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INNLEDNING
Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer
sammen med andre, heter det i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Skolen er mer enn ABC og gangetabeller. Skolefagene, kompetansemålene og de fem grunnleggende
ferdighetene er og blir viktige for skolen og undervisningen. Samtidig er skolen, og innholdet i den, noe
mer.
Elevene skal kunne delta i aktiv samhandling med andre. De skal lære å lytte, være i dialog, yte noe for
andre og medvirke til gode felleskap. De skal tilpasse seg felleskap og felleskapets systemer og regler, i
klassen, på skolen, i nærmiljøet og samfunnet som helhet.
Medborgerskap er et av tre tverrfaglige tema som innføres i læreplanverket i 2020 og står sentralt i
Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, innledningen til læreplanverket.
Medborgerskap er et av tre satsingsområder i Stavangerskolen mot 2025, kvalitetsplanen for skolene i
nye Stavanger.
I Stavangerskolen mot 2025 heter det:
Elevene i stavangerskolen deltar aktivt i samhandling med andre. Elevene forstår og respekterer andre,
andres meninger og medvirker til et godt fellesskap. Elevene får støtte til å akseptere seg selv på sine
egne premisser, og opplever seg selv som god nok. Elevene møter forventninger om at de selv skal
anerkjenne og inkludere andre på samme måte.

Medborgerskap handler om å virke i samfunnet og om å ta ansvar, å ta den andre sitt perspektiv og
handle deretter. Det betyr å tenke «vi og oss» i stedet for «jeg, meg og mitt»
Denne planen er ment å konkretisere hva Jåtten skole gjør, og skal gjøre, for å styrke medborgerskap og
sosialt medansvar.
Opplæringslovens kapittel 9A handler om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolens skal jobbe
systematisk for å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø som fremmer, helse, trivsel og
trygghet.
Denne planen gir vi en oversikt over de forpliktelser skolen har til å ivareta og fremme elevenes
psykososiale miljø, hvordan vi jobber forebyggende og hvilke redskaper skolen bruker for å avdekke og
sette inn tiltak når mistanke om at elevenes rett ikke er til stede. Planen omhandler derfor skolens
aktivitetsplikt og handlingsplikt.
Det viktigste arbeidet for et trygt og godt skolemiljø er det daglige arbeidet i klassen, i SFO-basene, på
trinnet, i friminuttene og i fritiden. Vi har nullvisjon mot mobbing.
Gode relasjoner; elever – elever, skole – hjem, voksne – elever, voksne – bvoksne, er en forutsetning for
å lykkes. Klasseledelse, klassemiljø, læringsmiljø, skoleledelse, skole-hjem samarbeid og kommunikasjon
er redskap.
Jåtten skole har en visjon; Et godt sted å være – lyst til å lære. Visjonen er forpliktende for alle i
skolemiljøet og gjelder for alle elevene.

Arne Kristian Espedal, rektor
november 2019

www.minskole.no/jaatten

4

MEDBORGERSKAP
Elevene i stavangerskolen deltar aktivt i samhandling med andre. Elevene forstår og respekterer andre,
andres meninger og medvirker til et godt fellesskap. Elevene får støtte til å akseptere seg selv på sine
egne premisser, og opplever seg selv som god nok. Elevene møter forventninger om at de selv skal
anerkjenne og inkludere andre på samme måte.
Sitatet er hentet fra Stavanger kommune sin kavalitetsplan for skole; Stavangerskolen mot 2025.
Medborgerskap er et av satsingsområder i planen som gjelder for nye Stavanger.
Likeledees er medborgerskap og sosialt medansvar er også ett av satsingsområdene til Jåtten skole.
Dette fremkommer i Virksomhetsplanen, Jåtten skole, 2016-2020. Det vises til disse planene for mer
utfyllende utdyping av begrepene.
Denne planen konkretiserer hvordan Jåtten skole arbeider med disse satsingsområdene på de ulike trinn.

Dette gjør vi på:
1.-2. trinn
På skolen

Lokalt

Globalt

Klasseregler/ordensregler

Eldres dag

Hei verden – Omvendt julekalender

Sosiale mål, se under

Besøk på sykehjem, sang

Joggedag – frivillig startavgift Hei
verden.

Mitt valg

Besøk i barnehager

FN samling

Daglige situasjoner ved behov

Ryddeaksjon i bydelen

Ordenselever

Tenning av julegranen - Jåttåvågen

Jåttis/BliMed-dansen
Fagtema
Synger for nye 1. klassinger
Sosiale mål
Mitt valg
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3.-4. trinn
På skolen

Lokalt

Globalt

Klasseregler/ordensregler

Eldres dag

Hei verden – Omvendt julekalender

Sosiale mål, se under

Invitere sykehjem,aldershjem,
dagsenter og/eller barnehager til
forestillinger på skolen

Joggedag – frivillig startavgift Hei
verden.

Jåttis/BliMed-dansen

Lyttevenn

FN samling

FN-samling (4.trinn

Besøk i barnehager

Adventsamlinger

Tenning av julegranen - Jåttåvågen

Kirkebesøk jul/påske

Ryddeaksjon i bydelen

Sommeravslutning
Sørmarksdagene
Utflukter/turer
Mitt valg

5.-7. trinn
På skolen

Lokalt

Globalt

Klasseregler/ordensregler

Eldres dag

Hei verden – Omvendt julekalender

Sosiale mål, se under

Besøk på sykehjem, aldershjem,
dagsenter for eldre.

Joggedag – frivillig startavgift Hei
verden.

Trivselsleder-programmet (TL)

Tenning av julegranen - Jåttåvågen

FN-samling

Turer; skoletur, klassetur, båttur,
Sørmarsdag

Ryddeaksjon i bydelen

Menneske på flukt, 7. trinn (eller
andre aktuelle tema – prosjekt)

Elevråd
Talentiade, Joggedag, Hageselskap
Turneringer: Håndball, fotball,
kanonball, Tinestafetten, svømming
Petter Puls
Fadderordning
Jåttis/BliMed-dansen
Mitt valg
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SOSIALE MÅL, årshjul
August

September

Trivselsregler i klassene/SFO

Alle klassene går gjennom Ordensreglene.

«Vi lager klasseregler»

Hver klasse utarbeider egne trivselsregler, se
Ordensreglene, og arbeider med inmlpementering av
disse.

Mobbemainfest

Skolen utarbeider felles mobbemanifest. Manifestet kan
ha ulik karakter.

