
 

 

  

 

 

Handlingsplan  

for et godt  

skolemiljø 
 

Bogafjell skole 

MÅL: Alle elevene på Bogafjell skole skal ha et trygt klasse- og 

skolemiljø uten mobbing. Læringsmiljøet skal være preget av 

respekt, trygghet, trivsel og omsorg. 
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Forord 
Elevene på Bogafjell skole skal kjenne seg trygge på skolen, slik at de trives og kan ha de 
beste forutsetninger for god læring. Det er målet vårt. Vi har en enkel visjon: «Levende 
Skole». Visjonen vår skal gjennomsyre arbeidet med elevenes faglige og sosiale læring. 
 
Vi vektlegger å skape et godt og inkluderende skolemiljø – uten mobbing, trakassering, 
diskriminering eller andre former for upassende oppførsel. Nulltoleranse mot slike krenkelser 
forebygger at mobbing får utvikle seg.  
 
Alle ansatte må være observante og følge godt med for å kunne avdekke og forebygge 
krenkende atferd. Personalet har plikt til å gripe inn overfor krenkende atferd, og vi skal løse 
saker der vi avdekker krenkende atferd på best mulig måte for de involverte. Vårt mål er at 
planen kan være en god støtte i dette arbeidet.  
 
Opplæringsloven kapittel 9A -2 slår fast at: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt 
skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring». Denne planen gir en føring for hvordan vi 
skal arbeide med dette. Alle i personalet må være kjent med innholdet i kapittel 9A i 
Opplæringsloven.  
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Overordnet del av Læreplanen framhever også at vi skal utvikle inkluderende fellesskap som 
fremmer helse, trivsel og læring for alle:  

«Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene 
oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan 
det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og 
omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og 
foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å 
forebygge mobbing og krenkelser. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og 
inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.» 

 

Dette handler også om god klasseledelse. På Bogafjell skole skal elever og foreldre oppleve 
lærere og andre ansatte som trygge og tydelige voksne som bryr seg – fordi alle elevene er 
våre. Dette kan også sies med Inge Eidsvågs ord fra boka Læreren (Cappelen 2000):  
 

«Når eleven møter læreren den første skoledagen, er det ett spørsmål som lyser 
gjennom hennes blikk: Er du glad i meg?» Det er det det handler om – lærere og 
andre ansatte som ser og bryr seg om den enkelte elev fra første til siste skoledag. 

 

 

Bogafjell skole 11.01.2021 

 

Jørgen Slyk, rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolenivå -  medvirkning, informasjon og evaluering 
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Mål: Å sikre god informasjon, medvirkning og evaluering i alle ledd: elever, foresatte, 
ansatte. 
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Tid Aktivitet/ 
organisering 

Hensikt Ansvar Evaluering  

Innen 
medio juni 

Skolens ulike 
planer, med særlig 
vekt på 
Virksomhetsplan 
og Plan for godt 
skolemiljø 

Evaluering av 
planene 

Rektor  Evalueres av 
skolens ledelse 
innen utgangen av 
april Evalueres 
deretter av SU og 
SMU, som har fått 
innspill fra FAU og 
elevråd. 

 

Ved 
skolestart 
– på 
skolens 
plandager 

Gjennomgang av 
ulike 
handlingsplaner og 
ordensregler.  

Etablere felles 
forståelse, 
reaksjoner og 
holdninger i 
personalet i 
forhold til regler 
og normer ved 
skolen 

Rektor Innspill fra ansatte 
danner grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 

Innen 
utgangen 
av august  

Gjennomgang av 
ordensregler og 
hvordan fremme et 
godt skolemiljø 
(forenklet utgave 
av Plan for godt 
skolemiljø). 

Elevene informeres 
om disse. De skal 
også komme med 
innspill som 
danner grunnlag 
for revisjon av 
planene. Sistnevnte 
gjøres gjennom 
klassearbeid som 
innspill til 
elevrådet 

Rektor og 
kontaktlærerne i de 
ulike klassene. 

 

Innspill fra elevene 
danner grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 

Innen 
utgangen 
av august  

Gjennomgang av 
Plan for godt 
skolemiljø og 
ordensregler. 

Elevrådet skal 
informeres om 
disse. De skal også 
komme med 
innspill som 
danner grunnlag 
for revisjon av 
planene. 

Rektor og lærer 
med ansvar for 
elevrådet. 

 

Innspill fra elevrådet 
danner grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 
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Innen 
utgangen 
av 
september  

Gjennomgang av 
ulike 
handlingsplaner og 
ordensregler. 

SU og SMU 
informeres om 
disse. De skal også 
komme med 
innspill som 
danner grunnlag 
for revisjon av 
planene. 
Medlemmene får 
tilsendt planene på 
forhånd slik at de 
kan forberede seg. 

Rektor Innspill fra SU og 
SMU danner 
grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 

Innen 
medio 
september 

Informasjon med 
vekt på 
skolemiljøet og 
Opplæringsloven 
kap. 9A gjøres på 
høstens 
foreldremøter. 
Disse organiseres 
trinnvis 

For å informere om 
og øke 
bevisstheten om 
viktigheten av et 
trygt og godt 
skolemiljø.  

Rektor/ 
avdelingsledere 

 

Hele året, 
gjennom 
elevråds- 
møter (ca 
10 årlige 
møter) 

Elevråd Fokus på 
skolemiljøet der 
elevenes stemme 
blir hørt – slik at 
man fremmer 
helse, trivsel og 
læring.  

Rektor og lærer 
med ansvar for 
elevrådet. 

