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Forord 
 

 

Trones skoles visjon: 

”Mestring i fokus” 

 

 I læreplanverket for kunnskapsløftet står det følgende avsnitt i kapittelet om ”Det 

samarbeidende mennesket”: Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for 

utvikling av sosiale ferdigheter. Den må organiseres slik at elevenes virke får konsekvenser 

for andre, og slik at de kan lære av konsekvensene og av egne avgjørelser. Skolen må altså 

utnyttes som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. 

Videre står det i læreplanverket under prinsipper for opplæringen: For å utvikle elevenes 

sosiale kompetanse skal skolen………..legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i 

virksomheten ellers får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og 

konflikthåndtering. Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer 

konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger. Opplæringen skal bidra til utvikling 

av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden.  

 

Skolen skal legge til rette for et arbeidsfellesskap som bidrar til at elevene fungerer godt 

sammen. Den aller viktigste læringen i fht sosiale ferdigheter skjer imidlertid best i den 

uformelle kontakten og samhandlingen mellom elever og mellom elever og voksne i 

skolemiljøet. Det er derfor vesentlig for alle ansatte ved skolen og være seg bevisst hvilke 

holdninger og normer vi har for samhandling og kommunikasjon med hverandre. Samarbeid 

mellom skole og hjem blir også vesentlig for å fremme et positivt miljø. 

 

Denne planen gir en oversikt over aktiviteter og tiltak på ulike nivå. Aktivitetene er ment som 

hjelp til å utvikle et godt klassemiljø og læringsmiljø på skolen. 

 

Planen inneholder også skolens rutiner i konflikter og mobbesaker. 

 

Fra 1.august 2017 ble det innført et nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket finnes i 

et nytt kapittel 9a i Opplæringsloven (se siste sidene i denne planen) 

 

 

 

 

 

 

 

Trones, 11.september 2018 

 

 

Inger Aarstad Bauge 

       rektor 
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Skolenivå      

    
 

 

Tid Aktivitet Hensikt Organisering Ansvar 
Hele året Ressursgruppe-

møter 

Informere/forebygge/ 

avdekke/håndtere 

tiltak i fht elever 

Fast møte hver uke, også 

med SFO-leder og 

helsesøster i aktuelle 

elevsaker. 

Spes.ped. 

koordinator. 

Før 

skolestart 
Rutiner for overgang 

barnehage-skole. 

 

Sikre nødvendig 

informasjon for en god 

skolestart, til barnets 

beste. 

 

Følge faste rutiner for 

overgangen. 

Ledelsen. 

Vår Rutiner for overgang 

barneskole-

ungdomsskole. 

Sikre nødvendig 

informasjon før 

ungdomsskolen, til 

barnets beste. 

 

Følge faste rutiner for 

overgangen. 

Ledelsen/ 

kontaktlærer/ 

timelærer/ 

spes.ped. 

Ved 

skolestart 
Gjennomgå skolens 

ordensregler og Plan 

for godt skolemiljø. 

 

Felles forståelse og 

holdninger til regler og 

normer ved skolen. 

Gjennomgang på 

fellesmøte for personale 

(Forum og miljømøte). 

Rektor 

Ved 

skolestart 
Gjennomgå skolens 

ordensregler, 

trivselsregler og 

sosiale læringsmål. 

 

Felles forståelse og 

holdninger til regler og 

normer ved skolen. 

Gjennomgå i klassene. Kontaktlærer/ 

timelærer. 

Høst og vår Foreldremøter 

 

 

Legge til rette for et 

godt samarbeid. 

Klassekontaktene bidrar. Ledelsen/ 

kontaktlærer. 

Hele året Trivselsleder -

program 

Positive aktiviteter i 

friminuttene. Styrke 

fellesskap, forebygge 

mobbing.  

 

Storefri 2 g pr uke. Trivselsledere. 

Lærer med 

ansvar for 

trivselslederne. 

Hele året Skolesang Skape og styrke 

tilhørighet og 

fellesskap. 

Sangen brukes gjennom 

hele året, ved 

fellesarrangement og i 

Alle. 
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 klassene. 

Brukes også på 17.mai 

sammen med 

skolekorpset. 

Hele året Elevrådsarbeid Sørge for god kontakt 

mellom klassene og 

rektor. Styrke 

fellesskapet mellom 

elevene. 

