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1. Grunnlag for skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø 
 

Handlingsplanen gir et innblikk i hvordan Våland skole arbeider med å oppfylle elevenes rett til et 
trygt og godt skolemiljø gjennom:  
 

• Kvalitetsplan og ordensreglement 

• Opplæringsloven kapittel 9A og aktivitetsplikten 

• Håndtering av saker der elever krenkes 

• Forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø 
  

 

Fra Våland skoles kvalitetsplan: 
 

- Læring og mestring skal gjenspeile trivsel, motivasjon og glede hos elevene 
                      - Fellesskap gjennom gjensidig respekt, likeverd og inkludering 
 
 

 

Utdrag fra skolens ordensreglement: 
 

Skolen vår skal være et trygt og trivelig sted å være. Alle elever har plikt til å bidra for å skape et 
godt lærings- og skolemiljø. 

 

Vær mot andre slik du vil at de skal være mot deg! 
             

1. Mobbing, krenkende ord eller handlinger er ikke tillatt. Stoppregelen skal overholdes. 
 

 

 

Utdrag fra forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene i Stavanger kommune, 
kapittel 2 om elevers rettigheter og plikter 

 
2.2 Rettigheter  
Elever har både rettigheter og plikter. Elever i stavangerskolen har krav på å  

• ha et godt lærings- og skolemiljø uten krenkelser  

• bli behandlet på en ordentlig måte og bli vist respekt  

• få ha sine eiendeler i fred  
2.3 Plikter  
Elever i stavangerskolen har plikt til å  

• bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø  

• behandle andre på en ordentlig måte og vise andre respekt  

• ikke plage eller krenke andre, verken fysisk, psykisk, verbalt, eller på nettet  

• la andres eiendeler være i fred  
 

 
Dersom reglementet for orden og oppførsel blir brutt, skal situasjonen søkes løst med tiltak på et 
lavest mulig nivå. All bruk av sanksjoner og tiltak skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler 
som er brutt og hvorfor skolen må reagere. Sanksjonene /tiltakene skal stå i rimelig forhold til 
reglementsbruddet. Eleven skal hvis mulig gis anledning til å gjøre opp for seg.  
 

Å forebygge og bekjempe krenkelser, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme i skolen er noe 
voksne på skolen, foreldre og nærmiljø må stå sammen om.  
 

At elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø støttes av Opplæringsloven kapittel 9A som 
omhandler det fysiske og psykososiale læringsmiljøet til elevene.  
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1.1 Opplæringsloven kapittel 9A: 
 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.    
                                                                                                                
Det betyr at skolemiljøet ikke skal gi elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, men 
positivt bidra til å styrke elevenes fysiske og psykiske helse. Elevene skal trives, og skolen skal 
oppleves som et meningsfullt sted å være. Skolemiljøet skal gi gode læringsbetingelser.  
 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Heller 
ikke utestenging, baksnakking, isolering, «blikking», trusler eller hatytringer skal tolereres.       
 

Kapittel 9A gjelder når eleven er:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

• på skolen, i timer og friminutt 
• i leksehjelp 
• i skolefritidsordningen (SFO) 
• på skoleveien 
• på skoleturer og leirskole 
• i aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område 
• i lokaler utenfor skolens område   
• utsatt for digital mobbing, hvis mobbingen har sammenheng med skolen                                                                         

Hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, må skolen 
likevel handle i henhold til aktivitetsplikten.                                                                                                     

1.2 Aktivitetsplikten: 
 
Skolen skal handle i henhold til aktivitetsplikten slik at elevens individuelle rett til et trygt og godt 
skolemiljø blir oppfylt. Den består av fem delplikter:     
                                                                                      

1) følge med 
2) gripe inn 
3) varsle skoleledelsen 
4) undersøke all mistanke og kjennskap 
5) sette inn tiltak – helt til eleven har det trygt 

 

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 starte opp med 
undersøkelser og evt. sette inn egnede tiltak innen 5 arbeidsdager.  
 

