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INNLEDNING 

 

Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt 

og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. 

Reglene gir eleven en individuell rett og regelverket beskriver en fremgangsmåte for hvordan 

skolen og fylkesmannen skal behandle sakene. 

Reglene om skolemiljøet er vedtatt av Stortinget, og det er ikke valgfritt for skolene og 

skoleeierne å følge dem. Reglene skal sikre elevenes rettsikkerhet i saker som gjelder 

skolemiljøet. 

Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at pliktene etter kapittel 9A blir sikret og må derfor 

se til at arbeidet med skolemiljøet blir gjennomført på hver skole i samsvar med lovverket. 

Denne planen er en rutine som bygger på rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 og veileder fra 

Utdanningsdirektoratet, «Mobbing og mistrivsel – hva skal skolen gjøre?», og tydeliggjør hva 

som er forventet av skolene på dette området. 

Rektor har et særlig ansvar for at alle voksne i skolen får kjennskap til reglene og at skolens 

praksis er i tråd med lovverket. Det er viktig at skolen vet hvordan en kan forebygge mobbing 

og mistrivsel og hvordan en kan sette inn tiltak som virker.  

For å sikre et kontinuerlig fokus på at elevene har et trygt og godt skolemiljø er det på Håvik 

skole satt sammen et «Innsatsteam».  

Innsatsteamet sitt hovedmål er å holde fokus på forebyggende arbeid på skolen som gjør at 

alle elevene føler seg trygge og godt ivaretatt. Innsatsteamet er også veileder til de ansatte på 

skolen. Innsatsteamet på Håvik skole har hatt, og har, jevnlige kurs og nettverkssamlinger 

med andre skoler i Karmøy kommune, for å øke kompetansen sin på dette viktige området. 

Innsatsteamet skal være en hjelpende hånd til personal som trenger veiledning i enkeltsaker 

og eller klassemiljøet. Barn trenger trygge voksne som bryr seg. 

 

Håvik skole har brukt skoleåret 2018/2019 til å øke kompetansen sin på hva det innebærer 

hvordan elevene skal ha det trygt og godt på skolen vår. Denne kompetanseøkningen vil 

fortsette med god tyngde også i 2019/2020. 

Personalet på skolen har hatt mange prosesser der vi har sett på og drøftet hva og hvordan vi 

vil videreutvikle oss på dette viktige feltet.  

 

I april 2018 ble Håvik skole med i et prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet som heter 

«Inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 3».  Dette er et prosjekt over 2 år. 

Hovedfokuset i dette prosjektet er forebyggende arbeid for å sikre at alle elevene på skolen 

skal ha et trygt og godt skolemiljø, men også hva vi gjør når elevene opplever utrygghet i 

skolen. Rektor deltar på dette prosjektet for å få økt innsikt og kunnskap – for å kunne 

videreformidle og skape prosesser i personalgruppen og dette temaet. Innsatsteamet på skolen 

deltar også på nettvekssamlinger regionalt og lokalt. Vi har kurser som viser til forskning og 
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gir oss alle økt kunnskap til bruk i veiledning av personalet, men også for å være tilstede og 

hjelpe elevene på Håvik skole.  

Planen har blitt utarbeidet av Innsatsteamet og personalet ved skolen, samt at FAU-SU-SMU-

elevrådet har vært involvert i dette arbeidet. 

    

LOVGRUNNLAG Opplæringsloven kapittel 9A 

Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og det er elevens egen subjektive 

oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt jf. opplæringsloven § 9 A-2. Skolen 

og skoleeier har en plikt til å handle i henhold til aktivitetsplikten, slik at elevens rett blir 

oppfylt. Jf. opplæringsloven § 9A-4. At skolemiljøet skal være trygt betyr blant annet at 

elevene ikke skal komme til skade og at elevene skal føle at skolen er et trygt sted å være. 

Trygghet handler også om å vite at skolen tar tak hvis noe skjer. Hvis skolemiljøet er trygt, 

men ikke godt, skal skolen også handle. 

Denne planen gjelder det psykososiale skolemiljøet. 

Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev 

opplever eller skolen får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolene 

skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jfr. opplæringsloven § 9 A-3. Skolen skal også jobbe 

kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, jfr. 

opplæringsloven § 9 A-3 andre ledd. 

Opplæringslova § 13–10 andre ledd er overordnet og pålegger skoleeier å ha et forsvarlig 

system for oppfølging av alle lovkravene. Denne planen er en del av kommunens forsvarlige 

system. 

I karmøyskolen har en bestemt at alle skolene skal være type 2 skoler (hentet fra Erling 

Rolands beskrivelse av kompleksitet og faser i mobbesaker), dette innebærer at: 

- skolen er aktiv i å følge med slik at det er skolen selv som i størst mulig grad 

avdekker hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen 

- skolen har en trygg og omsorgsfull måte å håndtere slike saker på og god 

kommunikasjon med alle involverte 

- skolen skal ta imot henvendelser og bekymringer med omsorg og respekt. 

Alle ansatte på skolen skal vite hva skolen gjør og ha en felles forståelse av innholdet i 

begrepene som brukes. Skolen foretar grundige undersøkelser og bygger sine tiltak og 

handlinger på egne undersøkelser basert på faglige metoder. Det skal legges stor vekt på 

opplevelsen til den som ikke har det trygt og godt. Elev og foreldre skal være med og påvirke 

aktivitetsplanen. 

