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• Velkommen
• Informasjon

• Open hall
• Ungdomsteam
• Natteravn

• Olweus/ Livsmestring
• Nærværsplan 0-16 år
• Pedagogisk bruk av læringsteknologi i Timeskulen
• Info frå rådgjevar, Erling Knutzen

• Samling i klassane



Ungdomsteamet





Me vil gi elevane lyst på livet og evna til å meistra det!



Olweus

• BUS er ein Olweus-skule 

• § 9A om det psykososiale 

miljøet. Skulen har 

aktivitetsplikt.

• Nulltoleranse for mobbing

• Klassemøte

• Treng hjelp av føresette



"Det er viktig å tidligst mulig 

oppdage elever som viser tegn 

til mistrivsel, og synes skolen 

er et vanskelig sted å være. 

Kunnskap og innsikt i tema kan 

redusere skolefraværet og øke 

sjansen for at flere lykkes i 

skolen"

Trude Havik forskar ved Læringsmiljøsenteret

Nærvær og fråvær i skulen



Nærvær og fråvær

• Nokre barn strevar med å gå på skulen i kortare eller lengre 
periodar av skuletida.

• Forsking visar at det er viktig å oppdaga dei tidlege signala og 
setja inn tiltak for å hjelpa barnet

• Skulen har rutinar for å følgja med på fråvær og 
fråværsmønster for å kunne gripa inn tidleg

• Skulen jobbar førebyggande for å fremja nærvær 

• Det er viktig at det er god dialog mellom skule og føresette, og 
at føresette tar kontakt med skulen om barnet viser 
vegringsåtferd heime.



Me må jobba saman:

Dette gjer skulen

• Alle lærarane på skulen fører fråvær for sine 
elevar kvar dag.

• Om ein elev ikkje kjem på skulen og skulen 
ikkje har fått beskjed, tek skulen kontakt med 
føresette same dag.

• Om føresette har meldt inn fråværet, tek 
skulen kontakt når fråværet blir ut over 3 
dagar.

• Om lærarane på trinnet oppfattar signal 
og/eller fråværsmønster som gir grunn til uro, 
tar dei kontakt med føresette

For elevar som av naturlege årsaker har mykje 
fråvær, gjeld individuelle avtalar for oppfølging.

Dette gjer føresette

• Meld frå til skulen om barnet ditt ikkje 
kjem på skulen ein dag

• Meld frå til skulen om de ser at fråværet 
går over fleire dagar

• Ta kontakt med skulen om barnet ditt 
viser vegringsåtferd mot skulen. 
Til dømes: Seier at det gruar seg til skulen 
eller fag og situasjonar, får diffuse 
“vondtar” i magen eller hovud som 
gjentek seg og/eller går over når 
skuledagen er godt i gang.

• Ta kontakt med skulen og informer om det 
er endringar i heimesituasjon, som kan 
påverka barnet i skuletida.



Mykje og alvorleg fråvær

Skulen skal gripa inn når me er urolege for fråværssituasjonen. Me har 
ein kommunal rettleiar som forklarar korleis me skal gå fram.

Dette er i forskinga definert som alvorleg fråvær:

• Har meir enn 25% fråvær i løpet av 2 veker

• Har problem med å delta i timane i minst 2 veker

• Høgt gyldig fråvær: Har meir enn 10 dagar fråvær i periodar på 15 
veker i skuleåret, eller i halvåret.

• Udokumentert fråvær frå enkelttimar/fag, gjerne med eit mønster.

• Eleven kjem for seint 3 gonger eller meir på ein månad.

• Eleven kjem på skulen, men går heim igjen utan tydeleg årsak.

(Haavik 2018 )



DigiTime



Info frå rådgjevar, Erling Knutzen

• Rådgjevarsida på BUS-heimesida

• Elevbedrift
o Produksjon- og salsveker v. 43 og 44 -

ein del grupper treng hjelp/plass
o Elevane kan trenge mentorar, men ikkje gåver/sponsing
o Elevbedriftsmesse i gymsalen 9. november kl. 17. Ta med 

barn, bestemor og naboen!
o Skatt - elevane må betale det. Kvifor? 

Resten fordeler dei seg imellom.

• Utdanningsval til våren
o Fagdag i januar - får høyre om tre av 15 utdanningsprogram
o Vgs-hospitering, arbeidspraksis/prosjekt/turar i veke 17/18



Status trinnet

• God start. Jobbar med rutinar, gode læringsmiljø og godt
klassemiljø. Spente på resultat nasjonale prøvar.

• Aktivitet i friminuttta ute

• Språkbruk og respekt

• Årshjul på heimesida

• Abonner på nyheiter på minskole.no/bus

• Nytt fag i år: mat og helse (avgangsfag)


