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Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er 
elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til 
elevene. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing*, vold, diskriminering og 
trakassering. Ved nulltoleranse menes hverken direkte handlinger som hatytringer eller 
indirekte handlinger som utestenging tolereres.  Ved krenkelse menes å ydmyke eller såre 
noen. Med trygt og godt menes at alle skal oppleve et inkluderende fellesskap som fremmer 
helse, trivsel og læring for alle. Det skal være et raust og støttende læringsmiljø som danner 
grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial 

utvikling. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Hvis en voksen 

på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har 
det bra, skal hun eller han alltid: 

● gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig 
● si ifra til rektor 
● undersøke det som har skjedd 

Rektor har ansvar for at det lages en plan og sette inn tiltak for at eleven får det trygt og godt 
på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.  

Skolens ledelse får ukentlig oppdatering over skolemiljøet. Skolen har et skjerpet ansvar for 
å ivareta elever med en  særskilt sårbarhet. Disse elevene er i en risiko for å bli utsatt for 
krenkelser og mobbing. Skolen prøver å ligge i forkant av dette med tanke på timeplaner, 
vaktplaner, informasjon i personalet og andre aktiviteter. 
 
 

Handlinger hvis man mistenker at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. 

 Ansvarlig 

Undersøke: 
Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. Skolen 
har opprettet en prosedyre hvor skolens ansatte melder saker til 
ledelsen ved mistanke om at elever ikke har det bra.  

Hele personalet har plikt å 
melde sin sak til rektor 
 

Sette i gang med tiltak innen fem dager:  
Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen 
så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og 
godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 
 

Rektor 

Gi elevens stemme stor plass: 
Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er 
best for elevene, skal være grunnleggende i skolen sitt arbeid. 
Foresatte involveres også så tidlig som mulig.  
 

Hele personalet 

Føring av logg: 
Lærer fører logg når elever jevnlig er innblandet i konflikter.  
Utvikling av skriftlig plan: 
Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en 
sak. I planen skal det stå: 
 

Lærere 
 
Rektor skal påse at dette 
blir utført av en lærer. 
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● Hvilke problem tiltakene skal løse 
● Hvilke tiltak skolen har planlagt 
● Når tiltakene skal gjennomføres 
● Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak 
● Når tiltakene skal evalueres 

 

Dokumentasjon: 
Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle 
aktivitetsplikten etter første til femte ledd. Rektor skal varsle 
skoleeier i alvorlige tilfeller. 
 

Rektor 
 

Informere om klageinstans: 
Skolen tar ansvar for å informere om at eleven eller foreldrene 
kan klage inn saken til Fylkesmannen dersom de mener at skolen 
ikke har gjort nok for å stoppe krenkelsene. 
Forutsetningene for å melde er at saken er tatt opp med rektor og 
at det har gått minst en uke siden saken ble tatt opp med rektor. 
Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå. 
 

Rektor 

Hvis en elev blir mobbet av en ansatt på skolen: 
Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller 
andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å 
følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge 
opp saken videre. 

 

Rektor 
Skolesjef 

Sanksjoner/Konsekvenser 
I henhold til Stavanger kommunes reglement og Vardenes skoles 
ordensreglement.  

Rektor 

 
 
Denne planen skal evalueres årlig i skolens HMS gruppe og drøftes årlig i elevrådet, 
personalet, SMU og Samarbeidsutvalget. 
Årlig gjennomfører Stavanger kommunes egenvurderingsskjema for skolemiljø. 
 

Du kan lese mer om elevenes skolemiljø ved å følge disse lenkene: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/ 
 
www.nullmobbing.no 
 
 
Forebygging 
 
Skolen har ansvar for å forebygge at elevene opplever krenkelser. De ansatte skal jobbe 
for å bygge en god relasjon til elevene slik at elevene har tillit til dem. 
Det betyr: 

● Samme regler hos alle voksne på skolen 
● Konsekvente voksne 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
http://www.nullmobbing.no/
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● Elevene blir vist respekt 
● De voksne behandler elevene likeverdig 
● De voksne er inkluderende 
● De voksne er lyttende. 

 
Tiltak for å forebygge og avdekke krenkelser: 
 

Hva Hvem Ansvar Når 
Gjennomgang av plan for trygt og 
godt skolemiljø 

Ledelsen Ledelsen Ved skolestart hvert år 

Godt vakthold i overganger og i 
skolegården 

Ansatte Ledelsen Gjennom skoledagen 

Sosiogram Kontaktlærer Kontaktlærere To ganger i året 

Elevsamtaler Kontaktlærer Kontaktlærer Okt/nov og mars/april 

Utviklingssamtaler Kontaktlærer Kontaktlærer Okt/nov og mars/april 

Elevundersøkelsen (Udir)  Elever 5.-7. trinn Ledelsen November/desember 
Oppfølging på trinn og 
fellestid 
 

Foreldreundersøkelsen (Udir) for 3. 
og 6. trinn 

Foreldre 3. og 6. 
trinn 

Ledelsen November/desember 
Oppfølging på trinn og 
fellestid 

Foreldreundersøkelsen SFO (Udir) Foreldre SFO Ledelse SFO Vår 

ART 5. trinn Ledelsen Hele året 

Miljøarbeidermøter Ansatte Ledelsen Hele året 

Nettvett som tema i klassene 1.-7. trinn Kontaktlærere Hele året 

LINK Kontaktlærere Kontaktlærere Hele året 

SFO VIP Ansatte SFO Ledelsen SFO mai/juni 

Trivselslederprogrammet Elever Ledelsen Hele året 

Utlånsbod Alle elever Ledelsen Hele året 

Klassens time Alle klasser Kontaktlærer Hele året 

Personalmøter Ansatte Ledelsen Hele året 

Trinnmøter Ansatte  Ledelsen Hele året 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fellesopplevelser  
 

Hva Hvem Ansvar Når 
Skoletur Alle Ledelsen August/september 

Vennskapsdager Alle Ledelsen Juni 

Utarbeide sosialt årshjul 
for klassene 

Foresatte Klassekontakter August/september 

Morgensamling Elever og 
ansatte 

Ledelsen Hver fredag hele året 

Foreldremøter Lærere og 
foresatte 

Ledelsen August og februar/mars 

DUSÅ Elever og 
voksne 

Ledelsen Før høstferien og mellom 
påskeferien og sommerferien 
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Fadderordning  Elever 1. og 5. 
trinn 

Lærere 1. og 5. 
trinn 

Hele året, med hovedvekt på 
skolestart 

Elevråd Elever 3.-7. 
trinn 

Ledelsen Jevnlig hele året 

Stavanger kommunes 
kvalitetsteam for 
skolemiljø. 

Ledelsen Ledelsen Ved behov 

Skolemiljøutvalget (SMU) 
Foreldrearbeidsutvalget 
(FAU), 
Samarbeidsutvalget (SU) 

   

Felles skoleavslutning Elever, foreldre 
og lærere 

FAU Juni 

 
* Noen punkter utgår pga koronaepidemien. 
 
Rev. 09.09.20 