De som krenker skal møtes med krav, den som har blitt krenket skal møtes med støtte og 

foresatte skal møtes med samarbeid. Tiden etterpå skal være preget av samarbeid og 

rehabilitering. 
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Personalet på Håvik skole har definert hva et «Trygt og godt skolemiljø» er:  

«Håvik skole skal være og vil være i en kontinuerlig prosess for å arbeide for at alle elevene 
ved skolen vår skal være en trygg og god arena til å lære på og få venner på. Å gå på Håvik 
skole skal være «7 gylne år» for hver enkelt. «7 gylne år» er skolens ambisjon.  

Personalet skal sikre at elevene har en god skoledag der hver enkelt er i faglig utvikling, godt 

sosialt samspill med andre og at Håvik skole er en trygg arena for alle som er på skole og 

SFO.»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalet har definert hva et «Trygt og godt skolemiljø» ikke er:  

Mobbing og/eller krenkelse er når han/hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for 

negative handlinger fra en eller flere andre personer.  

 

Dette kan være mobbing og/eller krenkelser. Vi definerer det som vonde handlinger som 

utestenging, ryktespredning, erting eller dytting, slag, spark eller språkbruk som sårer.  

Det er elevens opplevelse av en situasjon/situasjoner som er avgjørende for om eleven opplever 

et trygt og godt skolemiljø eller ikke. Det er en subjektiv opplevelse. 
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HVORDAN ARBEIDER VI FOREBYGGENDE FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ PÅ  
HÅVIK SKOLE? 
 

Håvik skole har ambisjonen «7 GYLNE ÅR». Dette forplikter. Skolens ansatte skal gjøre det de 
kan for å sikre at alle skolens elever har det bra på skolen vår! 
  
Vi er en PALS skole. PALS-modellen er et systematisk og effektiv forebyggingstiltak som 

retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv 

involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare og trygg samhandling. Tiltakene bidrar til 

å redusere antall elever med atferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring for 

alle. 

 

PALS står for: Positiv atferd-støttende læringsmiljø og samhandling 

 

Nøkkelen for å ha et trygt og godt skolemiljø er at de voksne på skolen arbeider tett for å 

skape en relasjon mellom den voksne og enkelteleven.  

Det er den voksne sitt ansvar å sikre denne relasjonen.  

 

Personalet har utarbeidet og innarbeidet en «Regelmatrise» for Håvik skole – for å sikre en 

fellesforståelse for et trygt og godt miljø i skolen og på SFO. Se vedlegg nr 1 
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Håvik skole arbeider kontinuerlig med at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. For å 

sikre dette arbeidet har vi ulike nivå-modeller. For at elevene skal oppleve trygge og gode 

skoledager er det viktig at alle nivå fungerer optimalt. Vi skal være en skole i stadig positiv 

utvikling. 

 

1) Skolenivå 

2) Personalnivå 

3) Elevnivå 

 

 

1) SKOLENIVÅ 
 

FAU 

FAU har møter etter behov der de drøfter ulike saker de får inn fra andre foresatte. FAU er 

veldig opptatt av at alle elevene har det trygt og godt på skolen. FAU arbeider forebyggende 

for et trygt og godt skolemiljø. De arrangerer «Julegrantenning» som er et gratisarrangement i 

november. Alle elevene og foresatte samles på kveldstid og tenner julegranen, spiser 

julekaker og har en felles opplevelse. 

 

SU/SMU 

Rådsorganet har som regel møte 1 gang på høsten og 2 ganger på våren. Rektor leder disse 

møtene. Rektor skriver også referat fra disse møtene. Referatet blir distribuert til 

medlemmene i SU/SMU, på skolens hjemmeside og som papirkopi som ligger i egen bok på 

skolen. 

Når FAU har møter kan rektor delta etter ønske fra medlemmene i FAU. Referat fra disse 

møtene sendes til rektor legger disse tilgjengelig til alle foresatte på skolens hjemmeside. 

Rektor sender ut melding til alle foresatte når det legges ut referat fra SU/SMU og FAU 

møtene. 

«Trygt og godt skolemiljø» er et punkt som er på alle møtene. Rektor tilbakemelder hvordan 

vi har arbeidet med Trygt og godt skolemiljø siden sist møte. Rektor videreformidler også hva 

personal og elevene skal arbeide med framover for å fortsette arbeidet for et godt skolemiljø 

for alle elevene våre. Rektor tilbakemelder fra Elevundersøkelse som 6.og 7.klasse 

gjennomførerer årlig og hva personalet fokuserer på videre forhold til Spekterundersøkelsen.  

Elevrådet gir også en tilbakemelding på sitt arbeid og fokus innenfor «Trygt og godt 

skolemiljø» til medlemmene i SU/SMU. Elevrådet er opptatt av å ha ulike felles aktiviteter 

for alle eleven. Dette er med på å skape felleskap på tvers av klassene. Skoleåret 18/19 

inviterte de til fotokonkurranse og garderobekonkurranser.  

 

FORELDRESAMARBEID 

*Skolens ansatte er opptatt av å ha tett dialog med foresatte. Ansatte tar kontakt pr telefon, 

Visma eller gjerne invitere til et samarbeidsmøte mellom partene. Det er dessuten viktig at 

foresatte tar kontakt med personalet hvis det oppstår situasjoner der skolens ansatte kan være 

behjelpelig med og/eller blir gjort oppmerksom på. 

