Gåsetårnskolen
De gyldne otte

MÅL A
Urutineret/har
brug for hjælp
Jeg har de ting
med, jeg skal
bruge med i
skolen.

MÅL B
Kompetent

MÅL C
Kyndig

Mål D
Ekspert

Jeg tager ansvar
for min egen
indlæring.

Jeg ved hvordan
jeg lærer bedst

Jeg er på skolen
når det ringer.

Jeg er parat
til at
modtage
undervisnin
g, når jeg er i
skole.
Jeg er i
klassen når
det ringer.

Jeg sidder på min
plads og er klar til
undervisning, når
klokken ringer.
Jeg husker at Jeg kan lytte til de
række
andre og huske at
fingeren op, række fingeren op,
hvis jeg vil
hvis jeg vil sige
sige noget.
noget.
Jeg kan
Jeg ved hvad jeg
holde fokus
skal gøre, når min
på min
opmærksomhed
opgave,
på opgaven er
selvom der
væk.
er uro
omkring
mig.
Jeg kan følge Jeg har overblik
en
over situationen
instruktion
fra en
voksen, og
agere
forholdsvis
selvstændigt
.
Jeg kan lave Jeg kan lytte og
min del af
deltage i arbejdet.
opgaven.
Har overblik over
Har
egen og andres
begyndende rolle i
overblik
arbejdsfællesskab
over egen
et
rolle.

Jeg kender
klassens
taleregler.
Jeg opdager når
jeg bliver urolig.

Jeg kan lytte til en
voksen, men har
brug for nøje
instruktion.

Jeg kan hjælpe
andre med
opgaverne., men
skal koncentrere
mig om at indgå i
arbejdsfællesskab
et

Jeg kan planlægge
min tid
Jeg har en
fornemmelse for
og bidrager til
bedre fællesskab
og trivsel.
Jeg ved hvad jeg
skal gøre, for at
gøre mig klar til en
opgave

Jeg arbejder og
agerer
selvstændigt, og
opsøger råd og
hjælp når jeg er i
tvivl).

Jeg kan indgå i
værdibaserede og
selvstændige i
arbejdsfællesskab
er
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Jeg tænker over
hvordan jeg taler
til andre.

Jeg kan sige
tingene på
en pæn
måde.

Jeg kan tilpasse
mit sprog
afhængig af hvem
jeg taler med.

Jeg kan fortælle en
voksen hvis jeg er
blevet uvenner
med nogen.

Jeg kan lytte Jeg kan finde ud af
til den jeg er at blive gode
i konflikt
venner igen.
med, uden at
afbryde.

Jeg udviser
selvsikkerhed og
overskud til at
indgå i sociale
relationer på en
respektfuld og
anerkendende
måde.
Jeg kan forudse,
når der er en
konflikt på vej.

