
   

  

«Alle  elever i  Songdalen har  
  

et trygt og godt  skolemiljø    

og opplever  å lykkes hver  dag» 
  

  

-----------------
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FORORD  
Vi mennesker har bruk for hverandre.   

Uansett alder har vi et grunnleggende behov for å høre til  og 

være en del av et fellesskap.   

Å være utenfor kan derfor bryte ned et menneske.  
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Mobbing er barnas problem,  
men de voksnes ansvar barn, 

men om kulturen de er en del  
Mobbing handler ikke om det enkelte  

av. Vi voksne må ta ansvaret for å 

bygge en god kultur for og sammen 

med barna. Å støtte og oppmuntre 

barn til å være tolerante og skape 

positive miljøer er noe av det 

viktigste vi kan gjøre.  

Voksne er viktige rollemodeller for 

barnas sosiale liv, enten vi er 

ansatte på skolen eller foresatte. 

Sammen kan vi gjøre en stor 

forskjell i barns liv hvis vi målrettet 

bygger og støtter barns samhold og 

fellesskap.   

I skoletiden er dette skolens ansvar 

– men foresatte er gode medspillere 

og en avgjørende ressurs.   

  

  

Inkluderende 

læringsmiljø  
  

Kommunene Songdalen, Søgne, 

Lillesand, Iveland og Vennesla 

etablerte i 2014 en felles 

pedagogisk plattform for å sikre 

fellesskap, deltakelse og 

medvirkning for alle barn og unge.   

Satsingen har fått navnet 

Inkluderende læringsmiljø og er 

ikke et eget prosjekt, men en del av 

det ordinære og systematiske 

utviklingsarbeidet i barnehage og 

skole. Målet er at alle barn og unge 

opplever et godt og inkluderende 

læringsmiljø som fremmer deres 

trygghet, læring, trivsel og helse.   
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Opplæringsloven §9A  
  
1. august 2017 vedtok Stortinget et nytt regelverk om skolemiljø.  Det 

innebærer at alle elever nå har en lovfestet rett til et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen 

opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og det er de voksnes ansvar 

å sørge for elevenes trygghet. Skolene i Songdalen har lenge arbeidet for et 

inkluderende læringsmiljø uten mobbing og annen krenkende adferd. Men 

Opplæringsloven slår nå ettertrykkelig fast at mobbing i skolen ikke skal 

skje. Det skal nytte å si fra, og regelverket skal virke for elevene.    

Tilhørighet gir trygghet, trivsel og læring  
  

Regelverket handler om mer enn at elevene ikke skal oppleve krenkelser. Skolen 

skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Ingrid Lund, professor ved 

Universitetet i Agder, har en definisjon på mobbing som er i tråd med dette 

perspektivet:   

   

Mobbing av barn og ungdom er handlinger fra voksne og/eller barn og ungdom som 
hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og 
mulighet til medvirkning.  

   

I Songdalen kommune vil vi derfor arbeide for at alle elever skal oppleve å høre til, 

være betydningsfulle personer i fellesskapet og ha mulighet til medvirkning. Skolene 

i Songdalen har en felles visjon:  
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Alle elever i Songdalen har et trygt og godt skolemiljø og opplever å lykkes hver dag.  

Plan for et trygt og godt skolemiljø  
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Elevene i Songdalen skal ha det trygt og godt på skolen  og hver dag gå hjem 

fra skolen med en opplevelse av å ha lykkes med noe.   

De skal hver dag få hjelp til å se og glede seg over det de er gode til   

– og samtidig erfare at de er verdifulle og gode nok også når de ikke lykkes. 
Slike trygge og bekreftende omgivelser motiverer til både faglig og 
mellommenneskelig utvikling.    
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For å oppfylle Opplæringsloven og nå dette målet, jobber vi på flere nivåer. 

Kapittel 2 i denne handlingsplanen tar for seg det forebyggende arbeidet og 

viser hvordan kommunen jobber kontinuerlig og systematisk for bygge et 

trygt og godt skolemiljø.  

