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En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. 

Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet er det avgjørende at 

elever, foreldre, lærere og andre som jobber på skolen samarbeider. 

 

Ser eller hører vi noe om krenkende adferd, er det vår plikt å varsle, 

undersøke og handle. Ved skolestart informeres alle ansatte på skolen 

om denne plikten (opplæringsloven §9a-3 andre ledd). 

 

På skolen har vi utarbeidet denne skolemiljøplanen for å forebygge 

krenkende atferd. Planen inneholder også hva vi skal gjøre hvis dette 

oppdages. Med krenkende atferd eller handlinger mener vi: 
Trakassering gjennom ord og handlinger som erting, vold, diskriminering og 

utestenging. Det kan også være negative ord eller handlinger om en persons 

klær, utseende, tro eller dialekt. Alle elever har rett til ikke å bli utsatt for dette.  

 

Planen skal holdes kjent for alle. Du kan finne den på skolens 

hjemmeside. Skolemiljøplanen gjennomgås for foresatte på første trinn, i 

personalet, samarbeidsutvalget, FAU og i elevråd. Planen er også tema 

på trinnene med jevne mellomrom. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilde: http://www.melk.no/skole/ 
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TRIVSELSARBEID 

● Skolens elevråd har elevenes arbeidsmiljø som tema to ganger i året 

og elevrådsrepresentantene tar elevenes arbeidsmiljø opp på 

trinnene sammen med lærerne 

● Elevene er med på å utarbeide regler for samhandling ved oppstart 

av nytt skoleår 

● Når barna begynner på 1. trinn, får de faddere fra 5. trinn som følger 

dem de tre første åra på skolen. Det arrangeres treffpunkt der fadder 

og fadderbarn er sammen for å bli kjent med hverandre. 

● 7. trinn er trivselsvakter i langfriminuttene. De legger til rette og er 

med på aktiviteter sammen med elevene. Trivselsvaktene kurses ved 

oppstart av nytt skoleår. 

● Det arrangeres GPS-kvelder 2 ganger i året 

● Foreldregruppa blir enig om hvordan en inviterer til bursdagsfeiringer 

slik at ingen blir utestengt.  

● Foreldre kan arrangere enkle sosiale sammenkomster på skolen i 

løpet av året og initiere foreldrenettverksgrupper på trinnene 

● Trinnene har sosiale mål 
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Å FOREBYGGE OG OPPDAGE KRENKENDE 
ATFERD 
Skolen bruker LINK (Link til livet). RVTS står bak programmet som tar 

for seg viktige tema i det forebyggende arbeidet. Vi følger 

LINK-årsplanen som er anbefalt av RVTS. 

 

Trivselsundersøkelse gjennomføres hver vår og høst før 

utviklingssamtalene. Resultatene vises til elever og foreldre. Resultatene 

analyseres av lærerne, og på bakgrunn av dette treffes tiltak for videre 

arbeid med læringsmiljø. Kontaktlærerne gjennomfører minimum to 

elevsamtaler årlig hvor krenkende ord og handlinger er tema.  

 

Skolens koordineringsteam har møter med hvert trinn, med 

gjennomgang av elevmassen, for å fange opp de som opplever 

krenkende adferd. Koordineringsteam og kontaktlærer følger opp 

elevsaker og sørger for informasjon til ungdomsskolen ved overgang. 

 

Tilsyn 

● Vakt og trivselsvakt i friminuttet er spesielt oppmerksom på 

situasjoner der barn blir utestengt eller ertet/plaget 

● Voksendekningen i friminuttene er forsvarlig og justeres etter behov 

● Vaktene bærer gule vester for å være godt synlige for alle 

● Skolen sørger for vakt ved av- og påstigning av bussen 

● FAU eller skolen sørger for vakt på skolebussen ved behov 
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MOBBING 

Når dette oppdages, tilstreber vi å løse saken på aktuelt trinn ved at 

kontaktlærer kartlegger situasjonen og blir enig med foresatte om tiltak 

rundt eleven. Kontakten mellom hjem og skole skal da være spesielt 

hyppig over en periode (4 - 6 uker) for å følge saken tettest mulig. 

Kontaktlærer skal også drøfte saken med sine kolleger (pedagogisk 

analyse) for å få hjelp/tips til å treffe riktige tiltak. 

 

Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av å følge med 

- gripe inn - varsle - undersøke - sette inn tiltak og evaluere. 
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ORDENSREGLER 

Kristiansandskolens ordensreglement ble vedtatt 11.09.2013. (Det skal 

lages nytt i forbindelse med kommunesammenslåing 2020.) Flekkerøy 

skole følger dette (se eget dokument på skolens hjemmeside). Nedenfor 

er reglene (§ 4) skissert i kortversjon. 

● Jeg arbeider aktivt for å motvirke erting og plaging 

● Jeg viser hensyn og respekt for andre og deres eiendeler 

● Jeg holder arbeidsro og møter presis til timer og avtaler 

● Jeg gjør skolearbeidet til avtalt tid 

● Jeg jukser ikke i skolearbeidet 

● Jeg bruker ikke mobiltelefon, iPod og andre tekniske hjelpemidler,  

utenom når skolen har gitt tillatelse til dette 

● Jeg fotograferer/filmer ikke i skoletiden uten å få tillatelse fra skolen 

● Jeg holder orden og tar vare på alt som tilhører skolen 

● Jeg tar ansvar for egne verdisaker 

● Jeg tar ikke med gjenstander som kan skade personer,  

bygninger eller inventar på skolen 

● Jeg forlater ikke skolens område uten tillatelse 

 

Elever og lærere lager egne klasseregler/trinnregler som samsvarer med 

disse i begynnelsen av skoleåret. 
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Konsekvenser ved regelbrudd 

Vi følger Kristiansandskolens ordensreglement § 9. Se kommunens 

hjemmeside. 

BRUK AV INTERNETT OG DATAUTSTYR 

(Vedlegg til skolens ordensreglement § 6) 

  

Riktig bruk av IKT i skolen styrker læringsarbeidet. Opplæringen 

inneholder også holdninger til internett. Våre nettvettregler er: 

● Plaging eller erting må ikke forekomme via IKT 

● Å kopiere andres arbeid er juks 

● Oppgi kilder når du henter sitater, utdrag eller bilder fra nettsteder 

● Ikke besøk sider på internett som ikke har med skolearbeid å gjøre 

● Sosiale medier som Snapchat, TikTok og Instagram skal ikke brukes 

i skoletiden med mindre lærer har et undervisningsopplegg rundt 

dette 

● Behandle skolens datautstyr forsiktig og si ifra hvis noe ikke er i 

orden 

● På skolen bruker vi læringsplattformen Google Classroom til 

skolerelaterte oppgaver 

● Det er ikke lov til å gå inn på en annens nettbrett, laptop eller 

brukerkonto  
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SKOLENS KOORDINERINGSTEAM  
 

Terje Alfsen  Rektor 

Jorunn Kristine Naley  Sped.ped.leder 

Hilde Irene Peterson Helsesykepleier 

Kari Anne Johansen Sosiallærer 

 

E-post: post.flekkeroy.skole@kristiansand.kommune.no 

Telefon: 38 12 72 20 
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