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OPPVEKST 
Møvig skole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjons- og kommunikasjonsplan for Møvig skole 
 
 
Vedtatt av skolens styre 04.12.2007 og revidert av skolens styre 21.10.2014. 
 
Møvig skoles informasjonsplan skal bidra til at skolen yter god service og viser en publikumsvennlig 
innstilling. I tillegg til å drive aktiv utadrettet informasjonsvirksomhet, vil vi oppmuntre til at foreldre, 
elever og andre søker, og gir tilbake, informasjon når det føles nødvendig. Gjennom planen vil vi sette 
vår informasjonsvirksomhet i system. 
  
Dette skal hjelpe skolen i å:  

- formidle viktig informasjon til elever og foreldre  
- skape helhetlig oppfattelse av informasjon som kommer fra skolen 
- gjøre virkemidler for kommunikasjon tilgjengelig for lærerne 
- hente inn og behandle informasjon som gis skolen 
 

Dette skal hjelpe lærere i å: 
- ha oversikt over standardinformasjon som skal ut på de ulike klassetrinn 
- ha et system for å fange opp tilbakemeldinger fra elever og foreldre slik at disse kommer 

skolen i hende 
- hente inn informasjon som er aktuell for egen arbeidssituasjon 

  
Dette skal hjelpe elever og foreldre i å: 

- ha tilgang til viktig informasjon om skolen og de aktiviteter som berører elever og foreldre 
- delta aktivt i viktige saker gjeldende skolemiljø og sikkerhet som vedrører elevene og foreldre 

 
Første del, avsnitt A-D, beskriver en del styrende prinsipper og retningslinjer. Andre del er en oversikt 
over informasjon til hjemmene. 
  

Del 1 
Del 1 
A. Sko 
A. Skole - hjem 
 
God kommunikasjon skole – hjem er et viktig grunnlag for godt samarbeid om elevenes opplæring og 
utvikling. Kvaliteten på denne kommunikasjonen er i stor grad med på å forme foreldrenes oppfatning 
av skolen og er viktig for skolens mulighet til å utføre sine oppgaver. 
 
Mål: Vår skole kommuniserer på en tydelig og inkluderende måte. 
 
 
Skriftlig informasjon til hjemmene 
 
Aktuelle kanaler for generell informasjon er skolens hjemmeside, sosiale medier, e-post og ranselpost.  
Brukerundersøkelsene, e-post, brev og arbeidsplanens bakside, er noen av kommunikasjonskanalene 
som hjemmene kan benytte for å melde tilbake til skolen. 
 
Skolens skriftlige informasjon skal kommunisere godt ved å være tydelig og inkluderende. Den skal 
holde en høy standard når det gjelder leservennlighet, korrekt språk og oppsett. Skriftlig informasjon 
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fra skolen skal ha en enhetlig form. Det skal framkomme tydelig at det er skolen som er avsender og 
hvordan avsender kan kontaktes. 
 

- Mest mulig skriftlig informasjon til hjemmet skal foregå digitalt. 
- Hver enkelt kontaktlærer bør ha foreldrenes e-postadresser. 

  
 
Informasjon til hjemmene på skolens hjemmeside 
 
Skolens hjemmeside gir informasjon til elever, foreldre og eksterne brukere. Trinnenes sider har først 
og fremst elever og foreldre på hvert trinn som målgruppe. Det er mulig å abonnere på nyheter. 
 
Generell informasjon til hjemmene: 

- Skoleruta med fridager, fastlagte datoer for møter i FAU og skolens styre etc. 
- Planlagte aktiviteter og viktige begivenheter for elevene 

Informasjon på trinnenes sider: 
- Tid og sted for foreldremøter. Fullstendig innkalling kan også publiseres her eller sendes som 

ranselpost eller e-post. 
- Aktivitetsplan for trinnet 
- Bildegalleri for trinnet, dette skjer hos oss 
- Referat/ resultater/ bilder fra skolens sosiale liv som turer, idrettsarrangementer, livet i klassen 

etc  
Klassenes arbeidsplaner legges ut ukentlig under egen venstremeny på hovedsida. 
 
 
Foreldresamtalene 
 
Kontaktlærer har ansvar for skolens kontakt med hjemmet. 

- Det organiseres ordinære foreldresamtaler der også eleven deltar minst en gang hvert halvår.  
- Felles mal benyttes ved innkalling. 
- Kommunikasjon skole – hjem skal være et eksplisitt tema i hver foreldresamtale. 