Kapittel 3 og 4 angir regelverk og rutiner for hvordan skolene skal reagere 

når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Kapittel 5 og 6 

konkretiserer hver enkelt skoles forebyggende arbeid.     
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KAPITTEL 1:   

RETTIGHETER OG VERDIGRUNNLAG  
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1.1 FNs barnekonvensjon  
FNS barnekonvensjon gir alle barn rett til utdanning (artikkel 28). Utdanningens 

formål er å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner 

så langt det er mulig. Utdanningen skal forberede barnet til et ansvarlig liv i et 

fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling og vennskap 

mellom folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper (artikkel 29).   

Barn har rett til vern mot diskriminering av alle slag (artikkel 2), og barnets 

beste skal være et grunnleggende hensyn (artikkel 3). Alle barn har rett til 

fritt å gi uttrykk for egne synspunkter i alle forhold som vedrører dem selv og 

skal derfor gis anledning til å bli hørt (artikkel 12).    

1.2 Opplæringsloven (Oppll. §1-1)  
Opplæringsloven følger opp FNs barnekonvensjon. Formålsparagrafen slår fast 

at elevene skal utvikle kunnskap, dyktighet og holdninger for å mestre livene 

sine og kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Opplæringen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd 

og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn 

som er forankret i menneskerettighetene. Alle former for diskriminering skal 

motarbeides.    

  

1.3 Trygt og godt skolemiljø (Oppll. §9A-2)  
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. Det er utgangspunktet for Songdalen kommunes handlingsplan for et 

trygt og godt skolemiljø.   

Skolene i Songdalen kommune skal være trygge steder for alle elevene. Det er 

elevens egen opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og det er de 

voksnes ansvar å sørge for den tryggheten elevene har rett til.   
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1.4  Systematisk arbeid (Oppll. §9A-3)  
Alle skoler skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å  fremme 

helse, miljø og trygghet for elevene. Denne  handlingsplanen 

skal synliggjøre hvordan skolene i Songdalen  kommune gjør 

dette.   
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1.5  Nulltoleranse mot krenking (Oppll. §9A-3)  
Skolene skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering 

og trakassering. Verken direkte handlinger, som for eksempel hatytringer, 

eller mer indirekte krenkelser, som utestenging, isolering og baksnakking, skal 

tolereres.   

Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn 

eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære elever å tenke 

kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger.     

Kort sagt er krenkelser ord eller handlinger som gjør at en elev blir lei seg eller 

ikke har det bra.   

Krenkelser kan skje på mange ulike steder, for eksempel på skolen, SFO, 

skoleveien og sosiale medier. Lovverket omfatter i utgangspunktet ikke 

elevenes fritid. Men hvis elevene opplever noe på fritiden som medfører at de 

ikke har det trygt og godt på skolen, må skolen likevel handle i henhold til 

aktivitetsplikten (se punkt 1.6) fram til eleven igjen har det trygt og godt på 

skolen.  

  

1.6 Aktivitetsplikt (Oppll. §9A-4)  
For å sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og 

godt på skolen, har skolen en aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten er delt i fem 

handlingsplikter: Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe 

inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 

trygt og godt skolemiljø.   

Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at 

eleven igjen får et trygt og godt skolemiljø. Skolen må ta hensyn til barnets 

beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. Alle 

involverte elever skal bli hørt.   

   

1.7  Dokumentasjonskrav (Oppll. §9A-4)  
Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Skolen skal lage en skriftlig 

aktivitetsplan når det er besluttet å sette inn tiltak. I tillegg skal skolen 

dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.  
Dokumentasjonskravet skal bidra til en faglig forsvarlig og hensiktsmessig 
praksis ved den enkelte skole og sikre at skolen senere kan vise hva som har 
blitt gjort.    
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1.8 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt          

krenker elever (Oppll. §9A-5)  
Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en 

annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenking, skal vedkommende 

straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier. Dersom det er noen i skolens 

ledelse som står bak krenkingen, skal skoleeier varsles direkte. Undersøkelser og 

tiltak settes i gang straks.  

  

1.9 Fylkesmannens håndheving av         

aktivitetsplikten i enkeltsaker  
Dersom saken er tatt opp med rektor og eleven fortsatt ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, kan elev eller foresatte melde saken til Fylkesmannen.   

   

1.10 Elevdeltakelse (Oppll. §9A-8)  
Elevene skal ta del i planlegging og gjennomføring av arbeidet for et trygt og 

godt skolemiljø. Elevrådet kan oppnevne representanter til å ivareta elevenes 

interesser overfor skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker.   