*Kontaktlærere inviterer foresatte og elever til individuelle samtaler 2 ganger pr skoleår; med 

fokus på faglig og sosial utvikling. 

*Kontaktlærer inviterer klassens foresatte i felles foreldremøte på høsten. Personalet har 

utarbeidet en felles agenda som lærerne skal bruke på foreldremøtene. Se vedlegg nr 2. 
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ELEVRÅD 

Elevrådet har månentlig møter der de har fastlagte tema for samlingene. Det er 2 

elevrådsrepresentanter fra 2.-7.kl som deltar på disse møtene. 7.klasse-representantene 

informerer 1.klasse. Alle klassene får også et skriftlig referat som legges i Showbie og som 

alle klassene skal gjennomgå etter Elevrådsmøtet. 

 

“Vennevakter” i storfriminuttene i regi av Elevrådet. Elever som trenger hjelp til å ta kontakt 

med andre elever for å delta i ulike aktiviteter. Det er utarbeidet ulike aktiviteter i Elevrådet 

som ledes av Elevrådskontakten som er pedagog. Se vedlegg nr 3. 

 

 

 

 

INNSATSTEAM 

Skolen har et Innsatsteam på skolen som består av 2 lærere og rektor. Innsatsteamet har 

hovedoppgaven med å sikre et godt å trygt skolemiljø for alle elevene. Rektor har 

hovedansvaret til enhver tid.   

Innsatsteamet på skolen deltar på nettvekssamlinger regionalt og lokalt. Vi har kurser som 

viser til forskning og gir oss alle økt kunnskap til bruk i veiledning av personalet, men også 

for å være tilstede og hjelpe elevene på Håvik skole. Innsatsteamet er aktiv forhold til å være 

veileder for lærere som har behov for innspill og/eller støtte i arbeid rundt enkeltelev, gruppe 

eller klasse. Hovedmålet for Innsatsteamet er å: 

«Arbeide for at alle elevene har det trygt og godt på Håvik skole!« 

Vi har satt opp ukentlige møter i Innsatsteamet 

Håvik skole gjennomfører «Spekterundersøkelse» 4 ganger pr skoleår. Undersøkelsen, som 

kommer fra  Læringsmiljøsenteret I Stavanger, er en ikke-anonym undersøkelse der alle 

elevene svarer individuelt elektronisk på hvordan de har det på skolen. Det er kun rektor og 

klassens kontaktlærer som har innsyn i dataene som eleven tilbakemelder. 
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SKOLEKONTAKTMØTE MELLOM SKOLE OG PPT 

Skolens ledelse og spes. ped. koordinator har faste samarbeidsmøter med PPT . Der drøftes 

utfordringer og aktuelle saker blant skolens elever. I tillegg har skolen en fast person i PPT 

som veileder ansatte i klasseledelse og i aktuelle problemstillinger som f.eks. klassemiljø ved 

behov (Veiledningsteamet PPT). 

 

 

OVERGANGER TIL ANDRE ARENAER 

 
OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 
Overgangssamtaler mellom ped leder og rektor i november før 1.klassingene starter 

skoleløpet. 

 

2 besøksdager (mai og juni) før nye 1.klassinger begynner på skolen. Dette gjør vi for at 

barnet kan bli litt kjent med skolen, kontaktlæreren og de andre medelevene I klassen.  

Vi har også Fadderordning for nye 1.klassinger der 4.klasse får tildelt hvert sitt barn som de 

skal følge spesielt opp. 4.klassingene skal vise dem rundt på skolen og være en god venn i 

friminuttene. På høsten er det flere Faddertimer-der faddere og nye 1.klassinger leker sammen 

og leser for den nye eleven. 

 

Overgangssamtaler mellom ny kontaktlærer, foresatte og pedagogisk leder fra barnehagen i 

juni før skolestart. 

 

OVERGANG BARNESKOLE-UNGDOMSSKOLE 
Overgangssamtaler mellom rektor, sosiallærer og rektor i november før 8.klassingene starter 

skoleløpet. 

 

Overgangsleir i juni for alle 7.klassinger som skal starte i 8.klasse til høsten for at elevene kan 

bli bedre kjent med klassen sin. 

 

 

FADDERORDNING 

Skolen har en fadderordning der nye 1.klassinger får tildelt faddere fra 5.trinn. Disse skal 

bidra til at overgangen barnehage-skole skal føles trygg, og hjelper elevene til rette i friminutt 

og hjelper til i timer med lek, høytlesning og praktisk arbeid. 

Dette er en ordning for å trygge alle de nye elevene som kommer til skolen vår. 

Fadderordningen videreføres videre til neste skoleår slik at 6.kl er fadder til 2.kl og 7.kl er 

fadder til 3.kl. 4.klasse er ikke fadder det siste skoleåret.  

Fadderordningen brukes i ulik grad i skoleåret. Det er helst de yngste klassene som bruker 

fadderordningen mest. Målet med faddertimen er at de yngste skal føle en tilhørighet på 

skolen og ha en trygg og god skolehverdag. 

De leser for hverandre, hjelper med innlæring av app på ipad, hjelpelærere i 

kunst&håndverk/juleverksted og hjelper i gymnastikksalen mm. 
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2) PERSONALNIVÅ 
 
KOMPETANSEHEVING 

Håvik skole er med i et prosjekt i regi at Utdanningsdirektoratet som heter «Inkluderende 

barnehage og skolemiljø, pulje 3». Dette ble oppstartet april 2018. Rektor blir kurset og 

personalet har kurs og nettverkssamlinger fordelt gjennom skoleåret for å øke kompetanse på 

fagfeltet. 

