still deg inntil sidemann´  
Fram med høyre og venstre hånd  

Og så klapp du alt du kan  
Før du rekk å tell´tel tre  

Ska eg få deg tel å le  
Ja, eg tør å vedd på det  

Du veit korsen det føles  
Når du har det bra  

Kriblinga klør i kroppen  
Og heile du tenk JA!  

Ka gjør du med det da?  

Da kan du gi det videre til en som treng det meire.  

Still deg inntil sidemann´  
Fram med høyre og venstre hånd  

Og så klapp du alt du kan  
Før du rekk å tell´tel tre  

Ska eg få deg tel å le  
Ja, eg tør å vedd på det  

Come shine come showers  
Let there be many hours  

Before it´s bedtime  
The night comes, oh too early  

Come shine come showers  
Let there be many hours  

many hours  
many hours  

Still deg inntil sidemann´  
Fram med høyre og venstre hånd  

Og så klapp du alt du kan  
Før du rekk å tell´tel tre  

Ska eg få deg tel å le  
Ja, eg tør å vedd på det  

(modulering)  
Still deg inntil sidemann´  

Fram med høyre og venstre hånd  
Og så klapp du alt du kan  
Før du rekk å tell´tel tre  

Ska eg få deg tel å le  
Ja, eg tør å vedd på det  

Kom igjen  
Kom igjen  

Kom igjen, klapp alt du kan. 



  
 

JEG HEIER PÅ DEG  

Vi er superhelter  
når vi tør si i fra  
Vi er superhelter  

når vi gjør noen glad  
Men følelsesuniverset er så stort  

Det er lett å gå seg bort  

Jeg skal heie på deg når du trenger 
det mest, mest, mest Når jeg heier 

på deg føler jeg meg best, best, 
best Jeg skal heie på deg når du 
trenger det mest, mest, mest Når 

jeg heier på deg føler jeg meg best  

En knute i magen  
kan du forandre  

Den løser seg opp  
når du gjør no´ for andre  

Det er ikke all verden som skal til  
Et vennlig blikk eller et smil  

Jeg skal heie på deg når du trenger 
det mest, mest, mest Når jeg heier 

på deg føler jeg meg best, best, 
best Jeg skal heie på deg når du 
trenger det mest, mest, mest Når 

jeg heier på deg føler jeg meg best  

Én, to, tre  
Lar du andre være med?  

Fire, fem  
Tør du gi en klem?  

Seks og sju  
Bare du er du, det er mer enn 

nok, du kan gjør´ no´godt Åtte, 
ni  

Det har alt å si  
at du er med og sprer empati!  

Jeg skal heie på deg når du trenger 
det mest, mest, mest Når jeg heier 

på deg føler jeg meg best, best, 
best Jeg skal heie på deg når du 
trenger det mest, mest, mest Når 

jeg heier på deg føler jeg meg best 



  
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her skal det være to plakater til: 
- undringsplakaten 
- plakaten der Wilmer ligger i senga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nøkkelbånd med tips til samtale og refleksjon bestilles på www.gleding.no 
 
 

 
 
 
 

 
Treningskort til utskrift- som konkrete heiarop til elevene 

 
 

 
 



 
FORMIDLING, TIPS, VERKTØY, INSPIRASJON OG 
INNHOLD  
Vi har i løpet av de siste årene vært innom alle landets fylker og over 60 
kommuner, vi har besøkt mer enn 80 skoler - vi har truffet mange, mange tusen 
barn og voksne.   

Alle erfaringene, tilbakemeldingene og alt vi har lært underveis samles nå i 
«GLEDINGSKOLE» - en «digital bank» for ALLE som er involvert i barnas skolehverdag. Her 
får dere faglig påfyll gjennom hele året. Dere får inspirasjon og kompetanse til 
skoleledelsen, personalet, elevene og de foresatte. For mer informasjon, se 
www.gleding.no.  
Gleding formidles også gjennom kurs og foredrag. Vi har digitale foreldremøter, samt at vi 
holder foredrag/kurs på foreldremøter, personalmøter og planleggingsdager i hele landet.  
Send oss gjerne en forespørsel på siri@gleding.no om dere ønsker mer informasjon.  

For mer tips, verktøy, inspirasjon og innhold sjekk www.gleding.no. Alle bøkene og 
produktene våre er tilgjengelige i nettbutikken. Vi oppfordrer dere også til å følge med 
gjennom nyhetsbrevet vårt og i sosiale medier. 

 