  

1.11 Involvering av brukerorgan (Oppll. §9A-9)  
Samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldrene skal 

holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet og så tidlig som 

mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all 

dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt 

skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker 

som er viktige for skolemiljøet.     
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1.12 Informasjonsplikt (Oppll. §9A-9)  
Skolen skal informere elever og foresatte om rettighetene som fremgår av 

hele §9A. Dersom skolen finner ut at noe ved skolemiljøet kan skade 

elevenes helse, skal elever og foreldre varsles snarest mulig.  

   

1.13 Forankring og oppfølging av planen   
Handlingsplanen er forankret i Opplæringsloven og Rundskriv fra U-dir-

32017.  

Handlingsplanen er behandlet i rektormøte og elevråd, skolemiljøutvalg, 

samarbeidsutvalg og FAU ved alle skoler.  
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KAPITTEL 2:   

FOREBYGGENDE ARBEID (Oppll. §9A-3)  
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2.1 Mål og rutiner for skolemiljøarbeid  
Hver skole har mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet. Skolenes 

brukerorgan er involverte i utarbeidelsen av disse. Skolene skal arbeide 

systematisk og planmessig for å nå målene og forebygge problemer. Det skal 

utarbeides rutiner som brukes aktivt for å følge med på skolemiljøet og den 

enkelte elevs opplevelse av det.    

Skolens egen plan skal vise hvordan det arbeides med de forskjellige punktene i 

kapittel 2 i denne handlingsplanen. Planen skal også konkretisere hvordan hvert 

trinn arbeider kontinuerlig og systematisk med elevenes sosiale og emosjonelle 

kompetanse. Skolen kan velge ulike tilnærminger i dette arbeidet. Hver skole 

skal evaluere sine mål og rutiner innen 1. juni hvert år.  

   

2.2 Involvering av brukerorgan  
Elever og foresatte er viktige i arbeidet med å utvikle et godt skolemiljø. Skolen 

skal jobbe for at både elever og foresatte får et eierforhold til skolens plan for 

et trygt og godt skolemiljø. Gjennom medvirkning og dialog skal skolen 

utfordre elever og foresatte til å delta i utformingen av tiltak for skolemiljøet. 

Skolen plikter å holde skolens brukerorgan (elevråd, FAU, SAU og 

skolemiljøutvalg) løpende orientert om alle forhold av vesentlig betydning for 

skolemiljøet. I tillegg skal skolen ha en årsplan som beskriver hvilke saker av 

betydning for skolemiljøet som tas opp i de forskjellige brukerorganene.   

  

2.3 Ordensreglement  
Innen 15. september hvert år skal kommunens ordensreglement og skolens 

supplement til dette gjennomgås med ansatte, elever og foresatte.   

  

2.4 Ansatte  
2.4.1 Starten av skoleåret  

Ved starten av skoleåret skal rektor sørge for at alle ansatte kjenner til 

Opplæringsloven §9A og alle skolerutiner som gjelder skolemiljøet. Det skal settes 

av tid til at ansatte får samtale om både skolemiljø og aktivitetsplikten.   
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2.4.2 Kompetanseheving   

Rektor og skoleeier har ansvar for kompetanseheving slik at ansatte er i stand til å 

både legge til rette for godt skolemiljø og kunne oppfylle aktivitetsplikten. Det 

utarbeides en ressursbank som skolene kan benytte seg av.  

   

2.4.3 Systematisk holdningsarbeid   

Gjennom ord, handling og kroppsspråk skal ansatte jobbe systematisk med å være 

trygge og tydelige voksne som bryr seg. Dette innebærer:  

• Bevissthet om rollen som forbilder for elevene. Ansattes sosiale kompetanse og 

kommunikasjon med hverandre påvirker også skolemiljøet.   

• Et positivt elevsyn med et kontinuerlig fokus på å bygge gode relasjoner til 

elevene.  

• Aktivt nærvær for å kunne oppdage at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen.    