 

Innspill fra elevrådet 
danner grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 

Hele året Elevrådsarbeid Sørge for god 
kontakt mellom 
klassene og 
skoleledelsen. 
Styrke fellesskapet 
mellom elevene. 
Medvirkning ift 
skolemiljøet. 

Rektor og lærer 
med ansvar for 
elevrådet. 

 

Innspill fra elevrådet 
danner grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 

Hele året, 
månedlige 
styre- 
møter i 
FAU 

FAU  Rektor informerer 
om skolemiljøet og 
annen relevant info 
om skolen, på 
generelt grunnlag 

Rektor Innspill fra FAU 
danner grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 
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og konkret uten at 
man dermed 
kommer i konflikt 
med 
taushetsplikten 

Hele året, 
egen 
møte- 
kalender 

SU og SMU Rektor informerer 
om skolemiljøet og 
annen relevant info 
om skolen, på 
generelt grunnlag 
og konkret uten at 
man dermed 
kommer i konflikt 
med 
taushetsplikten 

Rektor Innspill fra SU og 
SMU danner 
grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 

Hele året, 
ved behov 

Klasser, trinn, hele 
skolen: Rektor 
informerer om 
hendelser og andre 
forhold som har 
betydning for 
skolemiljøet på 
klasse-, trinn- 
og/eller skolemiljø 

 

 

Ved behov vil det 
kalles inn til 
orienteringsmøter. 
Informasjon om 
hendelser, aktuelle 
tiltak og annet som 
er relevant. Elev- 
og foresatte- 
gruppens stemme 
skal høres og 
legges til grunn i 
vurderingen av 
tiltak på klasse-, 
trinn- og/eller 
skolenivå i en slik 
sammenheng 

Rektor  Innspill fra 
involverte parter 
danner grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer 

Høst  Foreldreundersøkel
sen: Undersøkelse 
fra Udir 
gjennomføres 
elektronisk 

Få informasjon om 
hvordan foresatte 
opplever skolen og 
skolemiljøet inkl 
SFO. Resultatet 
danner grunnlag 
for evaluering og 
evt endringer av 
planer/rutiner. 

Rektor  I samarbeid med 
ansatte der man 
velger ut 2-4 
satsningsområder. I 
tillegg evalueres 
undersøkelsen av 
SU. 

Høst  Elevundersøkelsen 
5.-7. trinn: 
Undersøkelse fra 

Få informasjon om 
hvordan elevene 
opplever skolen og 
skolemiljøet. Sette 

Rektor og 
kontaktlærere på 
5.-7. trinn 

I samarbeid med 
elevene der man 
velger ut 2-4 
satsningsområder. 
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Udir gjennomføres 
elektronisk 

inn tiltak på 
bakgrunn av 
undersøkelsen. 
Resultatet danner 
grunnlag for 
evaluering og evt 
endringer av 
planer/rutiner. 

Det samme gjøres i 
lærerkollegiet. I 
tillegg evalueres 
undersøkelsen av 
SU og SMU. 

Hele året 

Møter 
hver 
tirsdag 

Skolens 
ressursgruppe: 
rektor, 
avdelingsleder 
skole og SFO, 
sosiallærer, 
spes.ped. 
koordinator, 
helsesykepleier og 
SNO-koordinator.  

Informasjon og 
drøfting av mulige 
tiltak overfor 
elever ift faglige 
og sosiale 
utfordringer. 
Drøfte og sette inn 
hensiktsmessige 
tiltak. Disse 
evalueres og 
endres ut fra 
hensiktsmessighet. 

Rektor og hele 
gruppen 

Tiltak evalueres og 
endres fortløpende 
av involverte parter 
og i samarbeid med 
foresatte. Evalueres 
fortløpende og ved 
fastsatte dato 
beskrevet i tiltak 

 

 

Arrangementer på skolenivå 
 
Mål: Å skape trivsel og samhandling mellom elevene på klasse-, trinn- og skolenivå 

 

Tid Aktivitet/organise
ring 

Hensikt Ansvar Evaluering  

Hele året Trivselsleder- 
program i storefri  

Positive aktiviteter 
i friminuttene. 
Styrke fellesskap, 
forebygge 
mobbing.  

Trivselsledere 

Sosiallærer 

Jevnlig på TL-møter 

Høst og 
vår 

Idrettsarrangement
/turneringer 

Tine-stafetten  

Fotball- eller 
håndballturnering. 

Fremme helse, 
fellesskap og 
trivsel  

Styrke 
klasseidentitet 

Lærer med ansvar 
for de ulike 
arrangementene. 

Av de ansvarlige 
umiddelbart etter 
arrangementet.  



 

 

 

Uteområde som fellesarena – Strategier for godt utemiljø  
 

● Vi er synlige: Vi har refleksvester når vi er ute. 
● Vi er tidlig ute når vi har vakt. 
● Vi hilser på elever og sier hei til alle elevene vi møter. 
● Vi smiler og er vennlige når vi henvender oss til elever. 
● Vi bruker navn.  
● Vi er tydelige. 
● Vi aksepterer ikke vold eller trakassering. 
● Vi går aktivt inn for å løse konflikter. 
● Vi forlater ikke en situasjon før den er avklart. 
● Vi er forbilder. 
● Vi snakker sammen på en hyggelig måte. 
● Vi er igangsettere.  
● Vi hjelper elever med å komme i kontakt med hverandre. 
● Vi kommer med forslag til aktiviteter.  
● Vi organiserer aktiviteter.  
● Vi deltar i lek og samtale med elever. 
● Vi følger felles regler  
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Høst Skolejogg 

FN-dagen 

Vise solidaritet 
Fremme helse, 
fellesskap og 
trivsel. 