Det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. Skolen skal 
sørge for at involverte elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i 
skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten.  
 

Forslag til tiltak drøftes med foresatte og involverte ansatte i skole og evt. SFO. Ledelsen utarbeider 
deretter en skriftlig aktivitetsplan med tiltak, gjennomføring, ansvar og tidspunkt for evaluering. Nye 
tiltak og nye evalueringsmøter avtales – helt til eleven har det trygt.  
 

Dersom eleven eller foresatte mener at tiltakene ikke er tilstrekkelige, kan saken meldes videre til 
fylkesmannen. Fylkesmannen konkluderer med hvor vidt skolen har oppfylt aktivitetsplikten eller ei.    
 

Skjerpet aktivitetsplikt: Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en 
annen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenkelser, skal rektor varsles straks. Hvis det er 
en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk mistanke om 
eller kjennskap til krenkingen.                                             
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2. Håndtering av saker der elever krenkes 
 

  Hva: Hvordan: 

1 Informasjon til rektor og 
skolens ressursteam 

En fra skolens ledelse skal være kontaktpersonen til den læreren som skal håndtere 
saken 

2 Samtale med eleven som 
har blitt krenket 

• Undersøkelse av saken 
o Hvem er det som plager? 
o Hva er det som skjer? 
o Hvor er det dette skjer? 

• Forsikre eleven om at hun/han ikke skal måtte tåle krenkelser 

• Understreke at skolen har nulltoleranse for krenkelser 

• Trygge eleven på at saken tas på alvor, og skal håndteres raskt 

• Gi informasjon om videre saksgang 

• Lag skriftlig beskrivelse av elevens opplevelse av saken 

3 Samtale med elev og 

foresatte 

• Undersøkelse av saken 

o Hvem er det som plager? 

o Hva er det som skjer? 

o Hvor er det dette skjer? 

• Forsikre elev og foresatte om at eleven ikke skal måtte tåle krenkelser 

• Understreke at skolen har nulltoleranse for krenkelser 

• Forsikre elev og foresatte om at saken tas på alvor, og skal håndteres raskt 

• Gi informasjon om videre saksgang 

4 Videre undersøkelse av 

saken 

• Informere ansatte som jobber rundt eleven til daglig 

• Gi informasjon til kollegiet på skolen om å iverksette målrettede 

observasjoner 

• Være på jakt etter fakta 

5 STOPP-samtaler med 

utøverne (enkeltvis) 

• Gi eleven en beskrivelse av situasjonen 

• Være tydelig på det som er observert og kartlagt av ansatte (ikke referere 

til hva eleven som har blitt krenket, har sagt) 

• Være tydelig på hvilken rolle eleven har 

• Gi eleven mulighet til å uttale seg om situasjonen 

• Være tydelig på at krenkelsene må STOPPE 

• Gi eleven en tydelig beskjed om hvilken oppførsel som forventes. Eleven 

må få 2-3 konkrete arbeidsoppgaver som skal gjøres 

• Være tydelig på skolens nulltoleranse 

• Være tydelig på at man vil følge nøye med 

• Involvere foresatte og gi informasjon om samtalen 

6 Samtale med den 

krenkede og informasjon 

til foresatte 

• Informere eleven kort om de samtalene som er gjennomført 

• Forsikre eleven om at krenkelsene er STOPPET 

• Være tydelig på at eleven må si ifra om plagingen fortsetter 

• Informere om at utøverne får tett oppfølging 

• Informere foresatte til eleven om det som er gjort 

7 Utarbeide og drøfte 

utkast til aktivitetsplan i 

møte med elev og 

foresatte 

• Elev, foresatte, kontaktlærer og ledelsen møtes for drøfting av 

situasjonen. I møtet blir det laget et utkast til aktivitetsplan. I planen skal 

følgende være med: 

o Beskrivelse av situasjon 

o Hvilke tiltak skal iverksettes? 

o Når skal tiltakene gjennomføres? 

o Hvem er ansvarlig for gjennomføringen? 

o Når skal tiltakene evalueres? 