• Alle elever og foresatte som henvender seg til skolen fordi eleven opplever å ikke 

ha et trygt og godt skolemiljø, skal bli møtt med respekt og forståelse for sin 

situasjon. De skal oppleve at skolen tar initiativ til tett dialog og konkrete tiltak i 

arbeidet. Skolens tiltak utformes i samarbeid med elev og foresatte.  

  

2.4.4 Lærer  

Lærerne har et særlig ansvar for følgende:  

• Forutsigbar og tydelig ledelse.   

• Klasseregler.  

• Nettvettregler.  

• Forebygge digital mobbing.  

• Øke elevenes sosiale kompetanse og jobbe med holdningsarbeid.   

• Følge med på særskilt sårbare barn.  

• Motvirke utenforskap og jobbe for en vi-følelse som alle elevene i klassen kan 

kjenne at de er en betydningsfull del av.  

• Reflektere med elevene om hva krenkelser kan være.   

• Reflektere med elevene om hva det innebærer å tenke kritisk og samtidig 

respektere andres meninger og overbevisninger.  

  

2.4.5 Vakt- og tilsynsrutiner  

Hver skole har vakt- og tilsynsrutiner. Rutinene skal beskrive både  hvor 

og hvordan tilsynet skal utføres.   

   

2.4.6 Helsesøster og/eller sosiallærer  

Hver skole skal i sine rutiner beskrive hvordan helsesøster og sosiallærer bidrar til et 

trygt og godt skolemiljø.  
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Plan for et trygt og godt 

skolemiljø  Songdalen kommune  

  .  

  

2.5 Elever   
2.5.1 Informasjon om rettigheter  

Skolen skal informere alle elever om rettighetene de har etter Opplæringsloven §9A.  

Det skal skje ved starten av hvert skoleår. I tillegg skal det informeres om 

rettigheter når enkeltsaker oppstår. Det skal gå fram av skolens plan hvordan 

informasjonen skal gis.  

   

2.5.2 Elevens rett til å bli hørt   

Dersom det kommer fram at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal 

eleven bli hørt. Skolen har en plikt til å alltid ta hensyn til barnets beste. Hvis 

hensynet til barnets beste medfører at tiltak settes inn mot elevens vilje, er det 

viktig at eleven hele tiden selv har en opplevelse av å bli hørt og tatt med på råd 

underveis. Elevperspektivet er sentralt fordi det er elevens rett å bli hørt. Men det 

er også viktig fordi det styrker elevenes tillit til de voksne. Dersom elevene vet at de 

voksne ikke setter i gang tiltak over hodet på dem, kan det øke elevenes mot til å ta 

opp vanskelige ting.   

   

2.5.2 Elevsamtaler  

Skolemiljø og spørsmål om hvordan eleven har det på skolen skal være fast punkt i 

alle elevsamtaler. Rektor er ansvarlig for at egnede metoder brukes for å få fram 

hvordan elevene har det på skolen og at ansatte jobber med hvordan disse 

samtalene skal bli best mulig.   

   

2.5.3 Elevundersøkelsen  

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år innen 10.januar. Den følges opp innen 

utgangen av januar. Skolen skal i sin plan for skolemiljø ha rutiner for hvordan 

undersøkelsen følges opp.  

  

 2.5.4 Andre kanaler  

Gjennom egnede verktøy skal skolen legge til rette for andre kanaler der elevens 

stemme kommer fram. Det kan for eksempel være en loggbok der eleven jevnlig får 

muligheten til å gi uttrykk for hvordan han/hun har det på skolen.    
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2.6 Foresatte  
2.6.1 Informasjon om rettigheter  

Skoleeier er ansvarlig for en kommunal brosjyre som kan deles ut til alle 

foresatte.   

Skolen skal informere alle foresatte om rettighetene de har etter  

Opplæringsloven §9A. Det skal skje muntlig og skriftlig ved starten av hvert 

skoleår. I tillegg skal det informeres om rettigheter når enkeltsaker oppstår. 

Det skal gå fram av skolens plan hvordan informasjonen skal gis.   

  

Vedlegg: «Trygt og godt skolemiljø for alle elever i Songdalen»   

   

2.6.2 Foreldresamtaler  

Skolemiljø og spørsmål om hvordan eleven har det på skolen skal være fast 

punkt i alle foreldresamtaler.  

