
 

 
Hva er sosial 
kompetanse? 
 

Forenklet betyr sosial kompetanse individets 

evne til å samspille med andre i ulike 

situasjoner. 

Kilde: Ungdomsalternativet 

Sosial kompetanse er ikke medfødt, men 

utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og 

samhandling med andre mennesker. Det er stor 

forskjell på hvor godt mennesker mestrer 

samhandling, og det har derfor vokst fram en 

forståelse av at sosial kompetanse må læres på 

lik linje med andre ferdigheter. 

 

Sosial kompetanse gjør det mulig å nå sosiale 

mål som å etablere positive sosiale relasjoner til 

jevnaldrende så vel som voksne. Det handler 

også om å kunne følge regler, eller å leve opp til 

normer og forventninger til akseptabel atferd 

hjemme, på skolen eller i fritiden. Sosialt 

kompetente barn kan også formidle og hevde 

sine ønsker og behov på en sosialt effektiv 

måte. 

 

  

Hvem jobber på 
Vennskapsbasen? 
 
Høsten 2016 er det Elisabeth Fylling-Jensen som 

jobber fast på Vennskapsbasen. 

I tillegg tar assistenter med elever etter avtale. 

 

Dersom du tror ditt barn har behov for ekstra 

oppfølging, ta kontakt med baseleder, lærer, 

sosiallærer eller Elisabeth. 

 

Kontakt oss: 

Elisabeth: 977 20 136 

E-postadresse: 

elisabeth.fylling.jensen@osloskolen.no 

Nettadresse:  

https://munkerud.osloskolen.no/ 

https://www.facebook.com/aksmunkerud/ 

“Jeg ER ikke vanskelig. Jeg 

HAR det vanskelig.» 

 

 

 Aktivitetsskolen Munkerud 
Oberst Rodesvei 92 c 

1165 Oslo 
  

                          

 

 

Aktivitetsskolen 
Munkerud 

Vennskapsbasen 

 

 



 

Hvorfor en 
Vennskapsbase? 
 
På Aktivitetsskolen Munkerud har vi noe som 

er unikt, vi har en base som jobber på tvers av 

trinnene - Vennskapsbasen.  Det kan være godt 

å ha to ekstra ører eller ett ekstra fang når det 

røyner på for en liten tass.  

 

På Vennskapsbasen kan 

en elev få…..  

..sitte i fred og ro etter en vanskelig hendelse 

uten å bli mast på; hvorfor skjedde 

det?/hvordan skjedde det?/hvorfor gjorde du 

det?/du vet det ikke er lov! 

..være sammen med en venn eller to hvis 

hverdagen er litt tung og grå; uro hjemme, 

sykdom hjemme, dødsfall osv. 

..litt rolige omgivelser dersom det i perioder blir 

litt mye med 100 andre barn rundt seg. 

..sitte på fanget og få litt kjærlighet ved behov. 

..fortelle om alt ingen andre voksne har tid til å 

høre på – akkurat nå. 

 

 

 

 

Hva skjer på 
Vennskapsbasen? 
 

På Vennskapsbasen jobbes det med alle elevene 

på AKS på tvers av trinnene. 

Vi jobber for og med de elevene som i perioder 

strever i hverdagen: 

Med vennskap, plaging/mobbing, er triste eller 

leie pga. hjemmesituasjoner (sykdom, død, 

skilsmisse o.l.), har diagnoser som gjør at de 

profiterer på en mer tilrettelagt hverdag eller 

kanskje kjeder seg slik at de finner på 

egenaktiviteter som ikke er veldig 

hensiktsmessig på AKS.  

Vi jobber med sosial kompetanse: 

Elever som strever med å forstå sosiale koder, 

lekeregler, evne til samarbeid, selvhevdelse, 

selvkontroll, empati, ansvarlighet. 

 

“Alle trenger en voksen som 

forstår det vi ikke sier.” 

 

 

 

 Hvilke elever er på 

Vennskapsbasen? 

 

 

Dersom du mener at ditt barn bør være på 

Vennskapsbasen, tar du kontakt med oss på 

basen, baseleder, lærer eller sosiallærer. 

 

Dersom vi mener at ditt barn bør være på 

Vennskapsbasen av en grunn, vil vi kontakte 

deg og informere deg om det.  

Noen elever kommer til å være der noen dager i 

uken over noen uker, mens andre barn er 

kanskje bare innom en dag i ny og ne. Dette blir 

vurdert sammen med baselederne, lærerne og 

dere foreldre. 

 

Noen elever er på besøk for å være med en 

venn, skape god og positiv stemning eller rett 

og slett bare fordi det har litt lyst til å gjøre noe 

annet en dag. 

 

Dersom ditt barn bare er på besøk for kosens 

skyld tipper vi at barnet kommer til å fortelle 

om det hjemme, men vi kommer ikke til å 

informere deg om det. 

 

Vi gleder oss over å jobbe på Vennskapsbasen 

og være tilstede litt ekstra for akkurat ditt barn 

når det trenger oss som mest. 

 