Sørge for 

medbestemmelse. 

Lederen for elevrådet er 

med i Barnas-og Unges 

bystyre. Elevrådet tar 

direkte kontakt med 

kommunale myndigheter 

for å få svar på sine 

spørsmål eller saker. 

Leder/nestleder er med i 

skolens SMU/SU. 

Kontaktlærer for 

elevrådet. 

Vår 

 

 

 

 

«Stjerner i sikte» Samhold og fellesskap 

på tvers av trinn. 

Frivillig på melding for å 

vise musikk, dans, teater, 

e.l.  

Elevrådet. 

Høst Hei Verden-aksjon Kunnskap om andre 

kulturer og språk. Vise 

solidaritet og utvikle 

evne til empati. 

Forskjellige oppgaver 

for hvert trinn, varierer 

fra år til år. 

Komite for  

Hei Verden-

aksjon. 

Hele skolens 

personale. 

FAU. 

Mai/juni Aktivitetsdag Aldersblande elevene, 

bli kjent og gjøre ting 

sammen, på tvers av 

klasser. 

Øke trivsel og samhold. 

Kan arrangeres som en 

dagstur, sporløype, e. l. 

Egen komite. 

Høst og vår Idrettsarrangement Støtte opp om 

aktiviteter elevene 

driver med på fritida.  

Styrke klasseidentitet 

Guttelag eller jentelag 

fra de ulike klassene 

møter hverandre i 

fotball- eller 

håndballturnering. 

Lærer med 

ansvar for de 

ulike 

arrangementene. 

Hele året Den kulturelle 

skolesekken 

Gi elevene ulike 

kulturopplevelser. 

Styrke fellesskap. 

Kulturkontakten 

informerer/inviterer til 

de ulike arrangementene. 

Skolens kultur-

kontakt. 
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Klassenivå     

 
 

  

 
Tid Aktivitet Hensikt Organisering Ansvar 
Hele året Klassens time Gå gjennom 

trivselsregler og sosiale 

læringsmål, 

eksemplifisere og gjøre 

målene konkrete for 

elevene. 

Skal holdes 1 g pr mnd 

og skal tas av alle fag.  

Utarbeide og 

implementere 

klasseregler. 

Implementere felles 

trivselsregler. 

Utarbeide sosiogram. 

 

Hele skolens 

personale, 

ledelse og 

foresatte. 

 

 

Kontaktlærer. 

Hele året Arbeid med 

klassemiljø 

Skape et positivt og 

trygt klassemiljø og et 

godt læringsmiljø. 

Legge til rette for å 

utvikle sosial 

kompetanse hos 

elevene. Forebygge 

mobbing. 

 

Legge vekt på god 

klasseledelse, relasjoner 

og struktur. 

Kontaktlærer/ 

timelærere/ 

spes.ped. 

Hele året, 

med start i 

august 

Fadderordning 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Kontaktlærere 

for 1. og 

6.klasse. 

https://www.google.no/imgres?imgurl=https://search3.openobjects.com/mediamanager/hounslow/fsd/images/80237863_-_group_of_children.jpg&imgrefurl=https://fsd.hounslow.gov.uk/kb5/hounslow/fsd/service.page?id%3Dz74mGHHHE84&docid=Uamh-WhDBA6dHM&tbnid=NF7nn-99t86KcM:&vet=10ahUKEwjNgrCttMndAhVSsKQKHfaVBNEQMwhcKB0wHQ..i&w=7022&h=3854&bih=963&biw=1920&q=children&ved=0ahUKEwjNgrCttMndAhVSsKQKHfaVBNEQMwhcKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
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Hele året Vennegrupper Elevene skal bli bedre 

kjent med hverandre, og 

hverandres foreldre.  

Utvikle godt 

klassemiljø. Forebygge 

mobbing 

Vennegrupper er mest 

brukt blant de yngste 

elevene. Det er en 

frivillig ordning som 

foreldre og 

kontaktlærerlærer blir 

enige om. Elevene deles 

inn i grupper, helst med 

noen de ikke leker med 

til daglig.  

 

 

Foreldre/kontakt

lærer 

Hele året Uteskole Fysisk aktivitet. 