Trinn  

 

Av de trinnene 
umiddelbart etter 
arrangementet. 

Vår  Skolens 
solidaritetsaksjon. 
Forskjellige 
oppgaver for hvert 
trinn, varierer fra 
år til år. 

Kunnskap om 
andre kulturer og 
språk. Vise 
solidaritet og 
utvikle evne til 
empati 

Skolens personale. Av de ansvarlige 
umiddelbart etter 
arrangementet. 

Mai/juni Aktivitetsdag/ 
idrettsdag. 
 

Kan også 
arrangeres som en 
dagstur, sporløype, 
e. l. 

 

Aldersblanding av 
elevene, bli kjent 
og gjøre ting 
sammen, på tvers 
av klasser. 

Øke trivsel og 
samhold. 

Egen komité Av de ansvarlige 
umiddelbart etter 
arrangementet. 

 



STOPP 

● Jeg sier STOPP når noen gjør noe jeg ikke liker. 
● Jeg sier STOPP når jeg ser at noen ikke er greie med andre. 
● Jeg stopper når noen sier STOPP. 

 

 

Klassenivå  

 
Elevgruppen som kjernearena. 
En lærer som viser innlevelse, som er åpen for innspill og tar elevene på alvor, vil kunne 
legge forholdene til rette for et trygt og godt læringsmiljø der elever får utvikle seg som hele 
mennesker. Man skaper gode relasjoner i klasserommet ved å: 

● ha felles rutiner for oppstart av dagen: Alle hilser på elevene hver morgen. 
● være før elevene i klasserommet 
● vise interesse med involverende kommentarer og korreksjoner 
● gi bekreftelse – respons og være en tydelig voksen 
● støtte elevene – både den enkelte og grupper 
● stille rimelige krav 
● følge opp og håndheve felles regler  

 

Mål: Å fremme et trygt og godt klassemiljø for den enkelte og hele klassefellesskapet. 
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Tid Aktivitet/ 
organisering 

Hensikt Ansvar Evaluering 

Hele året  I klassene – ved 
observasjon og 
deltakelse: 
Avdelingslederne
samarbeider tett 
med lærerne i de 
enkelte klasser 
for å styrke og 
forebygge, samt 
sørge for et godt 
og trygt 
klassemiljø. 
Sosiallærer og 
skolens 
ressursgruppe 
kobles inn ved 
behov. 

For å ha en 
kontinuerlig og god 
oversikt over det 
enkelte klassemiljø 

Avdelingsledere
og lærere som 
rapporterer til 
rektor 

Fortløpende av 
involverte parter. Hvis 
en elev i samtale eller 
gjennom 
elevundersøkelse 
forteller at 
skolemiljøet ikke er 
trygt og godt, settes det 
inn tiltak som 
beskrevet på s. 15-16. 

Disse evalueres - og 
endres ved behov 
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Hele året Arbeid med 
klassemiljø. 
Utarbeide og 
implementere 
klasseregler. 

 

Skape et positivt og 
trygt klassemiljø og et 
godt læringsmiljø. 
Legge til rette for å 
utvikle sosial 
kompetanse hos 
elevene. Forebygge 
mobbing. 

Kontaktlærer i 
samarbeid med 
elevene. 

Kontinuerlig av lærer 
og elever i samarbeid. 

Hele året Arbeid med “Mitt 
valg” 

Utvikle god sosial 
kompetanse 

Kontaktlærer Trinn/ledelsen 

Septembe
r og 
februar 

Enkel 
trivselsundersøke
lse i klassene 
(google-skjema), 
se vedlegg 

Kartlegge 
klassemiljøet ved å se 
på relasjoner. Elevene 
fyller ut elektronisk 

Kontaktlærer, 
ved behov 
involveres flere, 
eks skolens 
ressursgruppe 

Umiddelbart etter 
undersøkelsen. Drøftes 
og rapporteres til 
ledelsen/skolens 
ressursgruppe som i 
samarbeid med 
kontaktlærer setter inn 
hensiktsmessige tiltak. 
Evalueres og endres 
ved behov. 

Hele året, 
med start i 
august 

Fadderordning: 
Elevene i 6. 
klasse er faddere 
for nye 
1.klassinger. De 
store skal ta seg 
ekstra godt av de 
små, gjøre 
aktiviteter 
sammen, faglig 
og sosialt. 

Skape et trygt og godt 
læringsmiljø. De store 
elevene lærer å ta 
ansvar, se andres 
behov. De minste 
elevene skal bli kjent 
på skolen, med regler 
og kultur. 

Kontaktlærere 
for 1. og 
6.klasse. 

På overføringsmøter 
hver vår. Gjøres av 
lærerne.  

Hele året Uteskole: 
Samarbeid og 
utarbeide en plan 
på hvert trinn. 
Aktivitetene 
organiseres 
klassevis og/eller 
på trinn ut fra 
hensikts- 
messighet. 

Skape et trygt og godt 
læringsmiljø gjennom 
ulike aktiviteter og 
læringsoppdrag i 
naturen. 

Kontaktlærere/ 
timelærere 

Årlig ved 
gjennomgang av 
skolens 
Virksomhetsplan. 
Gjøres av skolens 
ledelse og på trinn.  

Hele året Vennegrupper 

 

Elevene skal bli bedre 
kjent med hverandre 
og hverandres foreldre.  

Foreldre/ 
kontaktlærer 

På vårens 
foreldremøter 



 

Elevnivå  
Mål: Sikre at den enkelte elev har et trygt og godt klasse- og skolemiljø 
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Utvikle godt 
klassemiljø. Forebygge 
mobbing 

 

Juni Besøksdag for 
nye 1. klasser 

Informasjon til 
foresatte. Våre nye 1. 
klassinger blir kjent 
med skolen og lærerne. 