8 Aktivitetsplan • Ledelsen utarbeider aktivitetsplan for involverte elever 

• Kopi av aktivitetsplan til foresatte 

9 Møte(r) med utøver(ne) 

og foresatte  

• Involvering av foresatte og informasjon om tiltak 

10 Oppfølging av eleven som 

har blitt krenket 

• Spørre eleven om hvordan de siste ukene har vært 

• Hvordan har tiltakene fungert? Burde noe mer gjøres? 
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11 Oppfølging av utøver(ne) 

(enkeltvis) 

• Hvordan har de siste ukene vært? 

• Hva har fungert / ikke fungert? 

• Kommunisere skolen sin holdning 

• Gi ros om det har skjedd positive endringer 

• Informasjon til foresatte om oppfølgingssamtalen 

12 Evalueringsmøte med 

krenket elev og foresatte 

• Møte med elev og foresatte etter max 4 uker  

• Hvordan har tiltakene fungert? Burde noe mer gjøres? 

• Dokumentasjon avslutning, evt. videreføring av saken 

13 Avsluttende møte med 

utøverne dersom saken 

er løst 

• Gi ros for endring av atferd. Uttrykk fortsatt forventning om god atferd 

• Gi uttrykk for at skolen fortsatt vil følge med på elevenes samspill 

• Minne om arbeidsoppgavene til hver enkelt 

• Informere og involvere utøvers foresatte om avslutning, evt. videreføring 

av saken 

                                           

Mange krenkelser vil sannsynligvis stoppe etter at skolen har gjennomført ovenstående punkter i 

handlingsplanen. Dersom krenkelsene ikke opphører, skal skolen, gjennom en gradvis opptrapping, 

hvor virkemidlene som blir tatt i bruk blir stadig strengere, iverksette nye tiltak.  

Elever som over tid krenker medelever, og som ikke klarer å justere sin oppførsel etter oppfølging fra 

skolen, trenger kanskje mer hjelp enn det skolen klarer å gi. I de tilfeller der skolen ikke får slutt på 

en elevs krenkelser av andre, skal skolen innkalle til samarbeidsmøte med hjemmet for å uttrykke 

skolens bekymring. Samtidig kan skolen kalle inn til møte slik at alle relevante faginstanser rundt 

skolen får ta del i problemstillingen: 

  Hva: Hvordan: 
1 Innkalling til 

samarbeidsmøte 
• Innkalle foresatte til eleven som krenker til et samarbeidsmøte 

• Ytre sin bekymring for atferden til eleven 

• Gjennomgang av tiltak som er iverksatt fram til nå 

• Foresatte får komme med sine innspill 

• Be om å få drøfte saken med andre relevante faginstanser 

2 Drøfting av sak med 

relevante faginstanser 

som skolehelsetjenesten, 

PPT, barneverntjenesten,  

barne- og ungdoms-

psykiatrisk poliklinikk 

(BUP), politiet 

• Drøfting med navn eller anonymt (foresatte avgjør) 

• Drøfte videre håndtering 

o Isolering? 
o Utvisning? 
o Klassebytte? 
o Skolebytte? 
o Bekymringsmelding til barnevern? 

3 Iverksette tiltak • Rektor drøfter tiltak med skolesjef 

• Rektor innkaller foresatte og elev for å informere om tiltak 

• Eleven og foresatte får anledning til å komme med innspill til tiltakene 
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3. Forebyggende arbeid med skolemiljøet 
Felles rutiner, regler og aktiviteter, samt oppfølging og evaluering av tiltakene, er viktige faktorer i 
det forebyggende arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. 
 