Skape et trygt og godt 

læringsmiljø knyttet til 

ulike læringsoppdrag i 

naturen 

 

7.klassene rullerer på 

uteskole hver 3.uke. 

1.trinn 1 g pr uke. 

Kontaktlærer/læ

rer med ansvar 

for uteskolen. 

 

September Utarbeide årshjul 

for sosiale 

aktiviteter. 

Styrke samhold og 

sosialt felleskap for hele 

klassen. 

 

Samarbeid mellom 

kontaktlærer og 

klassekontaktene. 

Kontaktlærer og 

klassekontakter. 

Oktober Leirskole Styrke samhold og 

sosialt felleskap for 

trinnet. Gi elevene 

naturopplevelser, 

utfordringer og ansvar. 

Ulike læringsoppdrag 

knyttet til natur og 

friluftsliv. 

 

5 dagers leirskole for 

7.trinn. 

Personale som 

deltar på 

leirskolen. 

Juni Overnattingstur Markere avslutning for 

7.trinn. 

 

Tur med 1 overnatting. Personalet på 

7.trinn. 
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Elevnivå        

 
Tid Aktivitet Hensikt Organisering Ansvar 
Hele året Mottakelse av 

nye elever 

Eleven skal bli godt 

mottatt og skal føle seg 

velkommen. 

Skolen skal følge faste 

rutiner ved mottagelse av 

nye elever. Eleven bør 

treffe/bli kjent med 

læreren før hun/han 

treffer klassen. 

Skolens ledelse 

og kontaktlærer. 

Høst og vår Elevsamtaler/ 

utviklings-

samtaler 

Skape et fortrolig 

forhold mellom lærer og 

elev. 

Gjennomgang av 

hvordan eleven har det, 

faglig og sosialt. 

Elevsamtalene tas ofte i 

forkant av 

foreldresamtaler, og kan 

danne grunnlaget for 

foreldresamtalene. 

Kontaktlærer 

Hele året Loggbok Skape et godt klasse- og 

læringsmiljø. 

I loggboken kan eleven 

skrive personlige ting til 

læreren, og boka er en 

mulighet for eleven til å 

uttrykke ting en sliter 

med. Eleven formidler 

også positive og kjekke 

meldinger. 

Kontaktlærer 

Hele året Helsesykepleier Tilgjengelig for 

elever/foreldre som 

trenger råd/hjelp. 

Helsesykepleier med fast 

kontortid på skolen.  

Skolens ledelse 

og helsesøster 

Hele året Sosiallærer Tilgjengelig for elever 

som har behov for å 

snakke med en voksen.  

Kontakten mellom 

sosiallærer og elever kan 

bestå av en enkelt 

samtale, eller 

samtaler/aktiviteter som 

går over lengre tid.  

Foreldre kan også ta 

direkte kontakt med 

sosiallærer. 

Sosiallærer 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUq_7XtMndAhUoNOwKHcEXAvIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.infobilder.com/bilde-elev-i29155.html&psig=AOvVaw3CyRHMCM_7iFXln5u-m91c&ust=1537527019785727
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Opplæring i sosiale ferdigheter 

 

 
 

 

Sosial kompetanse                             
 

 

 

Sosial kompetanse er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og holdninger som anvendes for å 

mestre sosiale sammenhenger. Kompetansen dreie r seg om individets evne til å samhandle 

med andre i sosiale situasjoner, og er for barn og unge en viktig forutsetning for å mestre 

jevnaldermiljøet. (Thomas Nordahl, 2002) 

 

 

 

For å utdype noe mer hvilke områder skolen bør arbeide med for å legge til rette for utvikling 

av sosial kompetanse hos elevene, brukes følgende inndeling (Gresham og Elliott, 1990): 

1.  Empati 

2.  Samarbeid 

3.  Selvhevdelse 

4.  Selvkontroll 

5.  Ansvarlighet        

    

Disse fem områdene er alle viktige for at elevene skal bli sosialt kompetente. Elevene skal 

kunne tilpasse seg, ta hensyn til andre, innordne seg andre, hevde egne meninger og kunne ta 

sosiale initiativ. Like viktig som å tilpasse seg er altså evnen til å hevde seg.  

