
Sosial handlingsplan for Karuss skole, skoleåret 2020/21 
Involvering av elever og foresatte 

Skolen skal involvere elevråd og skolemiljøutvalg i arbeidet med å lage sosial handlingsplan.  

 

Mål, delmål og tegn på god praksis 

Skolene i Kristiansand har et felles mål: Alle barn og unge opplever at de er inkludert i fellesskapet.  

 

Kap 4.2 i «Veileder for trygt og godt skolemiljø i Kristiansand» beskriver 5 forskningsbaserte faktorer som er 

viktige for elevenes trivsel på skolen: skolekultur, skoleledelse, relasjonsbasert klasseledelse, elev-

elevrelasjoner og samarbeid med foresatte. Med utgangspunkt i disse 5 faktorene og skolens særpreg og 

utfordringer (for eksempel informasjon som er kommet fram i undersøkelser), skal skolen lage delmål for 

skolemiljøet; minimum ett delmål for hver faktor. Deretter skal skolen konkretisere hva som vil være tegn på 

god praksis for å nå de ulike delmålene. For at arbeidet skal kunne evalueres og justeres underveis, skal 

tegnene være så konkrete og målbare at det er mulig å svare ja eller nei på om det er slik på skolen i dag.       

 

Faktor Delmål (med begrunnelse) Tegn på god praksis 
Skolekultur Vi snakker positivt og respektfullt om elevene 

fordi språk skaper virkelighet. 
 
Vi samarbeider godt om elevenes sosiale og 
faglige læring for å sikre elevene best mulig 
læringsutbytte. 
 
Vi forsterker det positive elevene gjør for å 
øke trivsel, læring og gode relasjoner. 
 
Vi fremhever og forsterker klassen som et 
viktig fellesskap der det meste av læringen 
skjer. 
 
Vi hindrer at subkulturer oppstår der 
utenforskapet kan forsterkes. 
 
Vi tar elevens stemme på alvor slik at de føler 
seg som betydningsfulle i egen skolehverdag. 
 
Vi viser raushet og lojalitet i personalet for å 
stå godt rustet til å møte utfordringer 
sammen. 
 
Vi er flinke til å innlemme nyansatte i 
skolekulturen bl.a. gjennom mentorordning. 

Vi har et felles språk om elevene og om 
læring.  

Elever og voksne hilser på hverandre 

Vi skaper gode felles opplevelser på 
tvers av klasser og trinn. 

«Vi!» - Det er elevene våre.  
 

Trinnmøtene har elev - og 
læringsmiljøfokus preget av et 
utviklingsspråk om elever og 
læringsmiljø.  

Elevene snakker positivt om de voksne 
på skolen 

Vi setter søkelys på det vi kan ha 
innvirkning på for å påvirke elevene i 
positiv retning og bruker PA aktivt i 
arbeid med elver og klasser. 
(PA= pedagogisk analyse) 

Skolens arbeid med inkluderende 
læringsmiljø etterspørres av andre skoler 
og kommuner.  

Gjester kommenterer at det er god 
atmosfære mellom voksne og elever på 
skolen. 

Skoleledelse Vi har en tydelig ledelse som setter fokus på 
utvikling, og som er tydelige på retningsvalg. 
 
Skolens ledelse er aktivt til stede på skolen. 
 
Skolens ledelse gir ros og ser verdien av 
lærerne og elevens arbeid. 

Ansatte og elever opplever å bli sett og 
hørt 

Det er kort vei til leder, og man opplever 
å bli tatt på alvor 

Alle skolens ansatte og elever er tro mot 
«prosjektet» 

Relasjonsbasert 
klasseledelse 
(voksen-
elevrelasjoner) 

Vi verdsetter kollektive strukturer som gir 
gevinst både for den enkelte og 
skolefellesskapet. 
Vi er opptatt av å se hele mennesket i 
læringsarbeidet, det er fokus både på læring 
og utvikling. 
Vi tar elevens stemme på alvor slik at de føler 
seg som betydningsfulle i egen skolehverdag. 

Vi bruker metodikken fra «Klassesirkel» 
aktivt i alle klasser. 

Vi bruker tid hvert år til «God start» for å 
gi alle elever en god oppstart faglig og 
sosialt på skolen.  

Elevene oppsøker de voksne for å få 
hjelp til å løse problemer, både faglig og 
sosialt. 



Elevene opplever trygge og forutsigbare 
rammer som skal gi et godt utgangspunkt for 
læring. 
Vi klarer å balansere mellom tydelighet og 
varme, det gir et best mulig læringsutbytte. 
Vi skaper gode relasjoner til elevene, preget 
av tillit og åpenhet slik at elevene vet at vi 
alltid vil deres beste. 
Gode relasjoner muliggjør høye forventninger 

Elevene leder utviklingssamtalen og 
legger føringer for hva innholdet skal 
være i samtalen. 

Elevene medvirker til hvordan 
fagarbeidet skal foregå i klassene.  

Elevene deltar aktivt på foreldremøter og 
deler fra det de har lært. 

Skolen har få eller ingen skolevegrere. 