Skolens ledelse 
og lærerne på 
nye 1. trinn. 

Av ledelsen og 
involverte lærere 
umiddelbart etter 
arrangementet. 

Tid Aktivitet/organis
ering 

Hensikt Ansvar Evaluering 

Høst og 
vår 

Elevsamtaler: 
Elevsamtalene tas 
i forkant av 
foreldresamtaler, 
og kan danne 
grunnlaget for 
foreldre- 
samtalene. 

Skape et fortrolig 
forhold mellom lærer 
og elev. 

Gjennomgang av 
hvordan eleven har det, 
faglig og sosialt. 

Kontaktlærer I selve samtalene der 
man blir enige om 
veien videre, særskilte 
tiltak mm. 

Det presiseres: Hvis en 
elev i samtale eller 
gjennom 
elevundersøkelse 
forteller at 
skolemiljøet ikke er 
trygt og godt, settes det 
inn tiltak som 
beskrevet på s. 15-16. 

Disse evalueres - og 
endres ved behov. 

Høst og 
vår 

Utviklings- 
samtaler 

Skape et godt forhold 
mellom lærer, elev og 
foresatte 

Gjennomgang av 
hvordan eleven har det, 
faglig og sosialt. Eget 
skjema som ivaretar 
både det faglige og 
sosiale ved eleven 

Kontaktlærer I selve samtalene der 
man blir enige om 
veien videre, særskilte 
tiltak mm. 
Kontaktlærer melder 
også fra om viktige 
problemstillinger til 
skolens ledelse 



 

 

Opplæringsloven kapittel 9A og delpliktene i den 
 
Opplæringsloven, kapittel 9A 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking, 
som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
Skolen skal kontinuerlig arbeide for best mulig skolemiljø og at skolen blir opplevd som trygg 
og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. 
Alle voksne som arbeider på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot 
mobbing og annen krenking. Man skal også varsle rektor hvis man får mistanke eller 
kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt. 
 
Meld fra til skolen  

Dersom en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, kan eleven selv eller de 
foresatte melde fra til en av de ansatte på skolen. Skolen må da sette inn tiltak som skal sikre 
at eleven får et godt skolemiljø.  

Henvendelse til Fylkesmannen 

Dersom en elev ikke har et godt skolemiljø, kan eleven eller de foresatte melde saken til 
Fylkesmannen i Rogaland etter at saken er tatt opp med rektor. Fylkesmannen kan da vedta 
hvilke tiltak skolen må sette inn for å sikre eleven et godt skolemiljø. Dersom Fylkesmannen 
skal behandle en henvendelse fra en elev eller elevens foresatte, må saken ha blitt meldt til 
rektor på forhånd og skolen må ha hatt en ukes tid på seg til å sette inn tiltak.  

  

I “Skolemiljø Udir-3-2017” fra Udir heter det:  
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Hele året Sosiallærer- 
funksjonen 

Tilgjengelig for elever 
som har behov for å 
snakke med en voksen.  

Foresatte kan også ta 
direkte kontakt med 
skolens ledelse. 

Sosiallærer- 
funksjonen/ 

skolens ledelse 

Årlig ved skolens 
ledelse og 
ressursgruppe  

Hele året Helsesykepleier Tilgjengelighet for 
elever/foreldre som 
trenger råd/hjelp. 

Skolens ledelse 
og 
helsesykepleier 

 

Hele året Mottakelse av 
nye elever:  

Skolen følger 
faste rutiner ved 
mottakelse av nye 
elever.  

Eleven skal bli godt 
mottatt og skal føle seg 
velkommen. 

Skolens ledelse 
og kontaktlærer. 

Årlig ved 
gjennomgang av 
skolens 
Virksomhetsplan. 
Gjøres av skolens 
ledelse og 
utviklingsgruppa. 

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/


Nulltoleranse:  

“Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. oppll. § 9 A-3. Eksemplene som 
nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha 
nulltoleranse også for mindre alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som for 
eksempel hatytringer, eller mer indirekte krenkelser, som utestenging, isolering og 
baksnakking skal tolereres. Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at 
alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære 
elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger, jf. Prop. 57 
L (2016-2017) punkt 4.5.3. Prinsippet om nulltoleranse ble tatt inn i opplæringsloven 
for å understreke hvor viktig det er at skolene har tydelige holdninger på dette 
området.” 

 
 

Aktivitetsplikt for skolene 

 Aktivitetsplikten innebærer at skolens ansatte har: 

● plikt til å følge med om elevene har et godt skolemiljø 
● plikt til å gripe inn i akutte situasjoner  
● plikt til å varsle all mistanke om og kjennskap til at elever ikke har et godt skolemiljø 
● plikt til å undersøke all mistanke om og kjennskap til at elever ikke har et godt 

skolemiljø 
● plikt til å sette inn tiltak når elever ikke har et godt skolemiljø 

Denne aktivitetsplikten gjelder for alle voksne som arbeider på skolen.  

 
Følge med: 
Skolen har plikt til å følge med på at elevene har et godt skolemiljø. For sårbare elever har vi 
skjerpet plikt til å følge med.  
 
Rutiner for å følge med: 
 

● Vi skal vite hvem de sårbare elevene er. Definere dem, og følge ekstra godt med på 
disse. Voksne som har tilsyn skal vite hvem de sårbare elevene er og følge godt med i 
friminuttene.  