   

2.6.3 Foreldremøter  

Skolemiljø skal være fast punkt på alle foreldremøter. Foresatte er en ressurs 

for skolemiljøet, og skolen skal ha en plan for samarbeidet med foresatte. 

Gjennom dialog og medvirkning skal foresatte inviteres til å komme med 

forslag til tiltak for godt klasse- og skolemiljø og utfordres til være bevisste på 

hvordan de selv kan bidra positivt til et godt skolemiljø.  

Utdanningsdirektoratet har mange tips til hvordan dette kan gjøres på sin 

ressursside for hjem-skole-samarbeid: https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/samarbeid/hjem-skolesamarbeid/  

  

2.6.4 Foreldreundersøkelsen  

Foreldreundersøkelsen gjennomføres hvert partallsår innen 30.november. Den 

følges opp innen utgangen av januar.   

   

2.6.5 FAU  

Skolen skal ha dialog med FAU om saker som angår skolemiljøet. Det kan være 

saker som FAU selv tar initiativ til eller tema som skolens ledelse oppfordrer 

FAU til å drøfte.   

  

2.7 Trivselstiltak på skolen  
Hver skole skal i samråd med ansatte og elever gjennomføre trivselstiltak i løpet 

av skoleåret.   

    

  



  15  

Plan for et trygt og godt skolemiljø  

Songdalen kommune  



Plan for et trygt og godt skolemiljø   
16 Songdalen kommune  

KAPITTEL 3: AKTIVITETSPLIKT   

OG DOKUMENTASJON (Oppll. 9A-4)  
   

3.1 Plikten til å følge med  
I forbindelse med skolestart orienteres alle ansatte ved skolene om plikten 

til å følge med og hva de skal se etter.   

  

Hver skole har vakt- og tilsynsordninger.   

  

Elevråd og skolemiljøutvalg har som fast punkt på sine møter om det er 

bestemte steder eller elevmiljøer man bør følge ekstra godt med på. 

Det skal konkretiseres i skolens rutiner hvordan man følger ekstra godt 

med på særskilt sårbare elever.    

   

3.2 Plikten til å gripe inn  
I forbindelse med skolestart orienteres alle ansatte ved skolene om plikten 

til å gripe inn.   

  

Skolen og skoleeier sørger for at de ansatte kjenner til begrensningene for 

plikten til å gripe inn.  

   

3.3 Plikten til å varsle  
I forbindelse med skolestart orienteres alle ansatte ved skolene om plikten 

til å varsle.  

  

Hver skole etablerer varslingslinjer og rutiner for arkivering. Rektor kan 

delegere ansvaret for å ta imot og følge opp varsel, men har fortsatt 

overordnet ansvar. Rektor varsler skoleeier i alvorlige tilfeller.    

  

«4.1 Varslingsskjema (Oppll.§9A-4)» benyttes ved alle varsler.  

  

Den ansatte må vurdere om saken er så alvorlig at den må varsles straks eller 

om det kan vente til slutten av dagen eller uken.  

  

Ved mistanke om at ansatte krenker en elev, skal rektor varsles umiddelbart. 

Rektor varsler skoleeier.  

  

Ved mistanke om at noen i skoleledelsen krenker en elev, skal rektor ikke 

kontaktes. Skoleeier skal varsles direkte.   
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3.4 Plikten til å undersøke  
Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.   

  

Undersøkelsene som gjøres dokumenteres ved bruk av skjema  

«4.2 Mal for dokumentasjon av plikten til å undersøke (oppll. §9A- 

4)»  

  

Rektor er ansvarlig, men kan delegere undersøkelsen eller gjennomføre 

den i dialog med ansatte.   

  

Skolen skal ikke skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er 

blitt krenket eller mobbet. Plikten til å undersøke innebærer at 

skolen undersøker elevens opplevelse av skolemiljøet. Elevens 

mening og opplevelse skal være sentral.  

  

Undersøkelsene har som formål å få fram fakta om situasjonen, 

bakgrunnen for elevenes opplevelse og hvilke forhold i 

elevenes omgivelser som påvirker hvordan de opplever 

skolemiljøet. En undersøkelse kan også innebære å avklare og 

opplyse om forhold tilbake i tid eller om forhold utenfor 

skoletiden dersom dette påvirker elevenes hverdag på skolen.  