 
 
Foreldremøtene 
 
Foreldremøtene skal ivareta både skolens og foreldrenes (foresattes) informasjonsbehov. De skal 
danne et godt grunnlag for videre kommunikasjon og samarbeid med alle foreldre og mellom 
foreldrene.  
 
Vi kommuniserer skolens kvaliteter og faglige kompetanse gjennom informasjon om møtet, 
planleggingen og gjennomføringen av møtet og vår framtreden på møtet. 

- Skolens mal benyttes ved innkalling. 
- Foreldrekontaktene trekkes med i planlegging og evaluering av hvert foreldremøte for klassen. 
- Foreldrene oppmuntres til å etterspørre ytterligere informasjon. 

 
 
B. Ekstern kommunikasjon 
 
Mål: Vår eksterne kommunikasjon er reflektert, åpen og engasjert. 
 
Møvig skole skal framstå som tilgjengelig og inkluderende.  Ekstern informasjon foregår hovedsakelig 
via skolens hjemmeside. Skolen skal være åpen og gi innsyn i alle forhold rundt virksomheten. 
 
 
Skolens hjemmeside og sosiale medier 
 
Skolens hjemmeside organiseres etter retningslinjer fra oppvekstetaten og skal være et naturlig sted å 
oppsøke for den som ønsker informasjon om skolens virksomhet. Den skal også formidle 
begivenheter fra skolens daglig liv. 
 
Sosiale medier benyttes mer for å dele dagsaktuelle begivenheter, for eksempel ting vi gleder oss til 
og over. Det kan også være en nyttig kanal når viktig informasjon skal spres raskt. 
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Både på skolens hjemmeside og sosiale medier, er det viktig å være varsom ved bruk av bilder av 
elever og ansatte og følge skolens retningslinjer for dette.  
 
På skolens hjemmeside skal det være lett å skille informasjon og nyheter av generell interesse fra 
aktuell informasjon til spesielle grupper (som skolens klasser og trinn). Det er mulig å abonnere på 
nyheter. Skolens side har lenker til oppvekstetatens hjemmeside når det gjelder felles kommunale 
informasjonsaker. Skolens hjemmeside skal gjennom å informere om vår virksomhet, bygge og styrke 
skolens omdømme. 
 
 
Møte med publikum 
 
Vi ønsker våre gjester velkommen ved at: 

- Vi informerer ekspedisjonen om hvem vi venter besøk av. 
- Vi tar godt i mot uanmeldt besøk. 
- Vi er bevisst at vi representerer Kristiansand kommune og Møvig skole. 
- Alle ansatte har et medansvar for å holde seg oppdatert og kunne gi riktig informasjon innen 

sitt fagområde. 
- Vi tilstreber å gi korrekt og fyllestgjørende informasjon. Om nødvendig hjelper vi besøkende til 

å få kontakt med rette vedkommende. 
 
 
Presse/ medier 
 
Skolen skal være pro-aktiv i forhold til mediene. Mediene brukes som kanal for å eksponere og 
forklare skolens styrker og kvaliteter. Vi viser en åpen holdning og inviterer journalister inn i skolen. 
Skolen er tilgjengelig når media henvender seg. Rektor er ansvarlig pressekontakt. 
 
Skolen formidler retningslinjene for skolens IKT-bruk, mediebruk og personvern overfor foresatte i eget 
IKT-planskriv. 
 
 
C. Intern kommunikasjon 
 
God intern-kommunikasjon er viktig for at skolen skal kunne utføre sine oppgaver og yte god service 
utad, og for at de ansatte skal ha gode arbeidsvilkår.  
 
Mål: Vår interne kommunikasjon utvikler og styrker en felles kultur i tråd med overordnede 
målsettinger. Intern informasjon er oversiktlig og lett tilgjengelig. 
 
Skriftlig intern informasjon skal i hovedsak foregå elektronisk. Alle ansatte har et medansvar for å 
holde seg oppdatert. Ledelsen har ansvar for å lage gode rutiner. 
 
 
De ulike elektroniske kommunikasjonskanalene har forskjellige bruksområder i 
forhold til informasjon og kommunikasjon 
 
 
De ulike kommunikasjonskanalene kjennetegnes ved: 
 
Læringsplattformen It’s learning  

- Informasjon fra ledelsen som ansatte bør ha tilgang på hjemmefra. 
- Eventuelt fagstoff for deling. 
- Informasjonen er også tilgjengelig ved pålogging fra eksterne datamaskiner. 