● Kontaktlærer skal ha jevnlige samtaler med sårbare elever for å sjekke om de opplever 
å ha et godt skolemiljø. 

● Vi skal ha gode rutiner for tilsyn, tilsyn er like viktig som å undervise 
● Vi har utviklingssamtaler med foresatte og elev to ganger i året. 
● Vi skal ha elevsamtaler minst to ganger i året.  
● Ressursgruppa har ukentlige møter, og følger spesielt med på sårbare elever. 

 
Gripe inn:  
 

● Alle voksne har plikt til å gripe inn så langt som mulig i situasjoner som er uheldige 
for elevenes skolemiljø.  

● Vi skal gripe inn på en verdsettende måte.  
● Jf forebyggende plan for vold og trusler 
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Varsle: 
 

● Alle ansatte har plikt til å varsle ved mistanke eller kjennskap til at elever ikke har et 
godt skolemiljø.  

● Hendelser som skjer i løpet av skoledagen skal varsles skoleledelsen samme dag. Det 
ringes til foresatte samme dag. 

● Telefon/e-post fra foresatte varsles skoleledelsen samme dag. Ansatte drøfter med 
ledelsen før hjemmet kontaktes igjen pr tlf eller e-post.  

● Rektor skal varsle skoleeier ved mistanke eller kjennskap til at ansatte krenker elever.  
 

Undersøke: 
Alle saker skal undersøkes rask og grundig f.eks. gjennom observasjon og samtaler. Vi skal 
bruke den tiden vi trenger for å få gjort en god undersøkelse, samtidig skal arbeides gjøres 
rasjonelt og uten unødig opphold. 
 
Det viktigste i undersøkelsen er av vi snakker med eleven(e) det angår. 
Elevens stemme er viktig og skal høres. 
 
Eleven skal få snakke med en person man er trygg på og har tillit til.  
 
Vi skal også snakke med: 

● Foresatte 
● Medelever 
● Andre ansatte 

 
Alt i undersøkelsen skal loggføres. Se vedlegg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak: 
● Dersom undersøkelsen viser at eleven ikke har et godt skolemiljø skal det settes inn 

tiltak.  
● Tiltakene skal være individuelle.  
● Tiltakene skal drøftes og evalueres med eleven, elevens stemme skal høres. 
● Tiltakene skal drøftes og evalueres med foresatte.  
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● Tiltakene skal drøftes og evalueres med involverte parter 
 
Aktivitetsplan 
 
En aktivitetsplan skal sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, etter 
§9A-4 i Opplæringsloven, aktivitetsplikt «for å sikre at elevar har eit trygt og godt 
psykososialt skolemiljø.» 
  
Aktivitetsplanen er en dokumentasjon på hvordan skolen oppfyller aktivitetsplikten, og skal 
dokumentere hva skolen skal gjøre, og hvordan planen skal følges opp og evalueres. 
  
Alle ansatte ved skolen har plikt til å: 

·         Følge med på om elevene opplever å ha et godt skolemiljø. 
·         Gripe inn mot krenking, dersom det er mulig. 
·         Varsle rektor ved all mistanke om og kjennskap til at elever ikke har et godt skolemiljø. 

Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. 
·         Undersøke all mistanke om og kjennskap til at elever ikke har et godt skolemiljø. 

·         Sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

 

Skolen forplikter seg til å: 

● Vise respekt for elever, foreldre og kollegaer 
● Være tydelige og ansvarlige voksne  
● Være lojale overfor felles regler og rutiner, og håndheve disse 
● Informere hverandre og overføre erfaringer 
● Være i dialog med hjemmet og gi raske tilbakemeldinger 
● Være åpne for innspill og forslag fra foreldrene 
 
 

De foresattes ansvar: 

● Vise respekt og lojalitet overfor skolen, også ved uenighet, slik at elevene får et positivt 
syn på skolen og respekt for avgjørelser som tas  

● Vise tillit til at skolen tar tak i situasjoner som oppstår og utfører nødvendige tiltak, og 
kontakter skolen ved uenighet eller rykter slik at misforståelser unngås. 

● Gi nødvendig informasjon til skolen om eleven/hjemmeforhold. 
● Følge med det sosiale samspillet mellom barna og kontakte skolen dersom de er bekymret 
● Bli kjent med og samarbeide med hverandre, ta selvstendig initiativ til å arrangere møter 

og sosiale tilstelninger og bruke klassekontaktene aktivt 
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Vedlegg 
 

 

 

 

 

 

Superenkel trivselsundersøkelse 
 

Trivselsundersøkelse – gjennomføres hver høst og hver vår (sept/jan) 

 

Navn:____________________________________________klasse:__________ 

Trives du på skolen (sett kryss der det passer) 

 

Ja:__________ 

 

Nei:_________ 

 

Ved «nei» har kontaktlærer en samtale med eleven samme dag eller snarest praktisk mulig for 
å avdekke situasjonen. Ved behov kontaktes foresatte og tiltaksplan iverksettes. 
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Logg - ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 
 

 

Logg - ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

 

Samtalene og undersøkelsene er utført av:_________________________________________ 
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Dato  Samtale med elev, momenter som fremkommer, observasjoner, undersøkelser, 
samtale med foresatte, andre elever etc 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

Aktivitetsplan – en mal 
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Aktivitetsplan §9A-4 ved Bogafjell skole  

Elevens navn og klasse: 

Hva skal planen løse? 

Bekymring meldt til skolen av: 

Saken varslet til rektor av: 

Hva har skolen gjort for å oppfylle plikten til å følge med? 

Hva ble gjort for å oppfylle plikten til å gripe inn?   