  

Alle berørte elever skal bli hørt. Det skal gjennomføres samtaler 

med alle berørte elever og foresatte. Formålet med disse 

samtalene er tredelt.  

1. Undersøke saken og samle informasjon.  

2. Elevene skal bli hørt og møtt med respekt og omsorg.  

3. Gi tydelig beskjed om at mobbing ikke er akseptert og         informere 

om at skolen undersøker saken.  

  

Andre mulige informasjonskilder: Ansatte på skolen, skolebussjåfør, 

systematisk observasjon, brukerorgan, foreldremøter, 

brukerundersøkelser eller andre skriftlige undersøkelser.   

    
  

3.5 Plikten til å sette inn tiltak  
Skoleeier er ansvarlig for nødvendig kompetanseheving slik at skolens 

ansatte er i stand til å gjøre faglige og konkrete skjønnsvurderinger når det 

lages aktivitetsplan.      
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Rektor er ansvarlig for å sette inn tiltak når en elev selv sier fra eller når 

undersøkelser viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Dersom undersøkelsen ikke avdekker krenkelser, skal det likevel settes inn 

tiltak så lenge eleven selv fortsatt opplever et utrygt skolemiljø.   

  

Dersom undersøkelsen avdekker krenkelser, skal det lages aktivitetsplan 

både for den som blir utsatt for krenkelser og for den som utsetter andre for 

krenkelser.   

  

Begge parter har rett til å bli hørt, og begge parter skal følges opp. Skolen 

vurderer egnede tiltak opp mot hva som ivaretar barnets interesser best 

mulig.  

  

Tiltakene må være lovlige, gjennomtenkte, tilpassede og målrettede.  

  

Det kan gjennomføres tiltak på individnivå, gruppenivå og systemnivå.  

  

Tiltak på individnivå er tiltak som er knyttet til den enkelte elevs behov i den 

gitte situasjonen. Det kan være jevnlige samtaler, observasjon, voksen 

tilstedeværelse eller økt kontakt med hjemmet.  

  

Tiltak på gruppenivå kan være økt fokus på en elevgruppe, omorganisering 

av klasserommet, etablering av lekegrupper eller andre trivselstiltak, trening 

av sosial kompetanse eller økt voksen tilstedeværelse i en periode.   

  

Tiltak på systemnivå kan være etablering av nye regler, omorganisering av 

skoledagen, økt voksentetthet eller holdningsarbeid. Sanksjoner må være i 

tråd med ordensreglementet. Kollektive sanksjoner er ikke tillatt.   

  

Skolen lager en skriftlig aktivitetsplan ved bruk av skjema «4.3 Mal for 

aktivitetsplan».   

  

Dialogen med berørte parter følges opp.   

Aktivitetsplanen følges opp og evalueres ved bruk av skjema «4.4 Mal for 

oppfølging og evaluering av aktivitetsplan»  

  

3.6 Dokumentasjon  
Skolene skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

etter første til femte ledd (Oppll. §9A-4 sjette og syvende ledd).   

Dette gjøres ved at hver skole har en plan som konkretiserer hva som blir gjort 

for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. punkt 3.1- 3.5 i denne handlingsplanen.   
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Dokumentasjonskravet gjelder også arbeidet skolen gjør for å følge med, gripe 

inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak i den enkelte sak. Enkeltsaker skal 

derfor dokumenteres underveis ved bruk av skjemaer i kapittel 4.   

   

   

   

   

   

   

   

KAPITTEL 4:  SKJEMA OG MALER   

(Oppll. §9A-4)  
   

4.1 Varslingsskjema ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det       

trygt og godt på skolen  

  

4.2 Mal for dokumentasjon av plikten til å undersøke   

  

4.3 Mal for aktivitetsplan  

  

4.4 Mal for oppfølging og evaluering av tiltaksplan  
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KAPITTEL 5: KONKRETISERING AV  

FOREBYGGENDE TILTAK VED       

SONGDALEN UNGDOMSSKOLE 
   

   

5.1   Mål og rutiner for skolemiljøarbeid 

        - Beskrevet i                              

          Handlingsplanen 

                                                                                                                   

5.2   Involvering av brukerorgan 

       - Skolemiljø er fast punkt i 

         alle møter i Elevrådet,  

         Foreldreutvalget,                      

         Samarbeidsutv og   

         Skolemiljøutv.  