«Vi følger stoppregelen»
Oktober

Nettvett
«Jeg følger skolens regler for
nettbruk»

November

Empati
«Jeg viser respekt for andre»

Klassen går gjennom regler for bruk av nettet og digitale
medier. Annerkjente Nettvett skal ligge lett tilgjengelig
på skoens hjemmesider.
Sosiale mål, Vedlegg til planen, se under. Klassetrinnene
arbeider med delmål angitt trinnvis.

«Empati er evnen til å kunne sette seg inn i en
annen persons situasjon og å forstå en annen
persons tanker og handlinger»
Desember

Den som gir får
«Jeg kan gi og motta vennlige
ord»

Januar

Selvhevdelse
«Jeg kan si hva jeg mener»

Februar

Selvkontroll
«Jeg kan ta imot beskjed fra
andre»

Mars
April

Prososial adferd

Selvhevdelse, Vedlegg til planen, se under.
Klassetrinnene arbeider med delmål angitt trinnvis.
Selvhevdelse, Vedlegg til planen, se under.
Klassetrinnene arbeider med delmål angitt trinnvis.

Prososial adferd, Vedlegg til planen, se under.
Klassetrinnene arbeider med delmål angitt trinnvis.

«Jeg snakker positivt til andre»

Mai

Ansvarlighet

Juni

1: «Jeg holder det ryddig rundt
meg»

Ansvarlighet, Vedlegg til planen, se under.
Klassetrinnene arbeider med delmål angitt trinnvis.

2: « Jeg tar ansvar for eget arbeid
på skolen og hjemme»
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SOSIALE MÅL fordelt på klassetrinn

1.trinn
Tema:
Empati:

Selvhevdelse:

Selvkontroll:

Prososial adferd:

Ansvarlighet:

www.minskole.no/jaatten

Mål:
•

Jeg kan lytte til andre når de snakker, uten å avbryte

•

Jeg kan trøste og hjelpe vennene mine.

•

Jeg kan navnet på de ulike følelsene våre

•

Jeg kan se når andre er glade, sinte eller triste.

•

Jeg kan si unnskyld.

•

Jeg kan si noe høyt i klassen

•

Jeg kan be om hjelp fra en voksen, når vi for eksempel krangler.

•

Jeg øver på STOPP regelen.

•

Jeg kan spørre andre om de vil være med å leke.

•

Jeg kan opptre med resten av klassen

•

Jeg kan vente på tur i spill og lek.

•

Jeg kan si unnskyld.

•

Jeg kan bruke stoppregelen.

•

Jeg kan takle at noen av og til bestemmer over meg.

•

Jeg kan være sint uten å gjøre noe vondt mot andre.

•

Jeg kan dele med andre og spørre om å få låne av andre.

•

Jeg kan snakke vennlig til andre og bruke fine ord.

•

Jeg vet noe om hva det betyr å være en god venn.

•

Jeg kan ta imot og følge enkle beskjeder.

•

Jeg kan håndhilse og si hva jeg heter

•

Jeg kan henge opp jakken min og sette skoene i skohylla.

•

Jeg kan sitte stille på stolen/benken.

•

Jeg kan stå og gå fint på rekke.

•

Jeg kan være med på å holde klasserommet ryddig.

•

Jeg kan rydde pulten min.
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2.trinn
Tema:
Empati:

Selvhevdelse:

Selvkontroll:

Prososial adferd:

Ansvarlighet:
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Mål:
•

Jeg kan se når noen blir lei seg.

•

Jeg trøster når noen er lei seg.

•

Jeg sier ifra når noen blir plaget.

•

Jeg sier unnskyld dersom jeg har gjort noe galt.

•

Jeg tar hensyn til hvordan andre har det.

•

Jeg kan gi beskjed til andre på en fin måte.

•

Når jeg leker er vi med på å bestemme litt hver.

•

Jeg sier fra til en voksen dersom jeg eller andre blir plaget.

•

Jeg klarer å være med i lek uten hjelp fra andre.

•

Jeg kan ha øyekontakt med dem jeg snakker med.

•

Jeg tåler at andre bestemmer over meg.

•

Jeg kan være sint uten å gjøre vondt mot andre.

•

Jeg kan vente på tur.

•

Jeg kan følge regler i lek og spill.

•

Jeg kan finne god løsninger på et problem.

•

Jeg kan be om lov på en høflig måte.

•

Jeg kan si takk når jeg får noe eller får lov til noe.

•

Jeg hilser på dem jeg møter.

•

Jeg sier ha det eller takk for i dag når vi går fra hverandre.

•

Jeg inviterer andre med i leken.

•

Jeg deltar i felles aktiviteter.

•

Jeg holder arbeidsplassen ryddig.

•

Jeg kan sitte stille i samlinger.

•

Jeg rekker opp hånda og venter med å snakke til det er min tur.

•

Jeg kan ta i mot og følge en beskjed.
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3.trinn
Tema:
Empati:

Selvhevdelse:

Selvkontroll:

Prososial adferd:

Ansvarlighet:

www.minskole.no/jaatten

Mål:
•

Jeg kan kjenne igjen når jeg eller andre er sint, glad og trist.

•

Jeg kan kjenne igjen mine egne og andres følelser.

•

Jeg har lært om problemløsning og prøver å finne gode løsninger på
problemer.

•

Jeg øver meg på å håndtere vanskelige følelser.

•

Jeg tar hensyn til hvordan andre har det.

•

Jeg kan legge frem noe for andre i klassen.

•

Jeg bidrar til arbeidsro i klasserommet.

•

Jeg rekker opp hånda og venter på tur til å snakke.

•

Jeg kan være uenig med noen uten å bli uvenner.

•

Jeg aksepterer konsekvenser for mine handlinger.

•

Jeg passer på meg selv og blander meg ikke opp i saker som ikke angår
meg selv.

•

Jeg øver på å diskutere saker på en høflig og respektfull måte.

•

Jeg kan akseptere en demokratisk avgjørelse.

•

Jeg klarer å si stopp når noen ødelegger for meg.

•

Jeg kan innrømme om jeg har gjort noe galt eller feil.

•

Jeg snakker positivt om og til medelever.

•

Jeg kan følge STOPP regelen.

•

Jeg kan presentere meg for andre.

•

Jeg kan invitere andre med i lek.

•

Jeg snakker vennlig til andre og bruker fine ord.

•

Jeg tar vare på utstyr som hører til skolen.

•

Jeg holder orden på klær og sko i garderoben.

•

Jeg kommer presis til timene.

•

Jeg rydder på plass utstyr i klasserommet.