Skoleåret 19/20 har lærerne hatt planleggingsdag og deltok på kurset «Inkluderende 

skolemiljø» 16.08.19 og 04.09.19 skal vi ha et nytt kurs v/Ellen S. Strømme sammen med 

miljøarbeidere og lærere som tar opp temaet «»Bedre relasjon». Dette kurset er bestilt for 

Håvik skole for å få bedre verktøy i forståelsen av relasjoner mellom elever. 

 

 

REPETERER PROSEDYRER OM TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

Personalet har planleggingsdager i august og januar der rektor gjennomgår og repeterer 

prosedyrer vi har på skolen som omhandler trygt og godt skolemiljø for elevene våre. 

 

 

SYSTEMATISK ARBEID RUNDT ELEVENE VÅRE I FELLESSKAP 

Pedagogene har fast innslag på tirsdagsmøtene våre der vi tar opp situasjoner omkring 

enkeltelever som det må informeres om. Det er en liten skole vi har og vi tror på at personalet 

må orienteres slik at vi sammen kan holde et trygt og godt fokus rundt elever som opplever 

utrygge situasjoner og/eller elever som er ekstra sårbare. Hvordan skal personalet møte disse 

elevene? Koordinerende SFO leder deltar på disse møtene; slik at all informasjon kommer 

fram til alle miljøarbeiderne.  Det skrives referat fra disse møtene og legges tilgjengelig for 

hele personalet på Showbie. 

 

 

SFO SKAL VÆRE ET TRYGT OG GODT MILJØ FOR BARNA VÅRE 

Rektor deltar på personalmøtene til SFO når det omhandler «Skolemiljøet». Det kan være 

orienteringssaker eller saker som personalet i SFO har behov for veiledning på av rektor 

og/eller Innsatsteamet. 

 

NYE VIKARER 

Det er utarbeidet en prosedyre med relevant informasjon til alle vikarer som hentes inn på 

skolen slik at all informasjon om tilpasninger kommer fram til vikar. Denne prosedyren 

gjennomgås før vikaren starter sitt arbeid på skolen og SFO. Inspektøren har ansvar for å 

videreformidle denne informasjonen. 

 

 

PALS ARBEIDET 

PALS arbeidet står i fokus på skolen vår. Det er de voksnes ansvar at elever og personal i en 

opparbeidet relasjon øver kontinuerlig på at alle trives og har det bra sammen med 

klassekameratene.  
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MOBBEFOREBYGGENDE ARBEID I PALS (MF-PALS) 

Vi arbeider med MF-PALS som er en implementeringsmetode for innarbeiding av felles 

forståelse av hvordan vi vil ha det på skolen og på SFO. Hvordan vil vi ha det på skolen for å 

være venner og trives i sammen? 

 

 

GODT SAMARBEID I PERSONALGRUPPEN 

Tett relasjon mellom Innsatsteam, lærere og miljøarbeidere, slik at Innsatsteamet blir en 

bidragsyter for den enkelte ansatte i situasjoner der den ansatte trenger veiledning av 

Innsatsteamet i møtet med enkeltelev(er). 

 

 

VAKTPLANEN 

Det settes opp en vaktplan for personalet der enkeltelever som har behov for hjelp og støtte i 

friminuttene får det. Dette skjer i samarbeid med kontaktlærer, evt.spespedlærer, foresatte og 

eleven selv. Lærer eller miljøarbeider som blir satt opp på denne oppgaven kjenner eleven 

godt og det er bygget opp en relasjon mellom lærer/miljøarbeider og eleven i forkant.  

Se vedlegg nr 4. 

 

 

FELLES FORSTÅELSE FOR UTEREGLER OG FORVENTNINGER TIL VOKSNE 

Det er utarbeidet en prosedyre med de ansatte der det er nedfelt hvilke felles regler vi har i 

skolegården og hvilke forventninger det stilles til den voksne vakten i friminuttene.  

Se vedlegg nr 5. 

 

 

TILPASSET OPPLEGG RUNDT ELEVER 

Det foretas en vurdering av rektor, foresatte, speskontakt og kontaktlærer om en elev kan ha  

det vanskelig på i friminuttene og i undervisningen. Denne vurderingen foretas for å sikre at 

eleven får den omsorg og egnede tiltak som eleven behøver, samt at alle de andre elevene 

ivaretas.  

 

 

SOSIALE RELASJONER 

Alle klassene har 1 t pr uke med det sosiale samspillet i klassen og det psykososiale 

skolemiljøet. Vi skal skape og videreutvikle relasjon mellom medelever som individ og 

gruppe. Kontaktlærer bruker ressurser som «Steg-for-Steg», «Link»og PALS belønning.  

Oppsummering og veien videre i dialog mellom elevene i klassen og veien videre. Vi bruker 

fagene norsk/KRLE/samfunnsfag og naturfag i dette arbeidet. Ansvarlig: kontaktlærer  

 

 

RØDT KORT 

“ Rødt kort” er en timeplan som viser hvem som er tilgjengelig av lærerne for å hjelpe til i 

utfordrende og krevende situasjoner med elev(er).  

