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Til professionelle

PALS De gode cirkler i skole og SFO



På mange skoler er der ofte 

konflikter mellem børnene i 

frikvartererne, og konflikterne 

bliver tit bragt med ind i timerne. 

I klassen tager en lille gruppe 

børn al opmærksomhed, fordi 

de har en højlydt eller voldsom 

adfærd. I SFO’en er der en del larm 

i fællesområderne, og nogle af 

børnene behandler ikke tingene 

ordentligt. 

Genkender du som skoleleder,  

lærer eller pædagog disse ting fra 

din hverdag? 

Så er PALS-modellen måske 

interessant for dig og dine kolleger.

PALS
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Hvad er PALS?
Positiv Adfærd i Læring og Samspil – PALS – er en 

udviklingsmodel, der omfatter hele skolen. Målet er at 

styrke børns sociale og skolefaglige kompetencer og 

dermed forebygge adfærdsproblemer.

PALS fokuserer på:

Gode og effektive beskeder• 

Ros og opmuntring – Positive beskeder• 

Grænsesætning – Negative konsekvenser• 

Problemløsning• 

Vejledning – Tilsyn – Opfølgning• 

Positiv involvering• 

Regulering af følelser• 

Kortlægning og vurdering af adfærd• 

Dokumenterede erfaringer fra Norge, Island og USA 

viser, at PALS forebygger og reducerer problemadfærd 

hos skolebørn. Modellen omfatter hele skolen, og 

for at opnå den ønskede effekt kræver det, at alle, 

der er tæt på børnene i hverdagen, deltager aktivt: 

lærere, pædagoger, forældre, rengøringspersonale, 

skolesekretær, pedel og behandlersystem. 

PALS tager udgangspunkt i Parent Management 

Training-Oregon (PMT-O), som er en behandlingsmetode 

for familier med børn, der udviser alvorlig 

problemadfærd. Er du interesseret i PALS, skal du derfor 

først undersøge, om din kommune allerede arbejder 

aktivt med eller vil arbejde med PMT-O. Er det tilfældet, 

har I mulighed for at arbejde med PALS, som bygger 

videre på de samme grundprincipper, men hvor fokus 

flyttes fra familien til skolen.
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Hvem kan få udbytte af PALS?
Målgruppen for den danske PALS-model er alle elever 

på skolen. Eleverne opdeles i tre målgrupper, hvor 

tiltagene organiseres på tre niveauer:

Børn med særlige behov (i det røde felt): Indgribende 

støtte- og behandlingstiltag for de få elever (0-5 %) i 

alvorlige adfærdsvanskeligheder

Børn i risikogruppe (i det gule felt):  Foregribende 

støttetiltag for nogle elever (10-15 %) med risiko for 

udvikling af adfærdsvanskeligheder

Børn i normalområdet (i det grønne felt):  

Forebyggende tiltag for alle elever

Det sociale fællesskabs regler er for alle og skal læres 

af alle. Ingen børn stilles udenfor – uanset deres 

vanskeligheder. PALS er proaktiv og forebyggende, 

så skolens ansatte er på forkant med, hvordan 

de handler over for børnene og forebygger, at 

bekymringer udvikler sig til alvorlige problemer. 

Hvordan kan I være med?
PALS implementeres herhjemme med støtte fra 

Servicestyrelsen og Atferdssenteret i Norge. I kan 

arbejde med PALS på din skole, hvis:

Kommunen har eller ønsker at uddanne PMT-O • 

terapeuter

Mindst 80 % af medarbejderne på skolen ønsker at • 

deltage i PALS

PALS er i 2008 startet op i Aalborg, Holstebro, Herning 

og Ikast-Brande. Disse kommuner gennemfører alle 

pilotforsøg.

I skoleåret 2010-2011 tilbydes op til 16 nye kommuner 

mulighed for at deltage, når der skal uddannes:

Eksterne PALS-vejledere, som rådgiver skolerne i • 

processen

Interne PALS-rådgivere, som rådgiver forældre• 
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Hvordan foregår PALS?
En kvalificeret, ekstern PALS-vejleder leder 

oplæringsprogrammet på skolen.

Den danske model af PALS implementeres i løbet af  

3 år fra projektstart:

1. år – Oplæring og planlægning

Der fokuseres på de generelle, forebyggende tiltag:

Alle skolens ansatte deltager i udviklingen og er med 

til at sikre en lokal, tilpasset implementering af PALS. 