3.1 Årshjul, fellesaktiviteter 
Måned Aktivitet For hvem Ansvarlig 

August 
 
 

Fellessamling 
Gj.gang av ordensregler, felles 
rutiner og handlingsplan for et 
trygt og godt skolemiljø 

1-7 
Elever, foresatte og 
personale 
 

Ledelsen og bibliotekar 
Personale og ledelsen 

September 
 
 

Oppstart av elevrådsarbeid 
Oppstart av MIPA 
Foreldremøter 
Skoletur (dagstur) 

3-7   
6-7 
Foresatte 1-7 
1-4 og  5- 7 

Rektor 
Miljøterapeut 
Kontaktlærere/ledelsen 
Trinn 

Oktober 
 

Temakveld 
Elevsamtaler 

Foresatte 
1-7 

FAU 
Kontaktlærere 

November Solidaritetsaksjon: Hei Verden 
Utviklingssamtaler 
Foreldreundersøkelsen 
Elevundersøkelsen 
Internkontroll (Udirs sjekkliste) 

1-7 
Elever og foresatte 
Foresatte 3.+6. trinn 
6-7 
1-7 

Trinn 
Kontaktlærer 
Ledelsen 
Kontaktlærer/ledelsen 
Skolemiljøutvalget 

Desember 
 

Førjulssamling 
Foreldrekafe m/solidaritetsaksjon  
Julefrokoster 
Lyktetog 

1-7 
1-4 
Elever og foresatte 
1-7 

1.+5. trinn 
SFO 
Trinn / klasser 
Trinn 

Januar Foreldreundersøkelsen SFO Foresatte SFO 2. trinn SFO 

Februar Overnattingstur SFO 1-4 SFO 

Mars  
 
 

Matematikkens dag/uke 
Temakveld 
Elevsamtaler 

1-7 
Foresatte 
1-7 

Trinn 
FAU 
Kontaktlærere 

April 
 
 

Utviklingssamtaler 
Vårsamling 
Litteraturuke 
Småstjerner i sikte 

1-7 
1-7 
1-7 
1-4 

Kontaktlærere 
2. og 4. trinn 
Bibliotekar 
SFO 

Mai 
 
 

Foreldremøter 
Øvetog og 17. mai samling 
Solidaritetsaksjon / Hei verden 

Foresatte 1-7 
1-7 
1-7 

Foreldrekontakter 
7. trinn 
Komite/ Trinn 

Juni 
 
 

Aktivitetsdager / Trimuke 
Foreldrekafe SFO 
Avslutningsfest 
Sommersamling 
Sommeravslutning i skolegården 
Avslutningstur SFO 

1-7 
1-4 
7. trinn og foresatte 
1-7 
1-7 
4. trinn 

Komite / Trinn 
SFO 
Foreldrekontakter 
6. trinn 
Trinn 
SFO 

 

3.2 Månedens mål for sosial kompetanse 
Måned Tema Måned Tema 

August Skoleregler og vennskap Januar Empati 

September Skolearbeid Februar Selvkontroll 

Oktober Ansvarlighet Mars Selvhevdelse og selvtillit 

November Nettvett April Samarbeid 

Desember Respekt Mai  Vennskap 

  Juni Omsorg 
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3.3 Klassemiljøutvikling  
Tiltak Tidspunkt Ansvar 

Gjennomgang av Våland skoles ordensreglement  Årlig Kontaktlærere 

Gjennomgang av handlingsplan for et trygt og godt 
skolemiljø 

Årlig, elever og 
foresatte 

Ledelse / 
kontaktlærere 

Utarbeiding av klasseregler Etter 
sommerferien 

Elever og 
kontaktlærere 

Tydelig klasseledelse med fokus på mestring, 
relasjonsbygging, respekt, omsorg og inkludering  

Daglig Alle ansatte 

Gjennomføre positive klassemiljøtiltak som «Hemmelig 
venn», trening i å gi komplimenter, gladmeldinger etc.  