•

Jeg holder orden i hyllen, på pulten og i klasserommet.
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4.trinn
Tema:
Empati:

Selvhevdelse:

Selvkontroll:

Prososial adferd:

Ansvarlighet:

www.minskole.no/jaatten

Mål:
•

Jeg vet hva empati betyr.

•

Jeg er hjelpsom mot voksne og barn.

•

Jeg kan fortelle andre når jeg er sint eller lei meg.

•

Jeg respekterer andre for det de er.

•

Jeg godtar at mennesker er forskjellige og reagerer forskjellig.

•

Jeg klarer å være fornøyd med eget arbeid.

•

Jeg tør å vise frem arbeidet mitt til gruppen.

•

Dersom jeg kommer i vanskeligheter klarer jeg noen ganger å løse
det uten hjelp fra en voksen.

•

Jeg kan ta imot positiv tilbakemelding på arbeid jeg har lagt frem for
klassen.

•

Jeg klarer å finne på hva vi skal leke.

•

Jeg klarer å innrømme når jeg tar feil

•

Jeg tåler å tape i spill og sport.

•

Jeg klarer å inrette meg etter felles avgjørelser.

•

Jeg klarer å lytte til andre uten å avbryte.

•

Jeg aksepterer andre sine valg.

•

Jeg er stille når noen opptrer og klapper etterpå.

•

Jeg kan rose og oppmuntre andre.

•

Jeg klarer å tilgi andre.

•

Jeg kan glede meg når andre lykkes med noe.

•

Jeg klarer å gjøre det lettere for en som er ny i klassen.

•

Jeg vet hva samarbeid betyr.

•

Jeg kan hjelpe andre med noe jeg kan.

•

Jeg kan be om hjelp når jeg trenger det.

•

Jeg kan samarbeide i grupper.

•

Jeg tar ansvar for eget arbeid på skolen og hjemme.
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5.trinn
Tema:
Empati:

Selvhevdelse:

Selvkontroll:

Prososial adferd:

Ansvarlighet:

www.minskole.no/jaatten

Mål:
•

Jeg kan kjenne igjen og uttrykke mine følelser (sint, skuffet, sjalu,
glad.)

•

Jeg kan kjenne igjen andres følelser og vise forståelse for dem.

•

Jeg kan vise medfølelse og omsorg for andre.

•

Jeg kan kontrollere sinnet mitt slik at det ikke går ut over andre.

•

Jeg lytter til og respekterer andre sine meninger.

•
•

Jeg er åpen på å få flere/nye venner samtidig som jeg tar vare på de
gamle.
Jeg aksepterer at mine venner får flere/nye venner.

•

Jeg kan si meningen min og delta i diskusjoner.

•

Jeg kan be om hjelp fra en voksen dersom jeg trenger det.

•

Jeg kan stå for det jeg mener selv om jeg er alene.

•

Jeg kan skifte aktivitet i klasserommet uten å forstyrre andre.

•

Jeg kan si meningen min i en gruppe.

•

Jeg kan inngå kompromiss ved uenighet.

•

Jeg kan takle det å bli motsagt eller småertet på en fin måte.

•

Jeg kan le av meg selv.

•

Jeg kan gi og motta vennlige ord og ros.

•

Jeg kan tilby meg selv å hjelpe en medelev eller en voksen.

•

Jeg oppmuntrer og heier på andre på eget initiativ.

•
•

Jeg kan la være å kommandere andre eller det de gjør på en negativ
måte.
Jeg tar med gymtøy, bøker og annet jeg trenger.

•

Jeg leverer lekser i rett tid.

•

Jeg tar medansvar for felles oppgaver.

•

Jeg respekterer skolen og andre elever sine eiendeler.

•

Jeg deltar og planlegger fellesaktiviteter/oppgaver.
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6.trinn
Tema:
Empati:

Selvhevdelse:

Selvkontroll:

Prososial adferd:

Ansvarlighet:

www.minskole.no/jaatten

Mål:
•

Jeg klarer å se en sak fra to sider.

•

Jeg forstår forskjell på uhell og når noen har gjort noe med vilje.

•

Jeg bidrar til at alle som vil, får være med på det vi gjør.

•

Jeg ser når noen faller utenfor og gir beskjed til en voksen.

•
•

Jeg kan forstå at andre kan ha forskjellige følelser, tanker og
opplevelser av situasjoner enn det jeg har.
Jeg tør å si hva jeg mener om jeg er alene.

•

Jeg tør å stå foran klassen å legge noe frem alene.

•

Jeg tar kontakt med andre på en passende måte.

•

Jeg kan be om hjelp på en passende måte.

•

Jeg kan diskutere noe jeg er uenig i uten å krangle.

•

Jeg viser respekt for det de voksne sier.

•

Jeg bruker ikke stygge ord mot andre.

•

Jeg tåler å bli motsagt.

•

Jeg kan ta imot korreksjon og endre atferd etter det.

•

Jeg kan lytte til en annens forklaring uten å avbryte.

•

Jeg oppmuntrer og heier på andre på eget initiativ.

•

Jeg lar være å kommentere andre eller noe de gjør på en negativ
måte.

•

Jeg lar vær å erte eller plage andre.

•

Jeg tør å ta avstand og å si ifra når noen erter eller plager.

•

Jeg klarer å være et forbilde for yngre elever

•

Jeg forstår at det jeg gjør kan få konsekvenser for meg selv og for
andre.

•

Jeg kan samarbeide og fordele oppgaver i en gruppe.

•

Jeg tar min del av ansvaret når jeg jobber med en oppgave.

•

Jeg kan be om hjelp og veiledning når jeg trenger det.
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7.trinn
Tema:
Empati:

Selvhevdelse:

Selvkontroll:

Prososial adferd:

Ansvarlighet:

www.minskole.no/jaatten

Mål:
•

.Jeg kjenner igjen og uttrykker mine følelser på en akseptabel måte.

•

Jeg aksepterer at andre har andre følelser, tanker og opplevelser enn
det jeg har.

•

Jeg gir og tar imot komplimenter.

•

Jeg kan vise omtanke, medfølelse og være en støtte for andre.

•

Jeg lytter til andre uten å avbryte, og jeg har øyenkontakt og viser
interesse for det som blir sagt.

•

Jeg kan fremføre noe i klassen i en gruppe og alene.

•

Jeg kan si mine meninger og ønsker og komme med forslag dersom
jeg er uenig.

•

Jeg kan legge frem og svare på en klage fra andre.

•

Jeg kan forstå og trene på gruppepress.