Undersøkelser som er blitt gjort, samtaler med eleven om elevens 
opplevelse, og hva som kom fram: (her kan det være hensiktsmessig å vise til 
eget vedlegg dersom det er mye som er gjort) 

Skolens vurdering av det som kom fram i undersøkelsene: 

Hvem som har gjennomført samtaler med eleven og tidspunkt: 

Tiltak: Når: Hvem/ansvarlig: 
   

      

      

      



Planen evalueres med elev og foresatte, dato (se også eget 
evalueringsskjema): 

Underskrift til den som har utarbeidet planen: 

Underskrift rektor, dato: 

Henvendelse til Fylkesmannen: 
Dersom en elev ikke har et godt skolemiljø, kan eleven eller elevens foresatte melde saken til 
Fylkesmannen i Rogaland etter at saken er tatt opp med rektor. Fylkesmannen kan da vedta 
hvilke tiltak skolen må sette inn for å sikre eleven et godt skolemiljø. Dersom Fylkesmannen 
skal behandle en henvendelse fra en elev eller elevens foresatte, må saken ha blitt meldt til 
rektor på forhånd og skolen må ha hatt en ukes tid på seg til å sette inn tiltak.   
 
 
 

  

Evaluering av aktivitetsplanen 
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Andre kommentarer: 

Evaluering av aktivitetsplanen Evaluert 
dato 

Medvirkende i evalueringen: 

Oppsummering av evalueringen: 

 

 



  

  

NN skole, dato 

  

Underskrift av de som har evaluert planen: 
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Saken videreføres (Sett kryss) 

Tiltak videreføres eller nye tiltak iverksettes. Saken anses ikke som løst og 
ny aktivitetsplan utarbeides 

 

Saken avsluttes (Sett kryss) 
 

Eleven/elevene er orientert om evalueringen 
(dato) 

 



Tiltaksplan – særskilt sårbare elever 
 

(Finnes i eget dokument i google) 

 

 

Kommunal forskrift om ordensreglement for Sandnesskolen 
 
Hjemmel: Fastsatt av Utvalg for kultur og oppvekst 11.06.2019, med hjemmel i lov 17. juli 
1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæring § 9 A-10. 
 
I Innledning 
§ 1 Formål 
Alle elevene i Sandnesskolen skal oppleve trivsel, mestring og læring i gode og 
utviklende læringsmiljø. For å få til dette er det viktig å legge til grunn felles 
premisser for orden og oppførsel i skolen. Sandnesskolen skal være et sted der alle 
trives og får muligheten til læring og utvikling. 
 
§ 2 Virkeområde 
Ordensreglementet gjelder alle grunnskoler. Ordensreglementet gjelder for alle 
aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også 
skoleveien og ved skoleskyss. 
 
§ 3 Elevenes rettigheter 
Ordensreglementet skal gi elevene nødvendig informasjon om og rammer for god 
orden og god oppførsel. Elevene skal ha kunnskap om hva som blir vektlagt i 
vurderingene av orden og oppførsel både av hensyn til daglige enkelthendelser, og 
fordi grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel i stor grad bygger på i hvilken 
grad eleven følger skolens ordensreglement. 
Det er ikke adgang til å sette ned karakteren i orden eller oppførsel dersom forholdet 
ikke er regulert i ordensreglementet. 
 
§ 4 Ansvar og plikter 
Både elever, foreldre/foresatte og ansatte i skolen har et medansvar for å skape et 
godt skolemiljø. Særlig viktig er det at alle i skolen tar avstand fra mobbing, 
krenkelser, vold og hærverk. I skolen skal alle ta vare på hverandre, vise hensyn og 
respekt. 
Elevene skal gjøre seg kjent med hva som faller inn under orden, og hva som faller 
inn under oppførsel i ordensreglementet som grunnlag for karaktersettingen. 
Vurdering i orden går på forberedelse, arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Vurdering i 
oppførsel går på all oppførsel på skolen, både mot elever, lærere og andre ansatte. 
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II Ordensregler og tiltak 
§ 5 Orden 
Elevene i Sandnesskolen skal ha god orden. Det er god orden 
- å møte presis til skolen og den aktuelle læringsarena 
- å ha med seg nødvendige læremidler og -utstyr 
- å bidra til at skolens områder (inne og ute) er rene og ryddige 
- å ta vare på egne, andres og skolens eiendeler 
- å gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid 
 
§ 6 Oppførsel 
Elevene i Sandnesskolen skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel 
- å være hyggelige og høflige med hverandre 
- å vise respekt for læringen og bidra til arbeidsro 
- å vise nettvett og følge regler for bruk av digitale enheter 
- å være på skolen og delta etter beste evne 
- å rette seg etter beskjeder fra lærere og andre voksne på skolen 
 
Det er ikke akseptert at noen 
- krenker eller mobber andre verbalt, fysisk eller digitalt 
- bruker banning og grovt språk 
- har med tobakk, snus, e-sigaretter, energidrikker, alkohol, narkotiske stoffer 
eller andre rusmidler 
- er påvirket av ulovlige rusmidler og/eller aldersregulerte rusmidler 
- har med gjenstander som har til hensikt å skape frykt/provokasjon eller skade 
andre 
- fusker eller forsøker å fuske i skolearbeidet 
 
§ 6.1 Regler for bruk av digitale enheter 
Digitale enheter (som for eksempel mobiltelefoner, chromebooks, datamaskiner, 
nettbrett, smartklokker, etc.) skal kun brukes etter avtale med ansvarlig 
voksne, i alle aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted. 
 