I løpet av 
skoleåret 

Kontaktlærerne  

Bevisstgjøre elevene om virkninger av verbal og kroppslig 
språkbruk, utestenging, skjult mobbing og digital mobbing 
kontra inkludering og framsnakking 

Daglig Alle ansatte 

Arbeid med felles regler og rutiner: 
-forseintkomming og oppstart av skoledagen  
-høyreregelen i trappehus 
-de tre i-ene; Innestemme, innefart og innesko 
-STOPP-regelen  

Daglig Alle ansatte 

Handlingsplan mot uønsket språkbruk Daglig Alle ansatte 

Arbeid med felles månedlige mål for sosial kompetanse for 
1.-7. trinn 

Daglig  Kontaktlærere 
Elevråd 

MIPA – Miljøpatrulje i storefri  
 

2 x pr. uke Ansatte + utvalgte 
elever på 4., 6.-7.tr 

Fadderordning for 1.- 2. trinn 
 

Daglig 5.- 6. trinn og 
kontaktlærere  

Sosiometriske målinger, f. eks. «Spekter». Verktøy for 
kartlegging av klassemiljø. Tilpasses det enkelte trinn  

Hver høst og vår Alle kontaktlærere 

Innblikk, verktøy for avdekking av mobbing  
 

Ved behov Miljøterapeut og 
ledelsen 

Sosiale treningsgrupper / ART-grupper i klasser / på trinn  Jevnlig Miljøarbeidere og 
miljøterapeuter 

REPULS, individuell trening på selvregulering  Ved behov Miljøterapeut 

To adressegrupper; For barn på 4.trinn med to adresser Februar-mai Helsesøster 

Stjernevakter i frim.; Styrket vakthold rundt enkeltelever Ved behov Ledelsen 

Forbud mot bruk av mobiltelefon og sosiale medier i 
skoletida grunnet fare for digital mobbing 

Daglig Alle ansatte 

Opplæring i:  

• Kildekritikk og digital dømmekraft  

• Nettbruk, nettvett,  personvern  

Månedlig 
Temauke 
Foreldremøter 

Trinnlærere, 
bibliotekar, elever 
og foresatte 

Forebyggende arbeid og trivselstiltak for 1.-7. trinn 
 

Daglig Miljøterapeut 1.-4. 
trinn og 5.-7. trinn 

Klasse- og trinnaktiviteter som turer og ekskursjoner Jevnlig Kontaktlærere 

Skolens ressursteam med spes.ped.lærere, miljøterapeuter, 
helsesøster og rektor 

Møter 2. hver 
uke 

Ressursteamleder 
og rektor 

Miljøarbeidersamarbeid Ukentlig Miljøterapeut 

Utarbeide årshjul for hjem – skolesamarbeid  
(vennegrupper, klasseturer, spille- / bakekvelder m.m) 

Ved skolestart Foreldrekontakter 
og kontaktlærere 

Involvere og engasjere foreldregruppen ved klassemiljø-
utfordringer i klassen 

Ved behov Kontaktlærere og 
ledelsen 

Elevrådsmøter 
Møter i skolemiljøutvalget 

1 x pr. mnd 
2-3 møter pr. år 

Rektor 
Avdelingsleder 
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3.4 Eksempel på sosiometrisk måling for kartlegging av klassemiljø 
Sosiometriske målinger foretas i alle klasser høst og vår og tilpasses trinnet målingen utføres på. 

Spekter (sosiometrisk måling)                                                                                                                             
Svar ærlig. Ingen andre elever får se det du svarer. 

Navn: …………………………………………………………………………………………………………………….     Klasse: ……………. 

1. Hvem i klassen vil du helst være sammen med i friminuttene? Skriv tre navn 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Hvem i klassen vil du helst samarbeide med i timene? Skriv tre navn 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Hvem i klassen er det som bestemmer mest? Skriv tre navn 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Hvem i klassen hjelper andre elever?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Hvem i klassen hjelper lærerne? Skriv tre navn 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Hvem i klassen bråker i timene? Skriv tre navn 

................................................................................................................................................................... 

