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1. Trivsel og vekst for alle! 
 

Slettheia skole er en flerkulturell skole og har elever fra ulike bomiljø. Dette gir skolen en 

spesiell utfordring i å fremme mangfold som en positiv ressurs, samtidig som skolen vil holde 

i hevd gjensidig respekt og likeverd. 

I forhold til visjonen vil det være to målområder: 

 Elevene opplever en skole der plaging og mobbing ikke tolereres. (Trivsel) 

 Elevene er godt rustet for livet når de forlater skolen. De har brede faglige 

basiskunnskaper og et positivt syn på læring. (Vekst) 

 

TRIVSEL: 

 Legg til rette for gode opplevelser 

 La elevene få mestringsopplevelser hver dag! 

 Skap et trivelig innemiljø – utsmykking og orden 

 Nulltoleranse for mobbing 

 La alle få oppleve at hver og en er en ressurs i skolemiljø. Jeg betyr noe! 

 Motiver foresatte til å ta del i barnas skolearbeid og aktiviteter. 

 Felles aktiviteter og opplegg. Skole/trinn 

 

 

VEKST: 

 Gi en tilpasset undervisning. 

 Gi flinke elever større utfordringer 

 La elevene være ressurser for hverandre i læringsarbeidet. 

 Fysisk aktivitet hver dag (i friminuttene) 

 Lag praktiske opplegg. Varier undervisningen på ulike nivå. 

 Sett krav til de foresatte. 

 Lag gode arbeidsplaner/ukeplaner tilpasset den enkelte. 
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2. Opplæringsloven § 9-a, elevens rett til godt skolemiljø 

§ 9a-1. Generelle krav 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremjar helse, trivsel og læring.  

§ 9a-2. Det fysiske miljøet  

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. Det fysiske miljøet i skolen skal vere i 

samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom 

enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel 

har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane. Alle elevar har rett til 

ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn 

til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. Dersom ein elev eller forelder, eller 

eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på 

fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 

forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel 

kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.  

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet 

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den 

enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, 

får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som 

mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og 

varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom 

ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot 

krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast 

mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan 

rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 

forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.  

§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane 

(internkontroll)  

Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i med hald av dette kapitlet blir oppfylte. 

Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det 

fysiske så vel som det psykososiale miljøet.  

§ 9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet  

Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for 

helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva 

som er naturleg for dei enkelte årstrinna. Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar 

til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og myndigheitene i saker som har med 

skolemiljøet å gjere. Skolemiljørepresentantane deltek i planlegginga og gjennomføringa av 

det systematiske helse-, miljø-og tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem 

skolemiljøet for elevane. Elevane kan møte med inntil to skolemiljørepresentantar i 



 

 5 

Slettheia skole 

Kristiansand kommune 

arbeidsmiljøutvalet eller anna samarbeidsorgan der eit slikt er oppretta ved skolen i samsvar 

med arbeidsmiljøloven kapittel 7, når dette behandlar spørsmål som vedkjem skolemiljøet for 

elevane. Skolemiljørepresentantane har da talerett og rett til å få meininga si protokollert. 

Skolemiljørepresentantane skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som er 

omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter. Skolemiljørepresentantane har rett til den 

informasjon som trengst for oppdraget, så langt informasjonen ikkje er omfatta av teieplikt 

etter lover eller forskrifter. Skolemiljørepresentantane har rett til den opplæring og det fritak 

frå undervisningstimar som trengst for å skjøtte oppgåvene.  

§ 9a-6. Informasjonsplikt og uttalerett 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet og dessutan elevrådet og foreldrerådet skal 

haldast løpande underretta om alle tilhøve -deriblant hendingar, planar og vedtak -som har 

vesentleg betydning for skolemiljøet. Råda og utvala har på førespurnad rett til å få framlagt 

dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet ved skolen. Råda og 

utvala som er nemnde i første ledd, skal så tidleg som mogleg takast med i planlegginga og 

gjennomføringa av miljøtiltak ved den enkelte skolen, og har rett til å uttale seg og komme 

med framlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet. Dersom skolen blir klar over 

tilhøve ved skolemiljøet som kan ha negativ verknad for helsa til elevane, skal elevane og dei 

føresette snarast mogleg varslast om det.   
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3. Skolens arbeid med opplæringsloven § 9-a 

Informasjon 

 Legges ut på skolens hjemmeside med lenke til veilederen fra Utdanningsdirektoratet: 

”Elevenes skolemiljø”.  Denne veilederen deles også hvert år ut til elever på 1.trinn. 