Der sammensættes et PALS-team, som repræsenterer 

skolen bredt, og som sikrer et fortsat fokus på PALS.

Pædagogiske refleksioner, kompetenceudvikling, 

træning af nye færdigheder og udarbejdelse af fælles 

forventninger i forhold til adfærd, fælles regler og 

procedurer er væsentlige arbejdsområder i det første 

år med PALS.

2. år – Handling og fortsat oplæring

Det andet år er handlingens år, hvor der sættes gang 

i de generelle, forebyggende tiltag, som er blevet 

planlagt og udviklet i løbet af det første år. Elever og 

forældre involveres i starten af det andet år.  

Dette år er også et oplæringsår: Her sker en oplæring 

i, planlægning og tilrettelæggelse af individuelle 

støttetiltag bl.a. ved hjælp af datamateriale 

indsamlet i et skoleomfattende informationssystem, 

kaldet SWIS. 

Der skabes forbindelser til supplerende indsatser, 

forankret i f.eks. Børne-, unge- og familieafdelingen, 

ligesom forældrerådgivning også kan påbegyndes i 

denne fase.
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3. år – Opfølgning, vejledning og  
igang sættelse af de individuelle  
støttetiltag

Skolen vedligeholder og opretholder de 

forebyggende tiltag, som blev udviklet i det 

første år og igangsat i det andet år.

De individuelle støttetiltag, der blev udviklet i 

det andet år, sættes i gang.

Fokus rettes nu også mod de elever, der har 

brug for supplerende indsatser for at kunne 

trives adfærdsmæssigt. Her igangsættes 

forældrerådgivning. Der etableres faste 

procedurer i forhold til supplerende indsatser.

I projektet er tilknyttet fortløbende evaluering 

og forskning.

Resultater med PALS-modellen
Erfaringer fra Norge, Island og USA viser, at PALS 

giver synlige og positive resultater for børnene, de 

ansatte på skolen og forældrene:

Umiddelbare resultater

-  Der opnås et fælles sprog og fælles holdninger på 

den enkelte skole 

-  Samarbejdet mellem skole og SFO udvides

-  Der arbejdes målrettet med at udvikle værdier 

og forventninger til adfærd, der forpligter alle på 

skolen
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Resultater på mellemlang sigt  

-  Skolens personale arbejder målrettet efter fælles 

værdier og regler

-  Skole-hjem samarbejdet støtter ændringen af 

negative, fastlåste samspilsmønstre

-  Bedre trivsel og færre adfærdsforstyrrelser i skole 

og SFO

-  Færre henvendelser til PPR om forstyrrende 

adfærd

-  Færre indstillinger og underretninger til 

service lovens handleområde om børn i 

adfærdsvanskeligheder

Resultater på lang sigt

-   Indsatsen ændrer grundlæggende og vedvarende 

børnenes adfærd og sociale kompetencer, så de 

kan deltage i forpligtende fællesskaber i skole og 

fritid

-  Kulturen på skolen støtter vedvarende  

den positive adfærd

-  Skolens personale oplever en  

væsentlig højere kollektiv  

mestringskompetence, dvs. at  

de ansatte i fællesskab lykkes  

bedre med aftaler og tiltag



Hvis du vil vide mere…
Servicestyrelsen står bag PALS Danmark og 

er ansvarlig for at implementere modellen 

herhjemme. Modellen udvikles i samarbejde med 

Atferdssenteret i Norge, som har brugt modellen 

og uddannet PALS-vejledere i en årrække.

Du kan læse mere om PALS Danmark på 

www.servicestyrelsen.dk/pals eller få flere 

oplysninger ved at ringe til programlederen 

for PALS hos Servicestyrelsen, Gøye Thorn 

Svendsen, tlf. 41 93 25 46. Her vil du også kunne få 

kontaktoplysninger til kommuner og skoler, som 

har erfaringer med PALS.

 

Du kan få mere at vide om Servicestyrelsens 

øvrige arbejde på det sociale område på  

www.servicestyrelsen.dk

Servicestyrelsen

Edisonsvej 18, 1.

5000 Odense C

Tlf. 72 42 37 00

www.servicestyrelsen.dk
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