7. Hvor ofte bråker du i timene? (sett kryss)   
□  Aldri                         □  Av og til                        □  Omtrent hver dag                       □  Omtrent hver time 
 
8. Jeg synes det er for mye bråk i timene (sett kryss) 
□  Helt uenig               □  Litt uenig                        □  Litt enig                                        □  Helt enig    
 
9. Jeg tror de andre i klassen synes det er for mye bråk i timene (sett kryss) 
□  Helt uenig               □  Litt uenig                        □  Litt enig                                        □  Helt enig    
 

  
 Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som  
 kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde  
 en annen utenfor, baksnakke, eller slå, dytte eller holde fast     
                                 

 

10. Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen i høst (sett kryss) 
□  Aldri               □  Av og til           □  To-tre ganger i måneden      □  Hver uke        □  Omtrent hver dag    
 
11. Dersom du er blitt mobbet, hvem er det som har mobbet deg? (skriv navnene) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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12. Hvor ofte har du mobbet andre på skolen i høst? (sett kryss) 
□  Aldri               □  Av og til           □  To-tre ganger i måneden      □  Hver uke        □  Omtrent hver dag    
13. Dersom du har mobbet andre, hvem har du mobbet? (skriv navnene) 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
14. Hvem i klassen mobber andre? (skriv navnene) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
15. Hvem i klassen blir mobbet? (skriv navnene) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
16. Har du blitt mobbet på mobiltelefon eller pc (nettmobbing)? 
□  Aldri               □  Av og til           □  To-tre ganger i måneden      □  Hver uke        □  Omtrent hver dag 
17. Dersom du er blitt mobbet på mobiltelefon eller pc, hvem har mobbet deg? (skriv navnene) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
18. Hvem i klassen blir mobbet på mobiltelefon eller pc (nettmobbing)? (skriv navnene) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
19. Har du mobbet andre på mobiltelefon eller pc (nettmobbing)? 
□  Aldri               □  Av og til           □  To-tre ganger i måneden      □  Hver uke        □  Omtrent hver dag 
 
20. Hvem i klassen mobber andre på mobiltelefon eller pc (nettmobbing)? (skriv navnene) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

4. Årlig rapportering om saker knyttet til elevenes skolemiljø  
 

Årlig rapportering av antall aktivitetsplaner samt antall klagesaker til 
fylkesmannen knyttet til §9 a (anonymisert)  

• Skolemiljøutvalget  

• Elevråd  

• Skolens personale  

• FAU  

• Driftsstyret  

• Skoleeier v/direktør for oppvekst og levekår (inngår i kommunens 
HMS-rapportering og Synergi-registrering)  

Skolen/rektor 

 
Skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø revideres av Skolemiljøutvalget årlig 
og godkjennes av driftsstyret. 
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Vedlegg 1:  
Aktivitetsplan – skolemiljøsaker 
 
Navn på elev  

Navn på utøver(e)  

Kort oppsummering  

Elevens kontaktlærer  

Meldt av  

Aktivitetsplanen skal inneholde følgende: 

Hvilket 

problem skal 

tiltaket løse? 

Hvilke tiltak skal settes 

inn? 

Når skal tiltakene 

gjennomføres? 

Hvem er 

ansvarlig? 

Når skal 

tiltakene 

evalueres? 
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Vedlegg 2:  
Logg i forbindelse med skolemiljøsaker 
 
Skolen skal dokumentere hvordan aktivitetsplanen gjennomføres, herunder utfallet av 
evalueringer og oppfølging. Dette gjøres i skjemaet: Logg i forbindelse med skolemiljøsaker 
 

Navn på elev  

Navn på utøver(e)  

Kort oppsummering  

Elevens kontaktlærer  

Meldt av  

LOGG 

Dato Hva Hvem 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