•

Jeg kan gi beskjed/ignorere forstyrrelser i klassen

•

Jeg forstår at mine handlinger kan få konsekvenser for meg selv og
andre.

•

Jeg viser respekt for de de voksne og det andre sier.

•

Jeg vet hva jeg kan gjøre dersom jeg blir plaget eller holdt utenfor.

•

Jeg kan håndtere det å mislykkes og bli flau (stressmestring)

•

Jeg husker å spørre hva den andre mener dersom jeg blir usikker
eller irritert.

•

Jeg tør å ta avstand og si ifra dersom noen blir ertet eller plaget.

•

Jeg roser og oppmuntrer andre.

•

Jeg vet mye om vennskap og å være gode venner.

•

Jeg kan starte og holde en samtale gående.

•

Jeg kan ta ansvar for egen læring og sette meg mål.

•

Jeg kan utføre skolearbeidet uten voksne til stede.

•
•

Jeg kan arbeide sammenhengende med en arbeidsplan i lengre
økter.
Jeg tar medansvar i prosjekter og gruppearbeid.

•

Jeg gjør meg ferdig med det jeg har begynt på.
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ET TRYGT OG GOD SKOLEMILJØ
Definisjon
«Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger som utføres

gjentatte ganger over tid av én person eller flere sammen, og som
rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle
situasjonen.»

Erling Roland

Opplæringslovens kapittel 9A
«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjer helse, trivsel og
læring» (Opplæringsloven §9A-2)
Opplæringslovens kapittel 9A ble endret med virkning fra 01.08.2017, et nytt regelverk om skolemiljø ble
innført.
Elevene har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. Nulltoleranse er innført som begrep i
lovverket. Det er elevens subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.
Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over det nye regelverket med informasjon til:
• Elever og foreldre: Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø.
• Ansatte på skolen: len; Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre
Det nye regelverket flytter plikten til å fatte enkeltvedtak etter Forvaltningsloven fra skolen til
Fylkesmannen. Samtidig innføres Utvidet aktivitetsplikt for skolen. Plikten gjelder alle som har sitt
arbeid på skolen.
Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter:
1. Plikt til å følge med
2. Plikt til å gripe inn
3. Plikt til å varsle
4. Plikt til å undersøke
5. Plikt til å sette inn tiltak
I tillegg kommer krav til dokumentasjon. Dokumentasjonskravet er todelt, se Udir 3-2017 punkt 6.6.
Fylkesmannen er håndhever av lovverket og elever og foreldre kan gå videre til Fylkesmannen med saker
som gjelder det psykososiale skolemiljøet. Det er satt en tidsfrist for skolen på en uke for å utarbeide
aktivitetsplan og iverksette aktivitetsplikten.
Lenke til Fylkesmannen i Rogaland sin informasjonsside: Ein trygg skoledag utan mobbing

For mer informasjon om Opplæringslovens kapittel 9A, se skolens hjemmeside;
www.minskole.no/jaatten se under menyen Elevenes skolemiljø.
www.minskole.no/jaatten
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Partnerskap mot mobbing 2016-2020
Sammen for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø, er et forpliktende samarbeid
inngått mellom regjeringen en rekke organisasjoner, blant annet Foreldreutvalget for
grunnopplæringen (FUG), Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk
skolelederforbund.
Tross iherdig innsats over mange år, har vi ikke lykkes i å gi alle barn den trygge
hverdagen de fortjener og har behov for. Vi har gått sammen i et partnerskap for å
mobilisere våre organisasjoner og jobbe sammen for å gi barn og unge et godt læringsog oppvekstmiljø.
Avtalen innebærer at partnerne blir en del av et fast samarbeid. Samarbeidet skal
konkretiseres både gjennom felles tiltak, og tiltak i de ulike organisasjonene partnerne
representerer. Partnerne innarbeider avtalen i sine egne planer og har en jevnlig dialog
for å evaluere, forbedre og videreutvikle samarbeidet.
For mer informasjon om Partnerskap mot mobbing 2016-2020, se skolens hjemmeside;
www.minskole.no/jaatten, se under menyen Elevenes skolemiljø.
I forbindelse med partnerskap mot mobbing er det utarbeidet en egen nettside,
nullmobbing.no.
Det ligger en direktelenke til nullmobbing.no på skolens hjemmeside.

Internkontroll, Jåtten skole
I skolens forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø vises det også til Internkontrollen,
Jåtten skole, kapittel 9.
Internkontrollen, offentlig versjon, legges hvert ut år ut på skolens hjemmeside, se under
Planer.

Lokalt «mobbemanifest»
Ved oppstart av nytt skoleår intensiveres forebyggende arbeid for et trygdt og godt skolemiljø.
Det utarbeides et lokalt «mobbemainfest». Det lokale mobbemanifestet kan ha ulik utforming
www.minskole.no/jaatten
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og ulikt preg fra år til år; skriftlig manifest, plakater, bannere, framføringer osv. Elever, foreldre
og ansatte på skolen involveres i arbeidet og forplikter seg på innholdet. Målsettingen er et godt
og inkluderende oppvekst– og læringsmiljø på Jåtten skole.

Historisk oversikt
Her følgen er oversikt over gjennomførte mobbemanifest fra 2013:
Skoleåret 2013/2014
«Her er mobbefritt!»
Stort banner med påskrift og signaturer til alle elever og voksne.
Glassgangen.
Skoleåret 2014/2015
«Ikke mobb kameraten min»
Plakater på alle klasserom.
Skoleåret 2015/2016
«Jeg sier NEI til mobbing!»
Glassmonter i vestibylen, isoporballer med navn, alle elever og
voksne.
Skoleåret 2016/2017
«Gi meg hånden din. Vi gir oss ikke før her er mobbefritt!»
Installasjon med alle elevers malte hånd på murvegg, Cbygg.
Skoleåret 2017/2018
«Jeg er en gledesspreder»
T-skjorter til alle elever, plakat på vegg, gymnastikksal.

www.minskole.no/jaatten
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Skoleåret 2018/2019
«Våre hjerter banker».
Flagg. Beach-flagg, trinnvise og SFO

Skoleåret 2019/2020
«Jeg er en inkluderingsagent».
Foreldretavle. Elevtavle. Vi som jobber på Jåtten-tavle.

www.minskole.no/jaatten
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Trivselsregler i klassene
I Ordensreglene for Jåtten skole, se eget kapittel, heter det:
«Et godt sted å være – lyst til å lære» betyr at vi, i klassene og SFO, har egne trivselsregler.

•

Trivselsreglene gjennomgås minst en gang hvert halvår.

