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Trivselsledere  

Hva gjør en trivselsleder? En trivselsleder skal være med på å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et 

tryggere skolemiljø. Elever som ønsker å være trivselsledere, skal være mobbefrie, vennlige og respektfulle. 

Trivselslederne har ansvar for å sette i gang lek i friminuttene. De finner frem og gjør klart utstyr og rydder 

på plass etter lek. Trivselslederne er synlig med vester. De passer på at alle som vil, får være med. 

Trivselslederne leder lekene, men de er også med og deltar selv. De passer på at alle følger reglene, og 

oppfører seg fint mot hverandre. De planlegger og evaluerer lekene på jevnlige møter. Dette gjør at 

trivselslederne får god trening i lederskap og organisering. Trivselslederne deltar på lekekurs i regi av 

Trivselsprogrammet. Her gjennomgås et variert utvalg leker og trivselslederne får tips om hvordan de skal 

lede lek i friminuttene. I tillegg får de innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt. 
Premisser og målsetninger for nominasjonsprosessen  

Elevene velges for et halvt år av gangen, men kan gjenvelges. For å sikre en rotasjon av vervet, kan læreren 

også velge å la elever som har vært trivselsledere to ganger på rad, stå over neste periode. Det er et ønske 

at flest mulig elever får muligheten til å være trivselsledere, men det er også viktig å opprettholde et 

velfungerende TL-team.  

Kriteriene nedenfor legger grunnlaget for hvem som kan være trivselsleder. Kriterier for å bli trivselsleder 

Trivselslederen må:  

• være mobbefri  

• være vennlig og respektfull  

• kunne ta ansvar  

Nominasjonsprosessen: Elevene stemmer anonymt på de i klassen som de mener er vennlige og 

respektfulle mot andre, og som aldri mobber. Det er viktig å påpeke at ingen elever «stiller til valg» under 

nominasjonen. Alle kan stemmes på. Mange elever vegrer seg for å stille til valg i klassen, selv om de 

egentlig ønsker seg et verv. Denne vegringen kan skyldes beskjedenhet, frykt eller manglende 

forventninger om å bli valgt. 

 
Valgregler  

• En trivselsleder velges for et halvt år av gangen, men kan gjenvelges.  

• Elevrådsrepresentanter kan også velges.  

• De kan stemme på flere, også seg selv.  

• En trivselsleder som har blitt valgt og takket ja, kan ikke trekke seg før han/hun har jobbet i minimum tre 

uker.  

• Hvis en trivselsleder utviser stor grad av manglende engasjement, gis det en advarsel. Dersom 

trivselslederen ikke endrer holdning, fører dette til at han eller hun mister vervet ut valgperioden. 
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