 Dette dokument, «Trivsel og vekst», legges ut på hjemmesiden 

 Brosjyren ”Elevenes arbeidsmiljølov” deles ut til alle hjem ved skolestart og bekjentgjøres 

på foreldremøtene på høsten 

 er tema i møter med ansatte ved skolestart i august 

 arbeides med i skolemiljøutvalget gjennom året 

 Personalets handlingsplikt gjennomgås før skolestart hver høst og informeres om til 

vikarer og andre ansatte fortløpende 

Registrering av avvik fra § 9-a skal skje via: 

- Kontakt- og utviklingssamtalene med foreldrene og elevene 

- Skjema som brukes som forberedelse, og til oppfølging, av samtalene 

- Elevenes skolemiljø er tema på foreldremøter 

- Meldinger fra elever, foresatte og ansatte angående observerte/varslete forhold.  

 

Dersom meldingene skjer muntlig, skal den som mottar meldingen føre den på skjema;  

- Internt notat for ansatte vedr. henvendelser knyttet til elevenes arbeidsmiljø. 

 

Dersom foreldre/foresatte eller elever ber om tiltak, så skal de opplyses om skolens 

prosedyrer i arbeidet med 9a-saker, samt få avklart om melder ønsker at saken skal behandles 

formelt. 

Vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø 

-skal være tema i alle skolens råd og utvalg, minimum en gang pr semester. 

Dette gjelder elevråd, personalmøter, lærernes trinnmøter, lederteam, foreldrenes 

arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget. 

Rektor har ansvaret for iverksettelse av eventuelle tiltak for elevenes skolemiljø. 

Personalets handlingsplikt overfor krenkende adferd (§ 9a-3 annet ledd)  

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett 

for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal 

vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og 

mogleg, sjølv gripe direkte inn. 

 

Det er her fastsatt at alle som er ansatt ved skolen har en handlingsplikt som består av: 

• plikt til å gjøre undersøkelser 

• plikt til å varsle rektor 

• plikt til å gripe inn 

 

Det må vurderes konkret i den enkelte sak hvilke av disse pliktene som utløses og i hvilken 

rekkefølge pliktene inntrer. Dette vil kunne variere i ulike tilfeller og må vurderes konkret og 

skjønnsmessig av den ansatte.  
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Definisjon av krenkende adferd 

Krenkende adferd er trakassering gjennom ord og handlinger, som f.eks. mobbing, vold, 

rasisme, diskriminering og utestenging.  Det kan også være enkeltstående utsagn om en 

persons klær, utseende, tro, dialekt osv.  Alle elever har rett til ikke å bli utsatt for krenkende 

ord eller handlinger. 

 

Et særlig ansvar ligger på lederen av enheten for å hindre og forebygge trakassering. Loven 

forbyr trakassering, og gjelder for både elever og ansatte. Trakasseringen kan komme fra en 

lærer, leder, medelev eller andre personer på skolen. Personalet på skolen har plikt til å hindre 

og forebygge trakassering (se over).  

 

Rutine for å melde fra om krenkende adferd: 

Skolens personale har i henhold til Opplæringsloven handleplikt når de observerer, eller på 

annen måte avdekker krenkende adferd mot elever. 

 

Den som oppdager adferd som kan virke krenkende på andre, skal melde fra til den aktuelle 

elevens kontaktlærer. Det skal vurderes eventuelle strakstiltak, og dette iverksettes. Sosial-

lærer kontaktes.  

 

Foreldrene, både til den som er krenket og den som har oppført seg krenkende, skal alltid 

informeres og være en del av tiltak og oppfølging. (Ved enkeltstående hendelser vurderes 

dette etter skjønn.) 

 

Rektor/sosiallærer skal alltid informeres skriftlig (internt notat) om hendelser og tiltak.  

 

Rektor/sosiallærer skal vurdere om ytterligere tiltak bør iverksettes. 

 

Når elev eller foresatte ber om tiltak etter Opplæringslovens § 9A, skal rektor fatte vedtak i 

forhold til Forvaltningsloven. Dette innebærer klagerett.  

 

Den som melder avvik, skal alltid ha tilbakemelding om tiltak, evt. begrunnelse for hvorfor 

tiltak ikke settes inn. 

 

Alle meldinger med dokumentasjon av oppfølging skal arkiveres i den aktuelle elevs mappe. 
 

Prosedyre ved melding om krenkende atferd 

1. Henstilling 

•Muntlig eller skriftlig henstilling fra ansatte, elever, foresatte, eller råd og utvalg der 

foresatte er representert.  