Hvis en lærer eller miljøarbeider opplever en uhåndterlig situasjon i klasserommet eller i 

friminuttene, skal læreren be om hjelp og støtte fra en navngitt pedagog som vil være 

tilgjengelig for støtte. Timeplanen for «Rødt kort» henger i alle klasserom og på 

personalrommet. 
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AKTIVITETSPLAN 

Personalet utarbeider en Aktivitetsplan hvert skoleår. Vi fokuserer og ønsker at elevene skal 

ha en tilhørighet til alle elevene på skolen. Dette er aktiviteter vi setter opp der hele skolen er 

samlet. Dette kan være PALS-dag der vi fokuserte på å trives i sammen, respektere hverandre 

og ha det kjekt sammen. Se vedlegg nr 6. 

 

FELLESSAMLINGER 

Personalet utarbeider en en årsplan over faste fellessamlinger vi har på skolen. Alle elevene er 

samlet ca annenhver tirsdag fra kl 10.10-10.40. Vi har faste punkter vi alltid tar opp på disse 

fellessamlingene. Det er: 

-Vi synger «Håvik sangen 

-PALS øving der alle fokuserer på hvordan vi skal forholde oss til hverandre i skolegården og 

på andre fellesarenaer 

-Elevopptrinn 

Se vedlegg nr 7. 

 

  

3)ELEVNIVÅ 
 
 
RELASJON TIL VOKSNE 

Alle elevene skal ha en relasjon til de voksne på skolen. Det er de ansattes ansvar og sikre 

denne relasjonen. Elever og personalet møtes i ulike arenaer; klasserom, friminutt og ved 

fellesarrangement og elevene skal bli møtt på en god og respektfull måte. 

 

 

VENNEVAKTER 

Vennevakter i storfriminuttene i regi av Elevrådet. Elever som trenger hjelp til å ta kontakt 

med andre elever for å delta i ulike aktiviteter. Det er utarbeidet ulike aktiviteter av Elevrådet 

som blir brukt i storfriminuttene. Elevrådskontakten administrerer dette.  

Se vedlegg nr 8. 

 

 

HVA ØVER KLASSENE PÅ I KLASSEROMMET? 

Alle elevene skal ha en plakat/utsmykning/bilde som henger sentralt i klasserommet  som er 

visuelt synlig for alle voksne og elever i klassen. Her viser det hva klassen øver på akkurat nå 

i det sosiale samspillet. 

 

 

SOSIALT SAMSPILL 

Alle klassene arbeider 1 t pr uke med det sosiale samspillet i klassen og det psykososiale 

skolemiljøet. Vi skal skape og videreutvikle  relasjon mellom medelever som individ og 

gruppe. Kontaktlærer bruker ressurser som «Steg-for-Steg», «Link»og PALS belønning.  

Oppsummering og veien videre i dialog mellom elevene i klassen og veien videre. Vi bruker 

fagene norsk/KRLE/samfunnsfag og naturfag i dette arbeidet. Ansvarlig: kontaktlærer 
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GARDEROBEKONKURRANSE 

«Garderobekonkurranse” i regi av Elevrådet for å arbeide med fellesskapet blant elevene . 2-3 

elevrådsmedlemmer blir «spioner» og skal gi poeng om elevene i klassene har en ryddig og 

oversiktlig garderobe. Elevrådsmedlemmene roterer på denne spioneringen. Etter ca 6 uker 

foretar Elevrådet en vurdering og finner en klassevinner. Vi har 1.-3.plass. De får Pals-kort 

som kan, i samarbeid med kontaktlærer, veksles inn i aktiviteter klassen ønsker. Dette kan 

være leketime, spilletime, tur i skogen+++  

1.premie er en stor vandrpokal som de har i klasserommet fram til neste 

garderobekonkurranse.  

 

 

KANTINE 

Månedlig kantine i regi av Elevrådet og der det er rotasjon mellom 5.-7.klasse for planlegging 

og gjennomføring av kantinen for alle skolens elever ca en gang i måneden. Elevene får ta 

med seg max 30.- etter avtale med FAU, SU og SMU. 

 

 

TRYGT OG GODT PÅ SFO! 

*Rektor har i samarbeid med koordinerende SFOleder ansvar for å sikre at barna på SFO har 

det trygt og godt når de er på SFO. Dette gjelder bemanningsmessig, men også at de samme 

PALS reglene som vi har i skolen er gjeldende på SFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Håvik skole    

  
   

 Trygt og godt skolemiljø på Håvik skole Side 14 

 

ÅRSHJUL  

NÅR OPPGAVE ANSVAR  

16.8 INFORMASJON TIL HELE PERSONALET: 
*Gjennomgang av Aktivitetsplikt. Saksgang og plikt for ALLE voksne på 
skolen 

*Forebygging ved PALS-metode_ Ansvar-Omsorg-Respekt *Barn som 

utfordrer oss/sårbare barn *Hvordan være en trygg voksen for alle 

elevene i friminuttene og i overgang til/fra friminutt *Rødt kort 

*Elevsamtale *Regelmatrisen vår *Sosiogram/Spekter i 

september+desember+mars+juni *MF-Pals skal gjennomføres i alle 

klasser innen 30.august *Fast innslag på tirsdagsmøtet: Info om 

enkeltelever som trenger ekstra oppmerksomhet fra alle voksne 

 

 

 

Rektor 

 