§ 6.2 Ansiktsdekkende plagg 
Ansiktsdekkende plagg er ikke tillatt for elever i undervisningssituasjoner, jf. oppll § 
9-7. 
 
§ 7 Tiltak ved brudd på ordensreglementet 
Ved alle brudd på ordensreglementet i Sandnesskolen skal tiltaket i størst mulig grad 
stå i forhold til regelbruddet. Tiltak skal være saklige og lovlige. Alle tiltak skal ivareta 
at eleven forstår hvilke regler som er brutt. Det er derfor viktig å ta hensyn til elevens 
alder og forutsetning for å forstå konsekvenser av regelbruddet. 
 
§ 7.1 Tiltak 
Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende tiltak: 
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a. Advarsel til elev og/eller foreldre/foresatte 
b. Inndra gjenstander 
c. Utbedring av påførte skader / hærverk 
d. Tilstedeværelse før og/eller etter skoletid (tidlig oppmøte/gjensitting) 
e. Politianmeldelse 
f. Skolebytte 
g. Nedsettelse av karakter i orden og/eller oppførsel 
h. Bortvisning 
 
§ 7.2 Presisering av tiltak 
a. Advarsel til elev og/eller foreldre/foresatte 
- Muntlig irettesettelse/advarsel 
- Muntlig melding til foreldre/foresatte 
- Skriftlig irettesettelse/advarsel 
- Skriftlig melding til foreldre/foresatte 
 
b. Inndra gjenstander 
- Gjenstander som benyttes til å forstyrre arbeidsro og andre elevers utbytte av 
opplæringen, kan inndras som et ordensmessig tiltak. 
- Inndragningens varighet vurderes ut fra hvor alvorlig og gjentagende bruddet 
på reglene er, og hvor skadelig for undervisning, ro og orden det vil være å gi 
tingene tilbake. Gjenstander kan ikke holdes tilbake utover skoledagen. 
- Ulovlige gjenstander som våpen og ulovlige rusmidler / narkotiske stoffer, skal 
overlates til politiet. 
- Andre gjenstander som tobakk, alkohol eller andre rusmidler som inndras fra 
elever, leveres til foreldre av hensyn til foreldreansvaret. 
- Selv om skolen har en mistanke om f.eks. narkotikabruk, kan de ikke selv 
gjennomgå elevenes eiendeler (se punkt om ransaking under 
Politianmeldelse ). 
 
c. Utbedring av påførte skader / hærverk 
- Elever eller foreldre/foresatte kan være erstatningsansvarlige for hærverk eller 
bevisst skade på skolens eiendeler (jf. skadeserstatningsloven). 
- Elever gis i slike tilfeller anledning til selv å utbedre skadene dersom dette er 
hensiktsmessig. 
 
d. Tilstedeværelse før og/eller etter skoletid (tidlig oppmøte/gjensitting) 
- Benyttes i hovedsak når eleven er på etterskudd med skolearbeidet pga. 
brudd på ordensreglement. Kan også benyttes til avtale om utbedring av 
skadeverk (se eget punkt). 
 
e. Politianmeldelse 
- Straffbare forhold som skjer på skolens område, skal som hovedregel meldes 
til politiet. Anmeldelse skjer i samråd med rådmann v/ kommunaldirektør. 
- Skolen eller læreren har ikke hjemmel til å utføre etterforskningsmessige 
tiltak, som ransaking, narkotikatesting eller alkoholtesting. Politiet eller andre 
som har hjemmel til dette i straffeprosessloven, må ev. kontaktes. 
 
f. Skolebytte 
- Reglene i opplæringsloven om skolebytte er en selvstendig hjemmel som kan 
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benyttes uavhengig av denne forskrift. (Se opplæringsloven § 8-1 og 
rundskriv Udir-2-2015.) 
- Skolebytte skal skje i samråd med kommunaldirektøren. 
g. Nedsettelse av karakter i orden og/eller oppførsel 
- Når en elev vurderes i orden og i oppførsel, skal det foretas en helhetlig 
vurdering av eleven opp mot reglene i ordensreglementet over en lengre 
tidsperiode. 
- Eleven og foreldre/foresatte har rett på skriftlig varsel dersom det er fare for at 
eleven kan få nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i oppførsel, jf. 
forskrift til opplæringsloven § 3-7. 
- For å kunne gi elevene en advarsel i riktig tid forventes det at den enkelte 
skole skal ha et system som gir et helhetlig bilde av elevens brudd på 
forventet orden og oppførsel. 
- Ved fastsettelse av karakter i orden eller oppførsel legges ikke avgjørende 
vekt på enkelthendelser. Unntaket er ved særlig klanderverdige eller grove 
enkelthendelser. 
 
h. Bortvisning 
- Bortvisning er det mest alvorlige tiltak for grunnskolen og benyttes i hovedsak 
ved alvorlig eller gjentatte brudd på skolens ordensreglement. 
- Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med skolens ansatte og 
innhentet elevens syn på saken. 
- Rektor kan delegere til læreren å bortvise en elev fra egen undervisning inntil 
2 klokketimer. Skolens tilsynsplikt overfor eleven må i slike tilfeller ivaretas på 
en forsvarlig måte. 
- Elever på 1-.7.årstrinn kan vises bort fra undervisningen i enkelttimer eller 
resten av dagen. 
- Elever på 8- 10. årstrinn kan i tillegg vises bort fra undervisningen i inntil tre 
dager. 
- Hvis eleven sendes hjem, skal foreldrene varsles. 
 