Elevundersøkelsen viser høy skåre på 
støtte fra lærer. 

Elev-
elevrelasjoner 

Elevene får øve på gode sosiale ferdigheter 
gjennom verktøyet «Klassesirkel».  
 
Elevene har et positivt språk seg imellom og 
om skolen. 
 
Positiv atferd forsterkes og modelleres av de 
voksne for å fremheve dette som noe godt for 
skolemiljøet. 
 
Vi fremmer arbeidsmåter som krever 
samarbeid og relasjonskompetanse hos den 
enkelte. 
 
Vi bruker tid og ressurser på felles 
arrangementer for hele skolen der vi skaper 
gode fellesskapsopplevelser. 
 
Vi er opptatt av å lage læringsaktiviteter der 
elevene blir kjent med hverandre, får vist sin 
kompetanse gjennom praktiske aktiviteter ute 
og inne.   

Det er få konflikter mellom våre elever. 
 

Vårt arbeid med elevene er preget av en 
god samarbeidskultur. 

I “Klassesirkel” øver elevene på å sette 
ord på og håndtere sine egne følelser, 
relasjoner og handlingsmønstre.  

Mange av våre elever deltar på ulike 
trivselstiltak som: 

▪ Åpen skole i ferier 
▪ Spill-grupper 
▪ Ulike turneringer 
▪ Turer 
▪ Sangsamlinger 

De eldste elevene viser omsorg for de 
mindre elevene på våre 
fellesarrangement. 

Skolen tar i bruk ulike 
opplæringsarenaer for å bygge trygge 
klassemiljø.  

De voksne undersøker kvaliteten på 
elev-elev relasjonene gjennom 
“husøvelsen” eller 
“skolegårdsundersøkelsen”.  

Samarbeid med 
foresatte 

Skolen har et systematisk opplegg for 
foreldremøter på alle trinn (helhetlig plan for 
innhold og gjennomføring). 
Det skal være lav terskel for foresatte å ta 
kontakt med skolen hvis det er noe de ønsker 
å drøfte. 
Vi kontakter foresatte også med positive 
tilbakemeldinger for å bygge en god relasjon i 
fredstid. 
Vi gjennomfører bli kjent-samtaler ved 
oppstart i 1. og 8.klasse for å skape en tidlig 
relasjon mellom skole og hjem. 

Skolen har fokus på den positive 
utviklingen hos eleven. 

Kontaktlærer samtaler med hjemmet 
framfor å sette anmerkninger 

Foresatte har lav terskel for å ta kontakt 
med skolen 

Foreldre har en positiv opplevelse av 
skolen, og snakker om skolen som noe 
positivt. 

Foresatte opplever å bli tatt på alvor av 
skolen dersom de tar opp utfordringer 
med oss.  

 

Trivselstiltak og skolens kjerneverdier  

For å nå målet om at alle barn og unge opplever seg inkludert i fellesskapet, skal skolen ha trivselstiltak i tråd 

med tegnene på god praksis. Trivselstiltakene skal være preget av skolens 4 kjerneverdier; likeverd, 

anerkjennelse, deltakelse og tilhørighet. Det er de voksnes ansvar å bygge en god kultur for og sammen med 

elevene. I trygge rammer må alle elever få mulighet til å øve på å sette ord på og håndtere sine egne følelser, 

relasjoner og handlingsmønstre. De skal lære å sette grenser og respektere andres, utvikle et positivt selvbilde 

og delta i et faglig og sosialt fellesskap som gir tilhørighet. Trivselstiltakene skal bidra til en slik utvikling og 

tilhørighet hos elevene. I arbeidet med å lage trivselstiltak skal skolen ha et særlig fokus på hvordan særskilt 

sårbare elever kan kjenne seg inkludert i fellesskapet.   



 

Årshjul trivselstiltak  
(For eksempel fadderordninger, «Trivselsprogrammet» el.l., ekskursjoner, aktivitetsdager, klassens time og 

arbeid knyttet til sosial kompetanse og/eller psykisk helse.) 

 

Når  Hva  For hvem (trinn) Ansvarlig  

Vår  Overgangsarbeid (bli 
kjent-dag, 
foreldremøter. 
Klassesammensetting.  

1. og 8.trinn Sosiallærer 
Rådgiver 
Inspektør 

Første skoledag 
 

Oppstartsdag. 
10.trinn guider 8. trinn. 
Fadderordning 1. trinn.  