27.8 Gjennomgang av «Hvordan gjennomføre Spekter/sosiogram Innsatsteam  

30.8 Frist for gjennomføring av MF-Pals i alle klasser Kontaktlærere  

Uke 36 Samtale med Elevrådet ang «Trygt og godt skolemiljø» Rektor  

3.9 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærer  

3.9 Gjennomføring av Sosiogram 1.-7.klasse 

Spekter undersøkelse 4.-7.kl 

Elevsamtaler for 1.-7.kl 
Innlevering av sosiogram 1.-7.kl og statistikk 4.-7.kl til Innsatsteamet innen 9.9.19 

Kontaktlærere  

16.9-18.9 Kontaktlærere blir invitert samtale med Innsatsteamet ang Spekterundersøkelsen Kontaktlærere og 

Innsatsteam 
 

1.10 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærere  

Uke 43 Gjennomgang av elevsamtalen til personalet Innsatsteam  

Uke 44 Samtale med Elevrådet ang «Trygt og godt skolemiljø» Rektor  

Uke 45 Innkalling til SU/SMU møteder ett av temaene er:  «Trygt skolemiljø» Rektor  

26.11 Gjennomgang av «Hvordan gjennomføre Spekter/sosiogram» Innsatsteam  

3.12 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærere  

3.12 Gjennomføring av Sosiogram 1.-7.klasse. Spekter undersøkelse  4.-7.kl. Elevsamtaler for 

1.-7.kl. 

Innlevering av sosiogram 1.-7.kl og statistikk 4.-7.kl til Innsatsteamet innen 9.12.19 

Kontaktlærere  
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NÅR OPPGAVE ANSVAR  

16.-18.12 Kontaktlærere blir invitert samtale med Innsatsteamet ang Spekterundersøkelsen Kontaktlærere og 

Innsatsteam 
 

7.1 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærere  

8.1 Gjennomgang av «Trygt og godt skolemiljø» og spesielt Aktivitetsplikt §9A4+5. 

Gjennomgang av Forebyggingsarbeidet på skolen 
Rektor  

Uke 2 Samtale med Elevrådet ang «Trygt og godt skolemiljø» Rektor  

4.2 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærere  

3.3 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærere  

3.3 Gjennomgang av «Hvordan gjennomføre Spekter/sosiogram Innsatsteam  

10.3 Gjennomføring av Sosiogram 1.-7.klasse 

Spekter undersøkelse 4.-7.kl 

Elevsamtaler for 1.-7.kl 
Innlevering av sosiogram 1.-7.kl og statistikk 4.-7.kl til Innsatsteamet innen 16.3.20 

Kontaktlærere  

23.-25.3 Kontaktlærere blir invitert samtale med Innsatsteamet ang Spekterundersøkelsen Kontaktlærere og 

Innsatsteam 
 

Uke 15 Innkalling til SU/SMU møte der ett av temaene er:«Trygt skolemiljø» Rektor  

14.4 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærere  

Uke 21 Gjennomgang av elevsamtalen med lærerne Innsatsteam  

5.5 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærere  

Uke 20 Samtale med Elevrådet ang «Trygt og godt skolemiljø» Rektor  

19.5 Gjennomgang av «Hvordan gjennomføre Spekter/sosiogram Innsatsteam  

26.5 Gjennomføring av Sosiogram 1.-7.klasse 

Spekter undersøkelse  4.-7.kl 

Elevsamtaler for 1.-7.kl 
Innlevering av sosiogram 1.-7.kl og statistikk 4.-7.kl til Innsatsteamet innen 1.6.20 

Kontaktlærere  

2.6 Hvordan har elevene det på skolen? Oppsummering og veien videre med elevene i klassen Kontaktlærere  

8.6-10.6 Kontaktlærere blir invitert samtale med Innsatsteamet ang Spekterundersøkelsen Kontaktlærere og 

Innsatsteam 
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SYSTEMATISK OG KONTINUERLIG ARBEID FOR Å IVARETA TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 
FOR ALLE ELEVENE VÅRE 

Skolen skal arbeide etter «føre var» prinsippet og sørge for at alle elevene har det trygt og godt 

på skolen. Med kontinuerlig menes det at det systematiske arbeidet må være en rød tråd i 

skolens arbeid og ikke bare noe som gjøres når det oppstår ubehagelige situasjoner eller ved 

oppstarten av hvert semester. Arbeidet skal drives hele tiden, gjennom hele skoleåret. Dette er 

skolens beskrivelse av vår praksis. 

 

 

 

§ 9 a-4 Aktivitetsplikten 
 
 
-nytt regelverk om skolemiljø fra 1.august 2017 
 
Formål: Sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen. 
 
Aktivitetsplikten gjelder alle som arbeider i skolen (skole, SFO og leksehjelp) eller utfører 
arbeid og tjenester som medfører at de har kontakt med eller observerer elever. 
 
Skolen har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter etter kap 9A, om 
skolens aktivitetsplikt og muligheten foreldre /elever har til å melde til fylkesmannen. 
Informasjonen skal gis på egnet måte og på egnede tidspunkter. 

 
For å oppfylle det nye reglementet har skolen et todelt dokumentasjonskrav: 
 

1) Skolen lager en skriftlig plan (Aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak 
 

2) Skolen dokumenterer mer overordnet hva som er gjort for å oppfylle 
aktivitetsplikten. 
 