 

                                                                                                                          

5.3   Supplement til kommunens ordensreglement    

        - Skolen bestemmer til 

          enhver  tid 

          utdypende regler til  

          kommunens reglement 

- Skolen er mobilfri for 

elevene gjennom 

skoledagen, med eget 

reglement for dette. 

   

 5.4   Ansatte  
 

   

5.4.1   Starten av skoleåret  

                   - I samarbeid med Tunballen og 

Rosseland skole legges det stor vekt på 

å etablere gode klasser på 8.trinn. 

                   - I rutine for etablering av nye klasser 

gis det ikke anledning for elever til å 

velge medelever til de nye klassene. 

                   - Nye 8.trinn har besøksdag i 

begynnelsen av juni. 

                  - Egne formøter med elever og foreldre 

der det er hensiktsmessig. 
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                  - Leirskole for 8.trinn på Haraldvigen 

høsten. Sosiallærer og PPT er med for 

observasjon og samtaler 

5.4.2           Kompetanseheving  

                   - Aktiv deltakelse i prosjektet 

Inkluderende læringsmiljø. 

                   -Alle ansatte er med i aktuell kursing. 

                   - Informasjon til u.skolen fra 

barneskolene om elever som har vært 

involvert i § 9a – saker 

                   - Lærerundersøkelsen gjennomføres 

ved slutten av skoleåret. Spørsmålene 

gjenspeiler elevundersøkelsen. 

5.4.3  Systematisk holdningsarbeid  

                   - Felles klasseregler med utgangspunkt i ordensreglementet.  

                   - Klasselærermøter etter fast struktur der alle elever drøftes 

                   - Alle ansatte drøfter karakterer i orden og oppførsel 

                   - Elevene bytter ofte plass i klasserommet for å oppnå ulike 

                     læringspartnere 

     -Elevene spiser i fellesskap i klassene før storefri 

     - Skolen legger opp til felles aktiviteter for alle elevene på 

       skolen eller på et trinn. 

5.4.4  Lærer  

                   - Skal være lojal mot regler 

                  - Skal ta tak i uro med en gang 

                  - Skal hilse elevene med gode ord hver dag. 

                  - Skal ta rask kontakt med de foresatte, også om positive  

                    ting. 

                   - Rask kontakt med de foresatte til elever som skaper uro 

                   - Lærer skal legge vekt på tydelig og god klasseledelse 

                   - Lærer skal tenke praktiske, varierte, relevante og 

                     motiverende metoder i undervisningen. 

                   - Lærer skal følge nøye opp elever med høyt fravær, og 

                     bruke aktivt «Veileder ved bekymringsfullt fravær» 

5.4.5   Vakt- og tilsynsrutiner  

                   - Tydelig ordensreglement som alle ansatte er forpliktet til å                 

                      følge. 

                   - Vakter skal alltid ha gule vester 

                   - Vakter skal ta aktivt kontakt med elever som sitter eller 

                     står mye alene. 

                   - Skolen forsterker vaktholdet i perioder og/eller steder der  

                     det er særlig behov for det. 

5.4.6   Helsesøster og sosiallærer  

                   - Sosiallærer har individuell samtale med alle 8.klassinger i  

                     løpet av det første skoleåret. 
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- Helsesøster og sosiallærer har hovedansvaret for 

planlegging og gjennomføring av Psykisk helse-uka for 

alle klassene i uke 41. 

- De har ansvaret for «Vanlig, men vondt», som er et 

tilbud til 9.trinnselever som har opplevd samlivsbrudd 

hos foreldrene. 

   

5.5   Elever   
5.5.1  Informasjon om rettigheter  

                 - I starten av skoleåret skal alle klassene ha gjennomgang av  

                   hovedpunktene i § 9a, og denne handlingsplanen. 

5.5.2  Elevens rett til å bli hørt  

                 - Elevene skriver loggbok månedlig til kontaktlærer 

5.5.3   Elevsamtaler  

                   - Strukturerte samtaler om fag, trivsel og sosiale forhold 

                  - Ad hoc – samtaler ved behov 

5.5.4   Elevundersøkelsen  

                   - Gjennomføres hvert år før jul. 