•Melder skal få informasjon om prosedyre, og det må avklares om saken skal 

behandles formelt. 

 

2. Skolen behandler henstillingen 

•Henstillingen formuleres skriftlig av klager/melder, evt. mottaker. (Se brosjyren 

“elevenes arbeidsmiljølov”). Ansatte bruker internt notat. 

•Henstillingen sendes rektor 

 

3. Behandling etter reglene i forvaltningsloven 
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•Raskt og senest i løpet av fire uker. 

•Henstilling skal vurderes, og skolen fatter et enkeltvedtak 

 

4. Skriftlig enkeltvedtak 

•Den/de som har kommet med henstillingen skal få melding om vedtaket. 

•Sammen med vedtaket følger en begrunnelse, med mindre det er grunn til å tro at 

ingen vil være misfornøyd med avgjørelsen. 

•Det skal i vedtaket opplyses om klagerett. 

 

5. Klage 

•Klage kan gjennomføres på grunnlag av: Utilstrekkelig tiltak, manglende oppfølging 

av henstilling eller at skolen innen rimelig tid ikke har tatt stilling til saken. 

 

6. Klage utarbeides av henstiller 

•På grunnlag av fattet vedtak og innen 3 uker. 

•Klagen rettes til Fylkesmannen i Vest-Agder, men sendes skolen, slik at skolen kan ta 

stilling til saken en gang til. 

 

7. Saken vurderes på nytt 

•Dersom det blir enighet etter ny vurdering avsluttes saken. 

•Svar sendes til klager/henstiller. 

 

8. Dersom skolen opprettholder vedtaket 

•Skolen sender saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen er siste klageinstans. 

Fylkesmannen avgjør om skolen har innfridd kravene i lovens § 9A eller ikke. 

Fylkesmannen kan da eventuelt pålegge skolen å sette inn nødvendige tiltak.  
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4. Tiltaksplan mot krenkende atferd 
 

Med “krenkende adferd” mener vi bl.a. mobbing, vold, rasisme og diskriminering. Det kan 

også være krenkende ord eller handlinger, slik som negative, enkeltstående utsagn om en 

persons utseende, klær, tro, dialekt o.s.v. 

 

Mobbing: 

En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen 

med vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på 

andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i 

makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å 

forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. 

 

Skolens “Trivselsplan” mot krenkende adferd og mobbing på Slettheia skole, inngår som et av 

flere satsingsområder som skolen har. Planen bygges opp rundt Slettheia skoles visjon: 

  

Trivsel og vekst for alle! 

 

Slettheia skole mener at dette er nøkkelfaktorer for å oppnå suksess:  

 

 Vi jobber systematisk. 

 Vi setter av tid til dette arbeidet både på skolen og hjemme. 

 Vi forutsetter felles holdning hos voksne både på skolen og hjemme. 

 Vi involverer foreldrene (bl.a. FAU, styret og skolemiljøutvalget) 

 Vi driver planmessig holdningsskapende arbeid på alle trinn. Hele skolen jobber 

med “Zero”. 

 Skolens “Trivselsplan” involverer alle elever og lærere i forebyggende arbeid for 

elevenes psykososiale miljø. 

 

Sammen vil vi arbeide for at Slettheia skole blir en skole med et trygt og godt læringsmiljø. 

Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet innen klassene og mellom alle skolens 

elever. Ved Slettheia skole skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for 

elever og voksne. Alle elever skal få et undervisningstilbud som gir utfordringer og utbytte i 

forhold til den enkeltes forutsetninger og skolens ressurser. Alle samarbeider om å hjelpe 

hverandre. Vi gjør alle det vi kan for å ta vare på menneskelige og materielle verdier. 

 

Skolens “Trivselsplan” omhandler tiltak for å oppdage mobbing, forebyggende arbeid mot 

mobbing og hva som skjer når mobbing er oppdaget. Her involveres også elevene i det 

forebyggende arbeidet. Planen evalueres av skolen, Skolemiljøutvalget, styret og FAU 

annethvert år (våren). 

 

 

Stig Navjord 

rektor 
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Se forøvrig: 

- Trivselsplan 

- Kommunens ordensreglement 

- Skolens kjerneverdier 

- Skolens husregler 

- Skole-hjem samarbeid 

- Sosiale kompetansemål trinnvis 

- Fellesarrangement årshjul 

- Positiv skolestart for nye elever 

- Årshjul for arbeidet med elevenes arbeidsmiljø 

 

 

   

 

 