Læring av sosial kompetanse i skolen krever ulike tilnærmingsmåter. Foreldre/foresatte, 

skolens ledelse og hele skolens personale må arbeide for at disse egenskapene får mulighet til 

å utvikles hos elevene. 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOnLu8tcndAhUL3KQKHerNBiQQjRx6BAgBEAU&url=https://theskinagent.com/en-enklare-vardag/kanslig-hud-barn/attachment/kanslig-hud-barn-lek/&psig=AOvVaw1CSfQbkKSaCMzBcybmNK9_&ust=1537527217982432
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Voksenrollen 
 

 

De voksne på skolen spiller en viktig rolle i arbeidet med elevenes motivasjon, trivsel og 

læring. At skolens personale går inn for å bygge gode relasjoner med den enkelte elev er 

vesentlig. God relasjonsbygging, god struktur og klasseledelse er momenter som i stor grad 

forebygger mobbing. Gode relasjoner mellom voksen og elev virker også positivt på 

relasjonene elevene imellom og medvirker til et godt miljø for samhandling. 

 
På Trones skole benyttes et eget undervisningsopplegg (fra Lions) i arbeidet med å utvikle 

sosial kompetanse. Det får best effekt dersom personalet har dette opplegget litt i ”ryggraden” 

og at elementer fra opplegget kan brukes i det daglige arbeidet med elevene.  

 

 

 

  Elevsamtalen        

 

 

I tillegg til faglig evaluering settes det også fokus på sosiale ferdigheter i denne samtalen. 

Hver måned har en sosial ferdighet som hele skolen har felles. I samtalen mellom elev og 

kontaktlærer blir måloppnåelse i forhold til ferdigheten vurdert.   

 

 

 

 

 

 

 

Jente- og guttegrupper    

   

 
Alle jentene eller alle guttene i en klasse kan samles i gruppe hos sosiallærer. Gruppene 

kommer i stand der det er behov for å styrke klassemiljø og fellesskap. I gruppen arbeides det 

med sosiale ferdigheter etter mønster fra ART-trening. Tilbud om gruppesamlinger gis for 

noen uker av gangen og i nært samarbeid med klassens kontaktlærer. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpu7qHtsndAhWtsaQKHTIPCNgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.itisnothere.com/&psig=AOvVaw2ZiDP0CmbWJvyV4BvO0mAk&ust=1537527381315218
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim4uXXtsndAhUNyKQKHTjzCH0QjRx6BAgBEAU&url=https://frivillig.no/andebu-frivilligsentral/fysisk-aktivitet-gym-og-lek-med-en-liten-gruppe-barn-fra-andebu-barneskole&psig=AOvVaw3nmjF3SaL-wRw41REI1k1f&ust=1537527458517157
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim4uXXtsndAhUNyKQKHTjzCH0QjRx6BAgBEAU&url=https://frivillig.no/andebu-frivilligsentral/fysisk-aktivitet-gym-og-lek-med-en-liten-gruppe-barn-fra-andebu-barneskole&psig=AOvVaw3nmjF3SaL-wRw41REI1k1f&ust=1537527458517157
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Tilsyn ute           

 
Skolegården er delt inn i soner der voksne har tilsyn om morgenen fra kl.8.05-8.15 og i alle 

friminutt. Vaktene skal bruke gul refleksvest og være aktive ute. Elever som er ute skal bli 

sett, tatt på alvor og få hjelp til å løse konflikter. En problematisk situasjon skal ikke forlates 

før den er avklart. 

 

 

 

 

 

Sosiale læringsmål for skolen 

         
 
Januar: Jeg tar ansvar.      (Ansvarsfølelse) 

 

Februar: Jeg har gode arbeidsvaner.    (Arbeidsvaner) 

 

Mars.  Jeg er høflig og tar hensyn.    (Empati) 

 

April:  Jeg er meg selv.     (Positiv selvhevdelse) 

 

Mai:  Jeg er med på å gjøre skolen trygg og god.  (Positiv adferd)  

 

Juni:  Jeg tar ansvar.      (Ansvarsfølelse) 

 

August: Jeg er høflig og tar hensyn.    (Empati) 

 

September: Jeg er meg selv.     (Positiv selvhevdelse) 

 

Oktober: Jeg viser god oppførsel.    (Selvkontroll) 

 

November: Jeg er med på å gjøre skolen trygg og god.  (Positiv adferd)  

 

Desember: Jeg vil gjøre andre glad!    (Glede og humor) 

 
 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi856-3uMndAhUO6KQKHUHFA6AQjRx6BAgBEAU&url=https://fritanke.no/index.php?page%3Dvis_nyhet%26NyhetID%3D10024&psig=AOvVaw0QAV1CjNTJj5S2ilDjt-B8&ust=1537528033639498
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Rutiner i konflikter og mobbesaker 

 
 

Aktivitetsplikten 

 
Det nye regelverket om skolemiljø slår fast at: 

 Alle elever har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 

 Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold og diskriminering. 