 
Fellesmappene i Sharepoint 

- Inneholder filer og mapper der de fleste ansatte er produsenter og/ eller lesere.  
- Inneholder f.eks. fagstoff og fellessaker som angår trinnet. 
- Informasjon fra ledelsen og oppslagsstoff av mer varig karakter, for eksempel skolens 

personalhåndbok og en del møtereferater. 
- Informasjonen er kun tilgjengelig ved pålogging til kommunens nettverk. 

 
E-post 
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- Benyttes spesielt til å formidle dagsaktuell informasjon.  
- E-post bør være kortfattet og tydelig. Ytterligere informasjon legges ved som eget vedlegg 

eller man henviser til hvor det fins. 
- Informasjonen er også tilgjengelig ved pålogging fra eksterne maskiner. 

 
Kommunens intranett  

- Her kan man lese aktuell informasjon rettet mot alle ansatte i skoleetaten og kommunen for 
øvrig. 

- Informasjonen er også tilgjengelig ved pålogging fra eksterne maskiner. 
 
Kommunens hjemmeside og skolens hjemmeside  

- Disse har også informasjon som er aktuell for ansatte. 
- Åpent tilgjengelig informasjon. 

 
Noen retningslinjer for å sikre god intern informasjonsflyt 
 

- Alle ansatte sjekker posthylla og e-posten sin minst en gang om dagen.  
- Alle vet hvordan de åpner e-post, It’s learning og kommunens intranett fra eksterne 

datamaskiner.  
- Skolen har en plan for intern-kommunikasjon som omfatter møteplan med mer.  

 
Ekspedisjonen er skolens informasjonssentrum og bidrar til at vi kan yte god service internt og 
eksternt. Dette forutsetter at alle: 

- gir ekspedisjonen kopi av alle møteinnkallinger og informasjonsskriv 
- gir beskjed om eget fravær fra skoleområdet 
- gir beskjed om hvilke gjester de venter 

 
 
D. Informasjon i krise 
 
En krise kan defineres som en situasjon som oppstår uventet og plutselig, og som omfatter alt fra 
store ulykker til interne forhold som mislighold. 
 
Mål: Skolens kriseinformasjon skal være profesjonell, hurtig og samordnet. 
 
Skolens plan for krisehåndtering skal være samordnet med Kristiansand kommunes helhetlige planer. 
Skolens lokale plan skal være godt kjent og oppdatert.  

- Kontormedarbeider er ansvarlig for at planene har oppdatert informasjon når det gjelder navn 
og telefonnummer og at disse spredd til personer med kontaktansvar.  

- Inspektør er ansvarlig for at planene ajourføres i øvrig. 
- Rektor sørger for at de gjennomgås jevnlig med de ansatte. 
- Rektor er ansvarlig for ekstern informasjon.  

 
 
Del 2 Oversikt over informasjon til hjemmene 
 
Del 2 består av en oversikt over informasjonsaker til hjemmene. Noe av informasjonen gis skriftlig eller 
elektronisk, noe gis på foreldremøter. Planen oppdateres og justeres fortløpende.  
 
Se neste side. 
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Oversikt over informasjon til hjemmene 
 
Dette er en oversikt over hvor informasjon gis og er ikke en fullstendig oversikt over innholdet på foreldremøter eller skolens hjemmeside. Oversikten inneholder 
informasjon av større og mindre omfang uten at dette skillet er markert.  
I tillegg til de nevnte informasjonskanalene benyttes ofte e-post. 
Sosiale medier benyttes særlig til å dele ting vi gleder oss til og over, men er også nyttig for å spre informasjon raskt. 
 
Oversikten oppdateres årlig av plangruppa. 
 
Når Hva Foreldre- 

møte 
Hjemme- 
side 

Sosiale 
medier 
Facebook 

Trykksak Hvem Ekstra info/ 
tilgjengelig hvor 

Før 8. trinn Velkommen til Møvig skole, generell info om 
skolen, gjensidige forventninger lærere - foreldre 

x  x x Rektor, rådgiver, 
sosiallærer 

 

Overgangen barnetrinn - ungdomstrinn x      
Om valg av fremmedspråk og valgfag x   x   
       

8. trinn høst God start – praktiske ordninger for å innarbeide 
et godt læringsmiljø 

x    Kontaktlærer  

Skolens arbeid med elevenes arbeidsmiljø 
Rettigheter jf Oppl lovens kap 9a 

x 
 

 
x 

  Rektor 
Rektor 

 