Ved skolestart utarbeider den enkelte klasse og avdelingene på SFO egne trivselsregler. Det er
viktig at elevene selv er med på å utarbeide reglene. Det bør være klare og tydelige
trivselsregler. Omfanget bør ikke være for stort. Få presise regler er bedre enn mange.
Trivselsreglene skal henges opp i klasserommene og legges ut på hjemmesiden.

Daglig arbeid i klassene
Det viktigste arbeidet med å fremme et trygt og godt skolemiljø/forebygge mobbing skjer i
klasserommet, kontinuerlig og daglig.
Med utgangspunkt i anerkjent forskning vet vi at gode relasjoner er viktig både for klassemiljø og
læringsmiljø; gode relasjoner mellom lærere/andre voksne på skolen og elevene, gode relasjoner elever
seg imellom og gode relasjoner mellom lærere/andre voksne på skolen og foreldre.
Et tiltak for å sikre at hver enkelt elev blir sett er å håndhilse på hver enkelt elev hver dag. Dette skjer i
første time daglig.
Vi vet også at klasseledelse, skoleledelse og skole-hjem samarbeid er viktige faktorer i å skape god læring
og godt miljø. Derfor står disse begrepene sentralt i skolens utviklingsarbeid og i det daglige arbeidet i
klassene.
Et godt klassemiljø er en forutsetning for at elever skal trives og føle seg trygge. Elevene kommer opp i
situasjoner som kan være vanskelige og utfordrende når det gjelder sosialt samspill. Dialog og
problemløsing i det daglige arbeidet er derfor viktig.
For å fremme positivt sosialt samspill utarbeider skolen sosiale mål. På ukeplaner vil det ukentlig stå
sosiale mål, på lik linje med faglige mål.
Vi har utarbeidet to ulike oversikt over sosiale mål:

•
•

Sosiale mål, årshjul
Sosiale mål, årshjul er felles for hele skolen og angir når klassene skal jobbe med disse målene.
Sosiale mål fordelt på klassetrinn
Sosiale mål fordelt på klassetrinn er aldersadekvate mål klassene jobber med gjennom hele
skoleåret, parallelt med de felles sosiale målene i årshjulet.

Jåtten skole vil systematisk arbeide med Lions Quest; Mitt valg, på alle trinn. Arbeidet skal pågå hele
skoleåret.
Mitt valg er et undervisningsopplegg som er med på å styrke klassemiljøet. Sentrale emner her er:
samspill, tilhørighet, ansvar, mobbing, trygghet, selvtillit og refleksjon.
Det e avsatt en egen time; Klassens time, til å arbeide med Mitt valg. Klassens time tas fra alle andre fag.
Mer informasjon om Mitt valg: https://www.determittvalg.no/

www.minskole.no/jaatten
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Trivselsfremmende tiltak arrangert av skolen og foresatte
I løpet av skoleåret vil skolen arrangere ulike trivselsfremmende tiltak som:
o Storsamlinger
o Aktivitetsdager
o Utflukter
o Temauker
Foresatte vil i løpet av skoleåret arrangere trivselsfremmende tiltak på klasse- og trinn-nivå.
Ofte vil det være klassekontaktene som har ansvar for slike arrangementer. Dersom det er mulig
og ikke kolliderer med andre brukere/leiere av skolens lokaler, stiller skolen seg positiv til at
slike arrangementer foregår på skolen utenom skoletiden. Det oppfordres til at flest mulig
arrangementer er rettet mot trinn, ikke bare den enkelte klasse.

Aktiviteter i friminutt
Vi vet at positive aktiviteter i friminuttene forebygger negativ atferd og hendelser. Skolen
arbeider derfor med å øke muligheten for positiv aktivitet i friminuttene.
Et tiltak er Trivselslederprogrammet som gjennomføres i det store friminuttet fire dager i uka.
Trivselsledere valgt i klassene på 4.-7. trinn organiserer aktiviteter.
I samarbeid med elevrådet settes det opp plan for bruk at kunstgrasbanen, grusbanen,
fotballbingene og skolegård sør. Det samme gjøres med Blåfjell.
Arbeid for å gjøre skolegården mer attraktiv for lek og spill videreføres.

Vaktordning i friminutt
Vi vet at mellom 50 og 75 prosent av all mobbing foregår der hvor det er lite voksentilsyn.
Vaktordningen i friminuttene er derfor et sentralt forebyggende tiltak for et trygt og godt
skolemiljø. Det er skolens ledelse som setter opp vaktplan. Følgende vektlegges:
• Vaktene er presis ute til sine vakter i henhold til vaktplan.
• Vaktene skal være godt synlige og bærer gul vest.
• Vaktene fordeler seg slik at det er oppsyn på hele skolens område i henhold til
vaktområdene i vaktplanen.
• Vaktene har ansvar for alle elevene og tar henvendelser fra alle elever på alvor. Det er
ikke lov til ikke å bry seg.
• Dersom det har skjedd noe som kontaktlærer, skolens ledelse eller andre bør vite, gir
vaktene informasjon til dem det gjelder.
• Vi unngår at to og to går vakter sammen.
• Vi har et felles ansvar for skolens elever. Alle elever er våre elever, og ikke mine eller
dine.
• Observasjon er ikke tolkning. Vaktene er objektive og beskriver situasjoner/hva som har
skjedd så nøye som mulig.

www.minskole.no/jaatten
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Elevrådet
Elevrådet jobber for å skape et sosialt fellesskap, ivareta elevenes rettigheter og bidra til å
utvikle et godt arbeids- og læringsmiljø.
Elevrådet på Jåtten skole har en representant fra hver klasse (fra og med 3.trinn). De har
månedlige møter.

Elevundersøkelsen
Jåtten skole deltar årlig i Elevundersøkelsen. Denne undersøkelsen er nasjonal og er obligatorisk
for 7. trinn. På Jåtten skole gjennomføres undersøkelsen på 5. til 7. trinn. Undersøkelsen
kartlegger en rekke forhold, inkludert mobbing og elevenes læringsmiljø.
De årlige foreldreundersøkelsene på 3. og 6. trinn, samt SFO, 2. trinn, omhandler også elevenes
trivsel.
Undersøkelsene gjennomgås grundig og brukes aktivt for å bedre skolens læringsmiljø.