 

I det nye regelverket har skolen fått en såkalt aktivitetsplikt. Plikten 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 elevene ikke har et godt skolemiljø 

 

Denne aktivitetsplikten gjelder alle voksne som arbeider på skolen. 

 

Meld fra til skolen 
Dersom ene 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. 

 

Aktivitetsplan 
Dersom ene elev mener at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen sette inn tiltak og 

lage en skriftlig plan over disse tiltakene. Planen skal vise: 

 Hvilke problem som skal løses 

 Hvilke tiltak skolen har planlagt 

 Når tiltakene skal gjennomføres 

 Hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene 

 Når tiltakene skal evalueres 

 

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 for å sette inn tiltak 
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Mobbing kjennetegnes av tre kriterier: 
1. Atferden er aggressiv eller ondsinnet. 

2. Atferden gjentar seg over enn viss tid 

3. Relasjonen er preget av en viss ubalanse i styrke- eller maktforholdet. 

I forholdet mellom elevene velger vi å skille mellom mobbing og mindre episoder. Nedenfor 

er rutiner for håndtering av dette beskrevet. 

 

 

Mobbesaker 
Gjennomføring av rutinene kan gjøres av kontaktlærer/sosiallærer/ledelsen ved skolen. I disse 

sakene er det som regel tett samarbeid mellom skolens personale. 

 

 

Samtaler med offeret 
 Si at du vet at eleven blir mobbet 

 Gi eleven støtte 

 La eleven fortelle uten å presse 

 Fortell i grove trekk hva som skal gjøres og at rektor er informert 

 Si at du skal informere videre 

 Avtal nytt møte 

 Kontakt de foresatte til eleven 

 

 

Samtaler med mobberne 
Individuelle samtaler: 

 Hent eleven ut fra klassen 

 Klargjør at du vet om mobbingen 

 Si klart og bestemt at du og skolen ikke aksepterer det og at rektor er informert 

 Spør om eleven vil si noe (lytt og ikke gå inn i noen form for diskusjon!) 

 Gjenta at mobbingen skal ta slutt umiddelbart 

 Du kan så invitere mobberen til samarbeid, f eks ved å spørre om hun/han har sett 

andre plage mobbeofferet 

 Dersom ja, spør hva eleven kan bidra med 

 Avslutt og gå med eleven til klassen 

Hent ut neste elev 
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Gruppesamtale 

 

 La siste elev vente og hent de andre 

 Si hva du og hver enkelt har snakket om og hva som var konklusjonen 

 Gi en anerkjennelse hvis mulig 

 Gjenta at mobbingen straks skal ta slutt og at du vil følge nøye med 

 Si at rektor vil bli holdt informert 

 Si at de foresatte blir kontaktet 

 Eventuell forespeiling av problemer som kan oppstå 

 Avtal nytt møte om ca 3 dager 

 1-2 slike gruppemøter er vanligvis nok, men saken må følges over tid 

 

Samtale med foresatte til mobbeofferet 
 Forklar grunnen til møtet 

 Spør hvordan de oppfatter situasjonen (du får da vite hvor mye de vet) 

 Gi støtte, ikke gå i forsvar 

 Marker at skolen har regien og si hva som er gjort og hva som skal gjøres 

 Si at rektor er informert 

 Avtal nytt møte 

 

Prinsipper for samtaler med plagernes foreldre 
 

 Informer kort om elevsamtalene 

 Vær ivaretakende, men tydelig på at mobbingen ikke blir akseptert 

 Be foreldrene snakke alvorlig med sine barn og følge dem opp 

 Avtal kontakten videre 

 

 

Episoder 
 

Ved mindre episoder: 

 Ta affære på stedet og marker tydelig til hver enkelt plager at dette overhodet ikke 

godtas. Ikke diskuter! 