Klassemiljø og den sosiale handlingsplanen X X x x Kontaktlærer  
Hvordan kommuniserer vi hjem/ skole inkl info 
om skolens hjemmeside 

x    Kontaktlærer  

Arbeidsplaner x x   Kontaktlærer  
Foreldrekontaktenes oppgaver, valg x   x Kontaktlærer  
Bli kjent – tur x x x  Kontaktlærer  
Om arbeidet med fremmedspråk    x Rådgiver  
Valgfag og standpunktkarakterer x   x Rådgiver  
Skolens ordensreglement x x  x Kontaktlærer  
Elevregistrering    x Kontaktlærer Skolens ekspedisjon 
Retningslinjer for elevers IKT-bruk, mediebruk og 
personvern, nettvettkurs 

 x  x Kontaktlærer IT-ansvarlig 

Den kulturelle skolesekken  x x   Kulturkontakten 
Tilbudene om særskilt norsk for 
minoritetsspråklige og spesialundervisning  
Elevundersøkelsen 
Nasjonale prøver 

 
 
 

  x 
 
x 
x 

Kontaktlærer,  
NOA-kontakt 
Rektor 
Rektor 
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8. trinn vår Valg av foreldrekontakter for 9. trinn x    Kontaktlærer  

Avslutningstur på 10. trinn og regler for 
innsamling av penger 

x x  x Kontaktlærer  

Den kulturelle skolesekken x x   Kontaktlærer Kulturkontakten 
Temamøte: Dialogkonferanse (rusforebyggende) 
 
Om valgfag 9. trinn 

x    Kontaktlærer, 
sosiallærer 
Rådgiver 

 

 
Når Hva Foreldre- 

møte 
Hjemme- 
side 

Sosiale 
medier 
Facebook 

Trykksak Hvem Ekstra info/ 
tilgjengelig hvor 

9. trinn høst Nye fag og emner: Mat og helse, musikk, norsk 
sidemål 

x  x  Kontaktlærer Rådgiver 

Standpunktkarakterer på 9. trinn gjelder: mat og 
helse, kunst og håndverk, ev valgfag 

x    Kontaktlærer Faglærere 

Vurderingskriterier x    Kontaktlærer Faglærere 
Skolens arbeid med elevenes arbeidsmiljø 
Rettigheter jf Oppl lovens kap 9a 

x X 
x 

  Kontaktlærer 
Rektor 

 

Den kulturelle skolesekken x X   Kontaktlærer Kulturkontakten 
Klassemiljø og den sosiale handlingsplanen x x  x Kontaktlærer Sosiallærer 
Gutte-/ jentedag x    Kontaktlærer Sosiallærer 
Bedriftsbesøk x    Kontaktlærer Rådgiver 
Yrkesveiledning/ karriereveiledning x    Kontaktlærer Rådgiver 
Fritak for opplæring og vurdering med karakter 
(gjelder vanligvis nynorsk) 

   x  Rektor 

       
       

9. trinn vår Avslutningstur på 10. trinn x x   Kontaktlærer  
Karakterer og klagefrister  x  x Rektor  
Læringsmiljøet, orden, atferd x    Kontaktlærer  
Klassemiljø og valg av nye foreldrekontakter x    Kontaktlærer  
Oppfølgingsmøte prosjekt om rus 
Prosjekt «vanlig men vondt» (gruppesamtaler i 
forh til skilsmisse)  

x x  X 
x 

Sosiallærer 
Sosiallærer 

 

 Elevundersøkelsen 
Nasjonale prøver 
Om valgfag 10. trinn 

   X 
X 
x 

Rektor 
Rektor 
Rådgiver 
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Når Hva Foreldre- 

møte 
Hjemme- 
side 

Sosiale 
medier 
Facebook 

Trykksak Hvem Ekstra info/ 
tilgjengelig hvor 

10. trinn 
høst 

Info om yrkesmesser og valgene elevene står 
overfor i forbindelse med videregående skole. 

x  x x Rådgiver  

Yrkesveiledning/ karriereveiledning, 
yrkespraksisuke 

x x  x Rådgiver  

Hospitering vdg skole  x    Rådgiver  
Klassemiljø og den sosiale handlingsplanen x  x  Kontaktlærer  
Skolens arbeid med elevenes arbeidsmiljø 
Rettigheter jf Oppl lovens kap 9a 

x  
x 

  Kontaktlærer 
Rektor 

 

Avslutningstur x  X x Kontaktlærer  
Nyttårsball x  x x Kontaktlærer  
Elevundersøkelsen    x Rektor  

10. trinn vår Søknadsprosedyrer videregående skole, frist x  x x Rådgiver  
Eksamen skriftlig/ muntlig x x  x Kontaktlærer, rektor  
Om avslutning og vitnemålsutdeling x x   Kontaktlærer, rektor  
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