Skolemiljøutvalget
Skolemiljøutvalget (SMU) skal bidra til å sikre elevenes og foresattes deltakelse i skolens arbeid
med å skape et godt skolemiljø. SMU er et rådgivende organ for Driftsstyret.
SMU på Jåtten skole består av elever fra elevrådet, foreldre valgt av FAU, representanter fra
personalet og skolens ledelse.
Skolemiljøutvalget har 2—4 møter pr. år. Avdelingsleder Eirik D. Skaale innkaller til møtene og
er sekretær for utvalget.

Foreldremøter
Klassemiljø tas opp som egen sak på foreldremøter på klassenivå. Kontaktlærer han ansvar for å
formidle en beskrivelse og en vurdering av klassemiljøet.
FAU arranger ved jevne mellomrom felles foreldremøter på våren. Tema for disse møtene vil
ofte relateres til skole- og klassemiljø.

Ordensregler, Jåtten skole
Ordensreglene til Jåtten skole bygger på Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i
Stavanger kommune, sist vedtatt i Kommunalstyret for oppvekst 08.06.2016.
De til en hver tid gjeldende Ordensreglene for Jåtten skole ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside.
Ordensreglene kommer i tillegg til Trivselsregler i klassene/basene.

Tillegg til ordensreglene
Det er utarbeidet et tillegg til ordensreglene. Dette er et internt forpliktende notat for ansatte
på Jåtten skole. Tillegget utdyper og presiserer vedtatt ordensregler. Der det er
tolkningsmuligheter er dette ment å avklare. Tillegget kan justeres og rulleres kontinuerlig.
www.minskole.no/jaatten
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Innholdet i tillegget formidles til elevene via kontaktlærer.
Tillegget til ordensreglene ligger tilgjengelig for skolens ansatte i Jåtten INFO og på skolens
hjemmeside.

www.minskole.no/jaatten
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AVDEKKING
I arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever er det viktig at skolen har
verktøy for å avdekke. Det kan være behov for å avdekke brudd på rettigheter for enkeltelever
eller for hele klasser, på tvers av klasser og trinn.
Avdekking kan være utløst av konkrete mistanker om at elever ikke har det trygt og godt på
skolen, blir mobbet eller det kan også utløses av mer diffuse mistanker og dysfunksjonelle
sosiale relasjoner.
Det kan være kontaktlærer, andre lærere, pedagogiske medarbeidere, skolens ledelse eller
foreldre som fatter mistanke. I denne sammenheng vises det til delpliktene i Opplæringslovens
kapittel 9A, først og fremst Plikten til å følge med, gripe inn og varsle, se mer i neste kapittel:
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
Skolen iverksetter undersøkelser når mistanke fattes. I dette arbeidet har skolen følgende
redskap:
•
•

•
•
•
•
•
•

Utviklingssamtaler
Samtaler med
o Elever. NB: Elevens stemme
o Aktuelle voksne
o Foreldre
Veiledning
Spekter
Innblikk
Skolehelsetjenesten
ART
Repulse

Utviklingssamtaler
Om elevene har det trygt og godt på skolen skal være en del av alle utviklingssamtalene,
minimum to samtaler per år mellom kontaktlærer, foreldre og elever. Det er et eget
avkryssingspunkt i den malen skolen bruker for utviklingssamtalene, der det krysses av om
elevens psykososiale miljø har vært tema i samtalen.

Samtaler og veiledning
Skolens ledelse, avdelingsleder eller rektor, samtaler med elever, foreldre eller ansatte. Dette
kan være i forkant av videre undersøkelser. Samtalen kan også ende opp med veiledning og eller
henvisning til veiledning.

Spekter
Spekter er et digitalt verktøy for å kartlegge klassemiljø. Verktøyet er utviklet av
Læringsmiljøsenteret ved UiS og ble lansert våren 2018. Spekter er beregnet å bruke digitalt fra
www.minskole.no/jaatten
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4. trinn og oppover, men spørsmålene kan også brukes på 1.-3. trinn. kan være i forkant av
Spekter skal brukes i klassen i forbindelse med utviklingssamtaler/foreldremøter og når
bekymringsmelding om klassemiljø/mobbing mottas.
Spekter erstatter i utgangspunktet Innblikk

Innblikk
Innblikk er et sosialanalytisk verktøy som kan utføres på hele klasser eller på grupper.
Hovedmålet er å kartlegge sosiale relasjoner. Hver elev intervjues individuelt. Analysen er
velegnet til å avdekke utestenging, popularitet, hierarki og mobbing.
Verktøyet Spekter, se over, erstatter langt på vei Innblikk. Innblikk vil kun unntaksvis bli brukt
dersom spesielle forhold tilsier det.

Art
ART er en gruppetrening der det arbeides med sosiale ferdigheter, sinne-kontroll og moralsk
resonering. Gruppen består av 6—8 elever og det arbeides over en periode på 8—10 uker. Før
ART settes inn som tiltak informeres foreldre og deltakelse i ART-program avklares.
Jåtten skole har sertifiserte ART-trenere, men ingen aktive ART-grupper er i gang. Dersom
spesielle forhold tilsier det vil skolen vurdere om nye ART-grupper skal igangsetter. Per

Repulse
Repulse er individuelt trening av sosial kompetanse. Vanligvis gjennomføres Repulse som
ukentlige økte over en ti-ukers periode.
Jåtten skole har sertifisert Repulse-instruktør.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten har kontor på Jåtten skole og til sted på skolen hver dag. Helsesykepleier er
en viktig samarbeidspartner i arbeide for elevenes psykososiale miljø.
Helsesykepleier har ukentlig samarbeidsmøter med skolens ledelse. I dette samarbeidsmøtet
blir enkeltelever, klasser og trinn drøftet, skolemiljøet og elevenes psykososiale miljø.
Skolehelsetjenesten er ikke organisert under skolen, men altså en viktig samarbeidspartner. Det
er klare regler om taushetsplikt for helsetjenester og for ansatte i skolen. Disse taushetsreglene
overholdes.
Skolehelsetjenesten kan tilby:
•
•
•
•

Samtaler med enkeltelever.
Samtale med foresatte.
Videreformidle til andre hjelpeinstanser
He «Psykologisk førstehjelp».

www.minskole.no/jaatten
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Lenden
I spesielle tilfeller kan skolen søke bistand hos Lenden når skolen møter utfordringer i
klassemiljø- eller elevsaksaker. Lenden bidrar først og fremst med deltakelse i observasjoner og
veiledning av lærere og skolen, men kan i noen tilfeller også gå mer aktivt inn.
Det normale vil være at foreldre får informasjon når skolen søker bistand hos Lenden.

www.minskole.no/jaatten
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HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ
Det vises til Opplæringslovens kapittel 9A-4 og skolens aktivitetsplikt:
1.
2.
3.
4.
5.