 Informer foresatte 

 Følg opp plagere og offer med spørsmål om hvordan det går 

 Følg opp foreldrene 

 Informer rektor/inspektør om saken og si fra til partene at du gjør det 
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Ordensreglement for Trones skole   

   
Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel 

og orden. Ordensreglementet skal bidra til samarbeid, respekt og medansvar for alle på Trones 

skole. 

Reglementet er laget med bakgrunn i Opplæringsloven, kapittel 9-a og 

Skadeserstatningsloven, § 1-1 og § 1-2  

 
På Trones skole skal vi: 

 Snakke hyggelig til hverandre og være inkluderende i lek og aktivitet. 

 Ta hensyn og vise respekt for andre. 

 Holde arbeidsro i timene. 

 Møte presis til skoledagen og etter friminutt. 

 Være innenfor skolens område i skoletiden. 

 Være ute før skolestart og i friminuttene. 

 Ta vare på skolens utstyr og undervisningsmateriell, inne og ute. 

 Følge skolens regler for bruk av chromebook og internett. 

 Gjøre opp for oss dersom vi mister eller ødelegger skolens ting. 

 Ta kontakt med vaktene ute dersom vi trenger hjelp til noe. 

 Ha mulighet for å bruke rullebrett fra 6.trinn. 

 Bruke hjelm når sykkel/skateboard er i bruk i skoletiden. 

 Benytte anvist plass dersom vi skal kaste snøball 

 

På Trones skole skal vi ikke: 

 Mobbe/plage eller skade andre. 

 Banne. 

 Ha med mobiltelefon eller smartklokke (Unntak er ved spesielle behov med melding 

fra foresatte). 

 Sykle/bruke sparkesykkel/rulleskøyter i skolen/skolegården i skoletiden. 

 Ha med snop, tyggegummi, chips, kjeks eller brus (Unntak er avtale med lærer).  

 

Tiltak ved brudd på ordensreglementet: 

 Samtale med lærer/sosiallærer/inspektør. 

 Kontakte foresatte, helst samme dag. 

 Erstatningsplikten kan iverksettes. 

 Utestenging fra skolens it-utstyr. 

 Midlertidig eller permanent klassebytte. 

 

Framgangsmåte ved brudd på ordensreglementet: 

 Personalet som ser brudd på reglementet skal behandle det. 

 Alvorlige saker skal meldes til ledelsen. Rutiner beskrevet i denne planen skal følges. 

 Eleven skal få anledning til å forklare seg, eventuelt sammen med foresatte. 
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Rutiner ved fravær 
 

Foresatte skal gi melding i meldingsboka om grunnen til fraværet første dag etter fraværet.  

Foresatte skal melde fra til skolen når en elev har fravær over 3 dager.  

 

Dersom en elev har vært fraværende mer enn 3 dager uten at skolen har fått melding fra 

foresatte, tar kontaktlærer kontakt med foresatte.  

 

Skolen kan be om legeattest dersom en elev er sammenhengende fraværende over lenger tid 

på grunn av sykdom.  

Når en elev har vært fraværende til sammen 5 skoledager, melder kontaktlærer fra til 

nærmeste leder om fraværet. Rektor avgjør i samarbeid med kontaktlærer videre oppfølging. 

Videre oppfølging kan være at eleven får tilsendt arbeidsplaner og bøker eller at foresatte 

kalles inn til en oppfølgingssamtale med kontaktlærer og leder. 

Dersom fraværet ikke bedrer seg eller ikke kan forklares med langvarig sykdom, skal rektor 

kobles inn i saken når eleven har 8 dager fravær til sammen. Kontaktlærer, nærmeste leder og 

rektor vurderer hvilke tiltak som kan være aktuelle, og hva som skal iverksettes. 

Ved ugyldig fravær skal kontaktlærer dokumentere omfanget. Foresatte kalles inn til samtale 

og informeres skriftlig om omfang og oppfølging. 

 

Ved fravær på mer enn 10 dager pr. semester, kan flg. tiltak vurderes: 

 Eleven og foreldre/foresatte blir kalt inn til samtale med helsesøster. 

 Eleven blir gitt tilbud om spesiell tilrettelegging i skolesituasjonen.  

 Eleven henvises til samtaler med sosiallærer.  

 Eleven henvises til skolelegen.  