 
Skolen har utarbeidet en prosedyre for å sikre at alle elevene skal ha det trygt og 
godt. Det er definert hvem som gjør hva en en slik prosess: 
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HVORDAN ER SKOLENS RUTINER FOR Å SIKRE AT ELEVER HAR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ? 
 
Mål: Personalet på Håvik skal aktivt arbeide for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. 
 
Hvis vi opplever at elever, foresatte og/eller ansatte melder at en elev ikke føler seg trygg på skolen 
vår skal oppleve og erfare at personalet ivaretar og ved bruk av tiltak kan gjenoppta tryggheten til 
den enkelte elev. Enhver opplevelse av trygghet er individuell for hver elev. 
 

1) PLIKT TIL Å FØLGE MED: Personalet som arbeider i skolen har en individuell plikt til å følge 
med på elevene. Alle elevene våre skal føle seg ivaretatt og ha det trygt og godt på skolen.  
Skolen skal forebygge og trygge hver enkelt elev gjennom god klasseledelse, elevsamtaler, 
god relasjon med alle våre elever og arbeide for at alle elevene blir inkludert i skolemiljøet.  
Rektor har ansvar for dette. 

 
Personalet ved skolen har regelmessige møter for å holde fokus på at elevene har det trygt 
og godt. Lærerne har møte 2 g/u og miljøarbeiderne har 1 g/u. Vi har felles planleggingsdager 
og mindre kurs der hele personalet er samlet; for å øke kompetansen på skolen for å bygge 
opp relasjonen med elevene og lære mer om relasjonen elev-elev. 
Rektor har ansvar for at dette blir gjort. 

 
Kontaktlærerne tar individuelle elevsamtaler. 1 t/u arbeider klassen flerfaglig (norsk-KRLE-
samfunnsfag-naturfag) der de sammen med elevene tar opp det psykososiale skolemiljøet og 
klassemiljøet.  
Kontaktlærer har ansvar for dette. 
 
Vi har felles aktiviteter gjennom skoleåret for å styrke samholdet med alle elevene på skolen. 
Se vedlegg nr 6. 
Kontaktlæreren har ansvar for dette. 

 
Inspektøren lager en god og sikker vaktplan som skal være trygg for alle eleven når de er ute 
på friminutt.  Se vedlegg nr 4.  
Inspektøren har ansvar for dette. 

 
Vi har utarbeidet hvilke forventninger vi voksne har til hverandre på utevakt med elevene. Vi 
har også utarbeidet felles reglement for de ulike arenaene ute – slik at alle elevene vil være 
trygg på hvilke regler som gjelder. Se vedlegg 5. 
Hele personalet har ansvar for dette. 

 
Alle kontaktlærerne gjennomfører en elektronisk Spekterunderskelse for 4.-7.kl. Denne 
undersøkelsen er ikke anonym, så den vil være taushetsbelagt for alle unntatt rektor og den 
aktuelle kontaktlæreren. 1.-3.kl tar en elevsamtale for å sikre at alle eleven har det bra på 
skolen. 
Det vil bli satt opp tiltak hvis det kommer fram at noe er ugrei eller usikker skolehverdag for 
eleven. 
Kontaktlæreren har ansvar for gjennomføring av Elevsamtalen og Spekterundersøkelsen. 
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2) PLIKT TIL Å GRIPE INN: Den voksne skal gi støtte der og da dersom noen krenkes. Den 
voksne skal vise nulltoleranse ved å påpeke ord og handlinger som virker krenkende. «STPP! 
Jeg ville ikke likt at du sa/gjorde dette med meg!» Dette skal skje umiddelbart og rettes inn 
mot å stoppe en situasjon som pågår. Grensen for å gripe inn er at den voksne ikke står i fare 
for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse situasjonen. Inngripen skal 
være lovlig. 
Hele personalet har ansvar for dette. 
 
Vi på Håvik skole skal arbeide etter «føre var» og være tilstede for elevene våre. Vi skal være 
lydhør ovenfor eleven(e), interessert og deltakende til elevene våre. Vi skal skape en god 
relasjon med hver enkelt elev. 
Hele personalet har ansvar for dette. 
 
Av og til kan det skje uoverensstemmelser/konflikter/krenkelser i overgangssituasjoner (etter 
for eksempel før/etter friminutt eller mellom aktiviteter i klasserommet) som gjør at den 
voksne skal være spesielt oppmerksom på disse situasjonene. 
Hele personalet har ansvar for dette. 
 
Lav terskel for å sette inn forsterket/utvidet vakt i friminuttene ved behov. 
Inspektør har ansvar for dette. 
 
Håvik skole er en PALS-skole. Dette innebærer at vi øver sammen på hvordan vi skal forholde 
oss til hverandre. Dette øver klassene på ukentlig. Alle elevene skal vise hverandre ANSVAR-
OMSORG-RESPEKT. Vi bruker repetisjon og modellerer hvis vi ser og opplever uønsket atferd 
hos noen elever. 
Kontaktlærer har dette ansvaret. 

 

3) PLIKT TIL Å VARSLE  
Rektor skal varsles hvis noen ansatte får mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det 
trygt og godt på skolen. Det skal være lav terskel for å varsle rektor.  
Vi på Håvik skole skal varsle så snart som mulig og senest samme dag til rektor. 
Hele personalet har ansvar for dette. 
 