Plikt til å følge med
Plikt til å gripe inn
Plikt til å varsle
Plikt til å undersøke
Plikt til å sette inn tiltak

Å følge med
Det er alle ansatte sin plikt å følge med om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Dette kan
gjøres ved:
• at en snakker med elever/ene.
• elevenes psykososiale miljø er alltid tema i utviklingssamtalene.
• at de ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre elever.
• foreldre tar kontakt fordi de melder fra om det har skjedd noe på skolen.
• eleven/er forteller om mistrivsel.
• endringer i atferd hos elever, eller endringer i klasse- eller skolemiljøet.
• aktiv og tydelig inspeksjon/vakt i friminutt, observasjon av samspill mellom elever og
aktiv inngripen.
Skolen deltar i årlige brukerundersøkelser; Elevundersøkelsen. (5.-7. trinn) Se også forrige
kapittel; AVDEKKING

Å gripe inn
Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også mot
mindre alvorlige krenkelser.
Alle ansatte skal gripe inn umiddelbart og stopp krenkelser.
Det skal gripes inn når en overhører for eksempel hatytringer, observerer mer indirekte
krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, slåsskamp eller annen fysisk krenkelse.
Utfrysningssituasjon skal stanses og elever skal irettesettes når de tar i bruk stygt språkbruk
rettet mot andre elever.
Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulige å gjennomføre. Det betyr at ansatte
ikke skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse situasjonen,
med mindre det er nødrett eller nødverge.
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Å varsle
Alle som jobber på skolen skal varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et
trygt og godt skolemiljø. Dersom rektor ikke er tilgengelig varsles avdelingsleder/avdelingsleder
SFO, som i denne sammenheng er ensbetydende med at rektor er varslet. Rektor har ansvaret
for at varslingene håndteres på en forsvarlig måte.
Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en elev ikke har det bra på skolen.
Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for eksempel:
• basere seg på observasjoner av elevene.
• tilbakemeldinger i undersøkelser.
• beskjeder fra foreldre eller medelever.
• aktivitet i sosiale medier.
• at en elev sier fra at han eller hun ikke trives på skolen.
• henvendelse fra foreldre eller andre voksne
Det er en egen regel om skjerpet aktivitetsplikt i saker der det er ansatte som krenker elever.
Hvis en ansatt mistenker eller ser at en ansatt utøver vold, mobber, diskriminerer eller
trakasserer en elev skal du straks varsle rektor som igjen skal varsle skoleeier. Dersom det er en
ansatt i skoleledelsen som krenker en elev, skal den ansatte varsle skoleeier direkte.

Å undersøke
Hvis noen som jobber i skolen ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt, skal de
undersøke saken med en gang. Plikten til å undersøke har like lav terskel som plikten til å varsle.
Hvis elever selv sier ifra om at de ikke har det bra, skal skolen alltid undersøke saken nærmere.
Tiltak nevnt i forrige kapittel; Avdekking av mobbing, kan inngå som en mer systematisk del av
undersøkelsen.
Samtaler og observasjon inngår i arbeidet med å undersøke en slik sak. Samtale kan føres med
de det gjelder, men også medelever, lærere, pedagogiske medarbeidere, foreldre, andre voksne
personer i nærmiljøet og i fritidsmiljøet. Observasjoner kan gjøres på skolen, i timer og i
friminutt, til/fra skolen og utenom skoletid.
Den kan også være aktuelt å undersøke tidligere hendelser/historikk.
Undersøkelsene skal ha som formål å få frem fakta om situasjonen og hva som påvirker hvordan
eleven opplever skolemiljøet. Det er viktig å understreke at skolen ikke skal skaffe eller vurdere
bevis om elev er blitt krenket. Det er elevens subjektive oppfatning og opplevelse av miljøet
som er det sentrale.
Den eleven som opplever å bli krenket har medvirkning og skal bli hørt. NB: Elevenes
www.minskole.no/jaatten
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stemme/Barnekonvensjonen.
Støttende samtale med offer, konfronterende samtale med plager og kontakt med foreldre, se
punkter under kan være en del av undersøkelsen, men også tiltak som iverksettes.

Støttende samtale med offer
Første samtale med offer. Gjøre offeret kjent med at vi vet om mobbingen og at vi ikke
godtar at det skjer. Lytte, men ikke presse eleven til å si noe.
Gi støtte. Informere om hva som vil skje videre. Ingenting vil bli gjort uten at eleven vet
om det på forhånd. Avtale oppfølging. Det er viktig at eleven har tillit til den som har
slike samtaler.
Det vurderes i den enkelte sak om det er kontaktlærer, avdelingsleder og/eller rektor
som gjennomfører støttende samtale med offer.

Konfronterende samtale med plager
Første samtale med plager. Skjer etter et par møter med offeret som alltid skal vite når
vi snakker med plager(ne). Konfrontasjon: Jeg vet hva du har gjort.
Understreke alvoret i saken. Mobbingen skal stoppes. Ikke gå inn i noen diskusjon.
Få eleven til å ta avstand fra egne handlinger og forplikte seg til positiv atferd.
Hvis det er flere plagere, tas en fellessamtale til slutt, uten at de har snakket sammen.
Forespeiling: Hva sier/gjør du når du treffer offeret igjen? Informasjon om at vi kontakter
foreldrene, rektor, avdelingsleder og SFO. Avtale oppfølgingssamtale(r).
Det vurderes i den enkelte sak om det er kontaktlærer, avdelingsleder og/eller rektor
som gjennomfører støttende samtale med offer.

Kontakt med foreldre
Så snart som mulig etter nevnte samtaler kontaktes foreldre til offer og til
plager/plagere.
Foreldrene informeres om videre arbeid og hvilke tiltak som settes i verk. Det kan avtales
møte med foreldre. Hvis det er flere mobbere, kan møtet holdes for alle samlet, hvis
ingen har noe imot det. Foreldrene skal ikke vite hvem de andre foreldrene er før møtet
finner sted.
Foreldre inviterer til samarbeid og avtaler tilbakemelding.
Hvis en ansatt er den som krenker; mobber, diskriminerer eller trakasserer, en elev er det
skjerpet krav til aktivitetsplikt, se Når voksne mobber.