 Helsesøster henviser eleven til ressurshelsestasjonen. 

 Evt. diskutere/henvise eleven med/til Altona ressurssenter. 

 

Når en elev har hatt sammenhengende fravær fra opplæringen i 20 dager og det er grunn til å 

regne med at fraværet skyldes opphold i utlandet, skal skole sende melding om fraværet til 

NAV.  
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Trivselsregler      

 

 

 Elevene stiller opp ute, klassevis. Lærer henter elevene. 

 Lærer og elev hilser hverandre god morgen ved døra inn til klasserommet. 

 Elevene står ved sin pult før undervisningen starter. Lærer hilser på klassen og ber 

elevene sette seg. 

 Elevene har alltid tilsyn av en voksen i klasserommet. 

 I elevenes matpause er det alltid tilsyn av en voksen. 

 Når det ringer ut til friminutt, er det alltid den voksne som er sist ut av 

klasserommet/gangen. 

 Elevene har god hygiene og orden. Elevene vasker hendene før de spiser og rydder 

pulten og klasserommet hver dag. 

 Ved toalettbesøk går en og en elev om gangen. 

 Elevene henger yttertøy på gangen. Sko settes ryddig på gangen. Innesko brukes 

etter eget ønske. 

 Elevene tar av lua før de går inn til undervisning. 

 Elevene tar godt vare på klassens uteleker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN1IqHt8ndAhWQM-wKHZR3Dn8QjRx6BAgBEAU&url=https://gistrup-skole.skoleporten.dk/sp/126698/file/Fullscreen/15a227b1-dcf6-4dd4-b33a-cb0cc6ef4913&psig=AOvVaw0VoPMwMW2A30dC53iq2p9p&ust=1537527665570381
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Opplæringsloven  
 

 

Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø  

§ 9 A-1.Verkeområde for kapitlet 

Kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Kapitlet gjeld òg 

for elevar som deltek i leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar, med unntak av §§ 9 

A-10 og 9 A-11. 

§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken 

til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for 

at dette blir gjort. 

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 

skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering 

dersom det er mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller 

kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal 

skolen snarast undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst 

eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei 

undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal 

vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 
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Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til 

femte ledd. 

§ 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 

arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. 

Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast 

direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak 

etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. 

§ 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde 

saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. 

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom 

saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken 

opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg. 

Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka 

blir meldt til Fylkesmannen. 

Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle 

opplysningar som Fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal 

sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit 

grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling. 

Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, 

kan Fylkesmannen vedta kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og 

godt skolemiljø. Det skal setjast ein frist for gjennomføringa av vedtaket, og 

Fylkesmannen skal følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen sitt 

ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd. 

Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i 

forvaltningsloven. Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

 

§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt 

skolemiljø. 

Elevrådet kan oppnemne representantar til å vareta elevane sine interesser overfor 

skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller 

liknande organ ved skolen, kan elevane møte med opp til to representantar når utvalet 

behandlar saker som gjeld skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn til møta med 

talerett og rett til å få meininga si protokollert. Dei skal ikkje vere til stades når utvalet 

behandlar saker som inneheld opplysningar som er omfatta av lovfesta teieplikt. 
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Representantane skal få den informasjonen dei treng, men ikkje opplysningar som er 

omfatta av lovfesta teieplikt. I den mon det trengst, har dei rett til opplæring for å skjøtte 

oppgåvene og fritak frå undervisninga. 

§ 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg 

informere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til 

Fylkesmannen etter § 9 A-6. 

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane 

og foreldra snarast mogleg varslast om det. 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast 

informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i 

arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det 

systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og 

komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

§ 9 A-10.Ordensreglement 

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og 

fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande 

skole. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er 

fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og 

oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis 

slike saker skal behandlast. 

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje 

innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om 

tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i forvaltningsloven § 

38 første ledd bokstav c om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 
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Lov om skadeerstatning 

 

Kapittel 1. Ansvar i visse særlige forhold. 

§ 1-1.(barns ansvar.) 

Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller 

uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, 

økonomisk evne og forholdene ellers. 

 

§ 1-2.(foreldres ansvar m.v.) 

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har 

latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter 

forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres 

barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner 

for hver enkelt skadevolding. 

 