Om digitale enheter 
- Skolen kan ikke forby elevene å ha med digitale enheter (mobiltelefoner og 
lignende) på skolen. 
- Dersom utstyret forstyrrer undervisningen eller skaper utrygge situasjoner 
eller andre problemer kan skolen kreve at det legges bort. 
- Ved forstyrrelser av undervisningen kan skolen inndra utstyret (jf. §7.2b). 
 
Om ansiktsdekkende plagg (oppll § 9-7) 
- Elever skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i 
undervisningen og vurderingssituasjoner. 
- Ansiktsdekkende plagg er for eksempel finlandshette og nikab. Forbudet 
gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. Det blir unntak for plagg som brukes 
av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige 
forhold, som for eksempel verneutstyr. 
- Undervisning omfatter også SFO, turer, ekspedisjoner, arrangement, praksis 
og lignende i regi av skoler og læresteder. 
- Forbudet gjelder ikke i friminutt og pauser og heller ikke på skoleveien. 
 
Følgende tiltak benyttes ikke som del av praktiseringen av ordensreglement i 
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Sandnesskolen: 
 
- Bortvisning fra SFO. 
- Kollektiv avstraffelse. 
- Fysisk refsing og / eller andre krenkende tiltak (uthengning / latterliggjøring og 
lignende). 
- Utestengelse fra planlagte fellesaktiviteter (skoletur og lignende). 
 
III Saksbehandling 
§ 8 Saksbehandling ved brudd på ordensreglement 
- All saksbehandling av denne forskrift skjer innenfor rammen av opplæringslov 
og forvaltningslov. 
- Etter barnekonvensjonen artikkel 3 skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn i forbindelse med alle handlinger og beslutninger som gjelder barn. 
- Det tilstrebes et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. 
- Skolen informerer rutinemessig foreldre/foresatte om hendelser og reaksjoner 
etter denne forskrift uten ugrunnet opphold. 
- Også ved innføring av tiltak begrunnet i opplæringen kan det være behov for 
å kontakte foreldre/foresatte. 
- Før det blir tatt en avgjørelse om tiltak overfor elever, skal eleven ha fått 
mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen. 
 
De mest alvorlige tiltakene som reaksjon for brudd på ordensreglementet vil være så 
bestemmende for elevens rettigheter eller plikter at det må fattes enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Dette gjelder for § 7.1 punkt f-h. 
Fylkesmannen vil være klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen. Informasjon om 
klageadgang skal fremkomme i enkeltvedtaket. 
 
§ 9 Skoleregler 
Den enkelte skole kan utarbeide egne skoleregler som regulerer praktiske ordninger 
ved skolen. Med praktiske ordninger menes for eksempel “friminuttregler”, regler for 
bruk av mediatek, fordeling av ballbinger, etc. 
Skolereglene kan ikke være i konflikt med ordensreglementet, og må ikke inneholde 
egne tiltak ved brudd på skolereglene. 
Samarbeidsutvalget fastsetter lokale skoleregler. 
 
§ 10 Ikrafttredelse 
Denne forskrift gjøres gjeldende 11.06.2019 etter vedtak i utvalg for kultur og 
oppvekst. 
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Klassevis oversikt over miljøfremmende aktiviteter 
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Trinn Aktivitet Tidspunkt Ansvar 

1.Trinn Bokstavfest 

Fadderordning 

FN-dag/skolejogg/BliMe-dans/ 

Aktivitetsdager 

Solidaritetsdag 

Våren 

Hele året 

Høsten 

Vår/Høst 

Våren 

Trinnet 

Trinnet (1. og 6. 

klasse) 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

2.Trinn Karneval 

FN-dag/skolejogg/BliMe-dans 

Aktivitetsdager 

Solidaritetsdag 

Vinter 

Høsten 

23.april 

Våren 

Trinnet 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

3.Trinn Biblioteket i Sandnes 

Sjøvett-dagene 

FN-dag/skolejogg/BliMe-dans 

Aktivitetsdager 

Solidaritetsdag 

Våren 

Våren 

Høsten 

Vår/Høst 

Våren 

Trinnet + ledelse 

Trinnet + ledelse 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 
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4.Trinn Bokvake 

Jernaldergården/Vitenfabrikken 

FN-dag/skolejogg/BliMe-dans 

Aktivitetsdager 

Solidaritetsdag 

Høsten 

Våren 

Høsten 

Vår/Høst 

Våren 

Trinnet + foreldre 

Trinnet + ledelse 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

5.Trinn Sykkelopplæring 

Skøytedag 

Vitenfabrikken 

FN-dag/skolejogg/BliMe-dans 

Fotball- og sjakkturnering 

Aktivitetsdager 

Solidaritetsdag 

Våren 

Vinter 

Våren 

Høsten 

Vår/Høst 

Vår/Høst 

Våren 

Trinnet + ledelse 

Trinnet + FAU + 

ledelse 

Trinnet 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

6.Trinn Fadderordning 

Skidag 

Vitenfabrikken 

FN-dag/skolejogg/BliMe-dans 

Fotball- og sjakkturnering 

Aktivitetsdager 

Solidaritetsdag 

Hele året 

Vinter 

Høsten 

Høsten 

Vår/Høst 

Vår/Høst 

Våren 

Trinnet (6. og 1. 

klasse) 

Trinnet + FAU + 

ledelse 

Trinnet + ledelsen 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 
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Arbeidslag 

7.Trinn Leirskole/overnatting 

Vitenfabrikken 

FN-dag/skolejogg/BliMe-dans 

Fotball- og sjakkturnering 

Aktivitetsdager 

Solidaritetsdag 

Høsten 

Våren 

Høsten 

Vår/Høst 

Vår/Høst 

Våren 

Trinnet + ledelse 

Trinnet 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 

Arbeidslag 