Aktivitetsplan
Skolen utarbeider en aktivitetsplan, en skriftlig plan.
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Aktivitetsplanen skal (minimum) inneholde:
• navn
• problem
• planlagte tiltak
• tidsplan for gjennomføring
• hvem som har ansvar
• fastsetting av dato for evaluering
Det kan også være lurt å ha med en oppsummering av samtalene med elever og foreldre. I
tillegg kan det være lurt å ha med en oppsummering av hva som er skolens vurderinger av
saken.
Det vil variere fra sak til sak hvor mye som skal dokumenteres i den enkelte saken. Det vil for
eksempel kunne være forsvarlig med en kortere og mer skjematisk aktivitetsplan i saker der
skolen setter inn tiltak tidlig i prosessen og tiltakene er enkle, enn i saker der tiltakene og
saksforholdet er mer sammensatt og komplekst.
En aktivitetsplan trenger ikke å knytte seg opp mot en bestemt elev, men kan ta for seg en
situasjon eller utfordring der flere elever er involvert.
Aktivitetsplanen inneholder dokumentasjon på at nevnte tiltak er iverksatt/gjennomført.
Hensikten med aktivitetsplanen er først og fremst å sette i verk nødvendige tiltak. Det er videre
en dokumentasjon på at skolen oppfyller kravene i Opplæringslovens kapittel 9A, griper fatt i
aktuelle saker og forplikter seg på å gi elever som opplever krenkelser den hjelp de har krav på.
Jåtten skole har utarbeidet en mal for Aktivitetsplan. Det understrekes at dette er en mal som
kan endres i hvert enkelt tilfelle. Malen ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside.
Aktivitetsplanen vil også kunne gi Fylkesammen, dersom saken blir meldt videre, en rask
oversikt.

Å sette inn tiltak
Aktuelle tiltak i aktivitetsplanen kan være:
• Oppfølgingssamtaler med offer.
• Hyppig kontakt mellom offer og lærer/andre ansatte. Det er viktig at denne kontakten
ivaretar støtte.
• Observasjon og videre innhenting av flere detaljer.
• Iverksetting av tiltak nevnt under kapittel AVDEKKING.
• Kartlegging av offerets støttespillere.
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•
•

Oppfølgingssamtaler med plager.
Hyppig kontakt med plager.
Hensikten/målet med denne hyppige kontakten er å vise med all tydelighet at vi
følger med og at inngåtte avtaler overholdes.
• Oppfølgingen fortsetter til situasjonen er løst og stabilisert. Vi støtter positiv endring.
• Oppfølgingssamtaler med foreldrene til offer.
• Avtaler om tilbakemelding til foreldrene, både offerets og plagers.
• Henvendelse, bistand og samarbeid med andre instanser og/eller organisasjoner.
• Bytte av klasse eller skole for plager.
• Samarbeid med andre instanser:
• PPT
• Skolehelsetjenesten
• Barnevernet
• Utvidet ressursteam, Hinna
• Idrettslag, korps og lignende informeres om handlingsplanen – kan være mulige
samarbeidspartnere.
Det er rektor som har ansvaret for å følge opp prosedyrene og aktivitetsplikten. Rektor kan
samarbeide og delegere oppgaver til avdelingsledere, ikke ansvaret.

Det føres en kontinuerlig oversikt over utarbeidede aktivitetsplaner, hvem planene gjelder og
tidspunkt for evaluering.

Rapportering
Driftsstyret fattet våren 2017 vedtak om rapportering av enkeltvedtak i henhold til
opplæringslovens kapittel 9A. I og med at denne loven nå er endret faller denne rapporteringen
vekk. Det er imidlertid naturlig at rektor rapporterer antall innmeldte saker, antall
aktivitetsplaner og eventuelt om noen saker videremeldes Fylkesmannen. I tillegg til Driftsstyret
holdes SMU, FAU og HMS-utvalget løpende orientert.
Det fremgår under kapittel AVDEKKING at skolens helsesøster ukentlig blir orientert om
utfordringer knyttet til elevenes skolemiljø. Dette skjer på ledermøtet på skolen der
avdelingsledere og rektor deltar.

Når voksne mobber
Det vises til Opplæringsloven kapittel 9A-5; Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på
skolen , krenkjer ein elev.
Hvis en ansatt er den som krenker; mobber, diskriminerer eller trakasserer, en eller flere elever
er det skjerpet krav til aktivitetsplikt. Dette gjelde både plikten til å følge med, gripe inn, varsle
og undersøke.
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I praksis betyr dette at alle som jobber på skolen må være åpne for at dette kan forekomme,
bevisst eller ubevisst. Det understrekes også at det er den enkelte elevs subjektive opplevelse
som skal legges til grunn.
Mistanke om at voksne krenker elever skal umiddelbart meldes rektor.
Dersom voksne ansatte får melding fra elever eller foresatte om at andre voksne krenker elever,
skal rektor varsles umiddelbart, uten vurdering om mistanken er reell.
Dersom mistanken rettes mot en i skolens ledelse varsles skoleeier; HR/skolesjefen i Stavanger.
Ved mistanke om at voksne ansatte krenker elever eller andre ansatte på skolen meldes dette
skoleeier uten unntak. Dersom undersøkelser avdekker at mistanken er reell opprettes
personalsak.
Skolens ledelse har interne rutiner for håndtering av slike saker.
Det vises i denne sammenheng også til Internkontroll, kapittel 9.5.

Aktiv bruk
Denne planen skal være i aktiv bruk.
Rektor har plikt til å holde personalet orientert om planens innhold og om deltpliktene i
Opplæringslovens kapittel 9A for alle ansatte. Dette gjøres på planleggingsdager ved starten av hvert
skoleår og i fellestid for pedagogiske personale og personalet i SFO.
Planen og delpliktene i Opplæringslovens kapittel 9A omtales også i skolens Internkontroll.
Internkontrollen signeres av alle ansatte årlig. Signert Internkontroll innebærer at alle ansatte er kjent
med planens innhold og delpliktene.
Lærerne og pedagogiske medarbeidere er forpliktet på at innholdet i denne planen gjennomføres i
klassene/basene. Det gjelder:
•
•
•
•
•
•
•

Sosiale mål
Mitt valg
Trivselsregler
Utviklingssamtaler
Skole-hjem samarbeid
Gjennomføring av brukerundersøkelser, elevundersøkelsen, Spekter for dem det gjelder
Delpliktene i Opplæringslovens kapittel 9A

Rektor har plikt til å holde foreldrene orientert om skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
og om Opplæringslovens kapittel 9A. Dette gjøres først og fremst ved at dette er et tema på
foreldreskolen ved skolestart, felles foreldremøter og at all nødvendig informasjon ligger tilgengelig på
skolens hjemmeside.
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