
Årshjul  - trygt og godt skolemiljø. 

 

 

Måned Innhold Ansvar 

August - Gjennomgang av plan og rutiner for 
det pedagogiske personalet på 
planleggingsdagene.  
 

- Gjennomgang av vaktinstruks 
 

- Gjennomgang av plan og rutiner med 
med skolens andre tilsatte 
 

- Første skoledag - samling med elever 
på mediateket der ett av temaene er 
trygt og godt skolemiljø. 
 

- Gjennomgang av ordensregler i hver 
klasse 
 

- Elever skriver under på 
trivselskontrakten 
 

- Plan for et trygt og godt skolemiljø 
gjennomgås i hver klasse 

 
- Oppstart friminuttsaktiviteter  

Rektor 
 
 
 
Rektor 
 
Rektor 
 
 
Rektor 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
Rektor og 
avdelingsleder på 
8. trinn 
 
Avdelingsleder 
 
Elevråd/Miljøgruppe 

September - Foreldremøte - Plan og rutiner for trygt 
og godt skolemiljø skal være tema 
 

- FAU- og SMU-møte - gjennomgang av 
plan for trygt og godt skolemiljø. 
 

- Elevrådet velges og konstitueres. Plan 
for et trygt og godt skolemiljø er tema i 
første møte. 

 
- Miljøgruppa informerer om sitt arbeid i 

hver klasse og på alle foreldremøter. 

Avdelingsledere 
 
 
Rektor 
 
 
Elevrådsleder 
 
 
 
Miljøgruppa 

Oktober - Klassemøter i forkant av 
utviklingssamtaler - trivsel, mobbing, 
atferd, fravær osv. skal være tema 

 
- Markering av FN-dagen. Fokus på 

menneskeverd 

Kontaktlærere 
 
 
 
Rektor og elevråd 



November - håndballturnering 

 

 

 

- elev- og foreldreundersøkelse 

FAU 
Kontaktlærer og 
kroppsøvingslærere 
 
 
Avdelingsledere og 
kontaktlærere 

Desember - innebandyturnering 

 

- juleball 

kroppsøvingslærere 
 
Elevråd og FAU 

Januar - Helsesykepleier har samtaler med 
elevene på 8. trinn 

Helsesykepleier 

Februar - Innen februar skal det være en 
gjennomgang av elev- og 
foreldreundersøkelsen på trinn og i 
klassene. Sette inn tiltak ved behov. 

 
- Overføringsmøter mellom barne- og 

ungdomsskole 

Avdelingsleder 
 
 
 
 
Avdelingsleder 8. 
trinn 

Mars - Klassemøter i forkant av 
utviklingssamtaler - 
Elevundersøkelsen, trivsel, mobbing, 
atferd, fravær osv. skal være tema 

Kontaktlærere 

April   

Mai - Evaluering av plan for et trygt og godt 
skolemiljø i SMU og FAU. 

Rektor 

Juni - Bli kjent-kvelder for nye 8. trinn 
 

- kontaktlærere for nye 8. klasse 

besøker elevene sine og har 

individuelle samtaler på barneskolene 

 

- Nye 8. klasser får besøke skolen 

 

Miljøgruppa og 
helsesykepleier 
 
Avdelingsledere 
 
 
 
Avdelingsledere 

 

  



Tiltak gjennom hele skoleåret: 

 

- plakater og sitater om godt skolemiljø og elevens rettigheter henger i 

klasserom og fellesområder 

- skolens miljøgruppe arbeider med jente- og guttegrupper. Særlig søkelys på 

sårbare elever. 

- ressursgruppa - Ukentlige møter. Fast punkt omhandlende §9a-saker og 

sårbare elever. 

- ungdomsteamet har fast oppmøtedag hver uke. 

- friminuttsaktiviteter og synlige voksne om morgenen på skolens område. 

- synlig og oppsøkende helsesykepleier 

- sosiale aktiviteter i regi av klassekontakt 

- saker gjeldende trivsel og enkeltelever blir tatt opp på trinnmøter gjennom 

hele året. 

- ansatte som starter etter skolestart, får en gjennomgang av plan og rutiner for 

et trygt og godt skolemiljø av avdelingsleder. 

 

 

 