                   - Tas opp på aggregert nivå i brukerorganene, og på klasse-  

                      og individnivå med kontaktlærer og i klasselærermøter 

5.5.5   Andre kanaler 

                   - Det opprettes raskt kjernegruppe eller ansvarsgruppe  

                    rundt elever som både krenker andre eller blir krenket 

- Tverrfaglig team ved skolen drøfter fast skolens 

elevmiljø,  og evt konkrete elevsaker.  

   

5.6   Foresatte  
5.6.1   Informasjon om rettigheter  

                   - Informasjon om Opplæringsloven, veiledninger o.l  

                      legges ut på skolens hjemmeside. 

5.6.2   Foreldresamtaler  

                   - Foreldrekonferanser min 2 ganger pr. år. 

                   - Elevens opplevelse av skolemiljøet skal tas opp. 

5.6.3   Foreldremøter  

                    -  Foreldremøter på alle trinn og i alle klasser ved oppstart      

                       av skoleåret. Disse skal være temabaserte, og det legges  

                       vekt på å bruke gode eksterne innledere. Eks Politiet,  

                       SLT-koordinator, Barnevakten, UIA m.fl. 

                     - Tema foreldremøte 8.trinn: Kjærlighet og grenser –  

                        hvordan kan foreldrene bidra til trivsel og læring? 

                     - Det kalles inn til ekstraordinære foreldremøter dersom 

                        varsler etter § 9a tilsier at det er forhold i det  

                        generelle klassemiljøet som gjør slike møter aktuelle. 

                     - Det settes av god tid til gruppediskusjoner 

5.6.4   Foreldreundersøkelsen  

                   - Gjennomføres i partallsår i forbindelse med høstens  
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                      konferanser. 

5.6.5   FAU  

                   - Skole – og elevmiljøet er fast punkt på alle møter i FAU. 

 

 

   

5.7   Trivselstiltak på skolen  

                   - Skolen deltar i                 

                     Trivselsprogrammet. 

- Elever fungerer 

som Trivselsledere 

i storefri. 

- Nodelandshallen er 

åpen for aktiviteter 

i storefri. 

- Det arrangeres 

turneringer i bl.a 

ballspill, 

bordtennis, sjakk. 
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KAPITTEL 6:   

KONKRETISERING AV HVA  

SONGDALEN UNGDOMSSKOLE GJØR 

FOR Å OPPFYLLE 

AKTIVITETSPLIKTEN  
 

   
   

 6.1   Plikten til å følge med  
                           -Ved oppstart av skoleåret går rektor gjennom §9a og   

                           denne handlingsplanen med alle ansatte. 

                         -Det legges særlig vekt på gjennomgang av  

                          prosedyrene, jfr kap 4. 
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                         -Rektor tar initiativ til å samle trenere og ledere fra lag                   

                          og foreninger som gir tilbud på fritida til våre 

                         ungdommer, ved oppstart av skoleåret. Gjennomgang  

                         av § 9a, og drøfting av samarbeid for å fremme trygt og  

                         godt skolemiljø.  

 

   
 6.2  Plikten til å gripe inn  
                           -Gjennomgang med alle ansatte ved starten av  

                           skoleåret.  

                          -Jevnlige drøftinger i plangruppa, teammøter, 

                           klasselærermøter og i møter med andre ansatte 

                           om erfaringer og opptreden i aktuelle situasjoner. 

                            
   

 6.3  Plikten til å varsle  
                           -Gjennomgang med alle ansatte ved starten av  

                           skoleåret. 

                         -Alle ansatte skal ha enkel tilgang til varslingsskjema 

   
 6.4  Plikten til å undersøke  
                           -Rektor har ansvaret for at alle varslede saker blir 

                           undersøkt. Rektor kan delegere hele eller deler 

                           av undersøkelsen til ass.rektor, sosiallærer og 

                           kontaktlærere. 

   
 6.5  Plikten til å sette inn tiltak  

                       -Rektor har  

                        ansvaret for at  

                         tiltak blir satt 

                       inn, fulgt opp og  

                       evaluert. 

  

Foto  
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Forside, side 3 og 4:  fotograf Ingvild Kolnes  

Side 2 og 5: unsplash.com   
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