1. og 8.trinn Inspektør 
Kontaktlærer aktuelle 
trinn 
Sosiallærer 

Høst 
 

 Bli kjent-tur. 8. trinn Kontaktlærere 
(Inspektør booker tid 
ved leirsted) 

Høst 
 

Leirskole 7. trinn Kontaktlærer 

Høst 
 

Tur  9. trinn Kontaktlærer og 
faglærer i mat og helse 

Hele året 
 

Turer i nærområdet 1-10 Kontaktlærer 

Hele året 
 

Aktiv ute 1-7 Sosiallærer b.trinn 

Høst 
 

Bli-Me dansen 1-7 Kontaktlærer  
Sosiallærer 

Hver 2. uke 
 

Klassesirkel  alle Kontaktlærer 
Sosiallærer ansvarlig for 
at materiell og perm er 
klart 

Vår 
 

Psykologisk førstehjelp 9. trinn Sosiallærer 
Helsesykepleier 
Kontaktlærer 

Månedlig 
 

Sangsamling alle Kontaktlærer i aktuelle 
klasser  
Ressurslærere musikk 

Vinter 
 

Karneval 1.-4. og 9.trinn Sosiallærer  
Kontaktlærere aktuelle 
trinn 

Vinter 
 

Skidag alle Inspektør 
Kontaktlærer 

Vinter 
 

skoleball 10. trinn Kontaktlærer 

Høst-, jule-, vinter-, 
påske-, og sommerferie 
 

Åpen skole i alle ferier 8. – 10. Miljøterapeut 
Miljøarbeider 

Ukentlig 
 

Skolefrokost 8. – 10.         ‘’ 

Etter avtale med elevråd Turneringer Alle Elevråd 

Ukentlig Spill i langfri 5. – 7. Miljøterapeut 
Miljøarbeider 

Etter skoletid. D&D gruppe  8. – 10.           ‘’ 

Etter skoletid Treningsgruppe 8. – 10.          ‘’ 

  



Vår «Vårsleppen» 1-7 Sosiallærer 
Kontaktlærer 

Vår Avslutningstur  10. trinn Kontaktlærer 
Foreldrekontakter 

Daglig Kontakttid 1-10 Inspektør 
 

Høst Utarbeide 
klassesamværsregler 

1-10 Kontaktlærer 

Daglig Kantine (ambulerende 
kantinehjelp) 

8-10 Fagarbeider 
Kantinegruppe elever 

Periodevis Jentegruppe 8-10 Sosiallærer 

Etter behov ART- kurs 8-10 Miljøterapeut 
Miljøarbeider 

Etter behov «Vanlig, men vondt» 1-7 Sosiallærer 

Vår Aksjonsuke (aksjonsdag) 1-7 Kontaktlærer 
Sosiallærer 

Vinter Juleforestilling 1-10 Kontaktlærer i aktuelle 
klasser 

Hele året Verkstedgruppe 8-10 Lærer 

Høst «God omsorg på 
Karuss» 

1-7 Sosiallærer 
Kontaktlærer 

Vår «Karussken» 1-10 Inspektør 

 

 

Særskilt sårbare elever 

Beskriv hvordan skolen legger til rette for at særskilt sårbare elever skal oppleve at de er inkludert i 
fellesskapet i de forskjellige trivselstiltakene: 
 

▪ Skolen bruker PA (pedagogisk analyse) som et aktivt verktøy i møte med enkeltelever og klasser. 
▪ Ukentlige trinnmøter der elevtrivsel, fravær og generell elevoppfølging er fast på sakslisten. 
▪ Skolen har klassegjennomgang to ganger i året. Alle lærere på trinnet, ledelsen og ressursteam 

deltar. 
▪ Skolen er i tett dialog med foresatte for å informere om ulike trivselstiltak for å få eleven med. 
▪ Skolen opererer ikke med alternativer til fellesturer og fellesopplegg, men hjelper til slik at alle kan 

bli med.  Hjelp kan være lån av div. utstyr, mat, “øve på turen”, få et spesielt ansvar (bålsjef mm).  
▪ Skolen arbeider bevisst med kollektive strukturer som skal gi individuelle gevinster.  
▪ Skolen har morgensamling med kontaktlærerne hver dag med fokus på å få elevene klare for 

læring, gå gjennom dagen for å sikre forutsigbarhet og motivasjon i faglige og sosiale opplegg som 
skal foregå.  

▪ Skolen har søkelys på inkludering og det meste av undervisningen foregår i felles klasse, for alle 
elever. Lærerne tilstreber en undervisning som gjør at eleven opplever å være faglig inkludert i 
fellesskapet. Da er det lettere å bli med på sosiale aktiviteter.  

▪ Skolen har stor tilgang på turutstyr som sikrer at alle kan delta på alle aktiviteter vi legger opp til. 
▪ Skolen ressursteam har ukentlig møter for å fange opp elever som står i fare for å falle utenfor, 

både faglig og sosialt.  

Evaluering 

Med utgangspunkt i elevsamtaler, utviklingssamtaler, klassetrivselsundersøkelser, elevundersøkelsen og 

informasjon som kommer fram i skolens råd og utvalg, skal skolen hvert år i mai evaluere og justere den sosiale 

handlingsplanen. Dette skal gjøres i samråd med elevråd, skolemiljøutvalg og FAU.  

 

1. Status for delmål og tegn på god praksis – hvordan er det på skolen vår nå 

sammenlignet med i fjor?  

 

2. Skal vi videreføre delmål og tegn på god praksis eller bør de justeres? 

 



3. Fører trivselstiltakene oss nærmere målet?  

 

4. Må noen av trivselstiltakene endres eller avsluttes? 

 

5. Finnes det trivselstiltak som gjør oss bedre egnet til å nå målet?  

 

 

 

 

 

 