 

4) PLIKT TIL Å UNDERSØKE  
Skolen skal reagere raskt, ikke bagatellisere, men gjøre undersøkelse I saken. Rektor er 
ansvarlig for at en iverksetter undersøkelser. Det er elevens opplevelse av skolemiljøet som 
er avgjørende – skolen skal ikke vurdere eller skaffe bevis for eller mot at eleven er blitt 
mobbet eller krenket. 
Skolen skal undersøke saken ved å samtale med elev  og foresatte, systematisk observasjon 
av samspill mellom eleven, spørreundersøkelse og/eller relasjonskart. En undersøkelse skal 
fåfram fakta om en situasjon og på bakgrunn av dette skal en finne egnede tiltak. Skolen skal 
alltid arbeide ut I fra hensynet til barnets beste. 
 
På Håvik skole er det rektor i samarbeid med Innsatsteamet som setter i gang undersøkelser 
så snart som mulig.  
Foresatte og elev blir kontaktet av rektor og informerer dem hvorfor og hvordan skolen vil 
undersøke saken. Vi skal være tydelige I framdriftsplanen vår. Hovedmålet I første omgang er 
å trygge. 
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Undersøkelser starter snarest og senest innen 5 dager. Vi bruker undersøkelser som Spekter, 
Innblikk, elevsamtale, samtale med foresatte og sosiogram. Metodene er systematiske og 
faglig begrunnet. 

 Rektor har ansvar for at dette. 
 
 

5) PLIKT TIL Å SETTE INN TILTAK  
Når det viser seg at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen så langt det finnes 
egnede og lovlige tiltak sørge for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen.  
(jfr. Oppll §§ 8-1,8-2, ordensreglement m.m) 

 
Tiltakene skal være faglig begrunnet og egnet til å løse de utfordringene som gjør at eleven 
ikke har det trygt og godt. 
Dersom det er mobbing, skal en gjøre det som er nødvendig for å stoppe mobbingen. Jfr. 
skolering av innsatsteam; stoppsamtalen mm  
Andre utfordringer krever andre tiltak. Eleven skal alltid høres. Tiltakene skal skrives i en 
aktivitetsplan som sendes hjem. Se vedlegg nr 9. 
Tiltakene skal evalueres fortløpende for å se om de virker. 

 
Håvik skole skal være tett på elevene.  

 
1) Hvis en elev sier fra om krenkende opplevelser skal den voksne raskt trygge eleven på at 

skolen tar informasjonen på alvor og vil gjøre alt den kan for at eleven skal få det trygt og 
godt på skolen. Saken blir fulgt opp-undersøker-satt inn tiltak.  

2) Når undersøkelser viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen skal skolen sette 
inn egnede tiltak. 

 
Vi har ulike tiltak som retter seg mot enkeltelever. Det kan være samtaler(voksen-elev og 
voksen-elev-foresatte)og veiledning for å få et bedre forhold med andre elever.   
Tiltak vi har mot mobbing/krenking kan være en STOPP-samtale. Se vedlegg nr 10. 

 
Vi har tiltak vi kan ha hvis det er klasser/gruppe som utsettes for mobbing/plaging/krenking. 
Det er viktig at de voksne i klassen er samkjørte og at de vil foreta et løft i fellesskap. Vi kan 
hente inn Veiledningstjenesten i Karmøy kommune eller skolens skolekontakt i PPT som kan 
veilede de voksne i denne prosessen.  

 Rektor har ansvar for dette. 
 

   

6) DOKUMENTASJONSKRAV 
Skolen lager en skriftlig plan (Aktivitetsplan) og dokumenterer denne når det settes inn tiltak 
I en enkeltsak. Malen for Aktivitetslanen og dokumentasjon av undersøkelsen ligger vedlagt. 
Se vedlegg nr 9+11. Denne dokumentasjonen viser hvilke tiltak som er satt opp, hvem som 
har ansvar for at de gjennomføres og evalueringsdato. 

 
Utfylte skjemaer arkiveres i skolens arkiv. Aktivitetsplan inneholder informasjon om en enkelt 
elev og kopi oppbevares I elevmappen. Kopi sendes også til Oppvekst- og kulturetaten I 
kommunen. 

 Rektor har ansvar for dette. 
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SKJERPET AKTIVITETSPLIKT §9A-5 

 

I tillegg til en overordnet plan som beskriver skolens praksis når det gjelder § 9A-4, skal 

skolen også beskrive egen praksis når det gjelder skjerpet aktivitetsplikt. Skjerpet 

aktivitetsplikt trer inn dersom det er en ansatt ved skolen som er årsak til at eleven ikke har 

det trygt og godt i skolemiljøet. 

For at elevene hos oss skal ha det trygt og godt er personalet opptatt av at alle elevene skal 

være trygge på skolens personal. 

Personalet har derfor i fellesskap utarbeidet en prosedyre for å sikre at RELASJONEN 

mellom ansatt og elev er god: 

Det aller viktigste i arbeid med en elev er å bygge en god relasjon med eleven. 
*Si hei (god morgen, god helg+++) når vi møter eleven 
*Si navnet til eleven 
*Spør om interessene til eleven 
*Legge merke til detaljer hos eleven  
*Kommentarer til enkelt elever 
*Spille spill, være sosial sammen, fotball+++ 
*Den voksne gir litt av seg selv 
*Lytte på eleven - hva er elevens intensjon 

*Elev skal få oppleve mestring - eleven kan være eksperten 

*Eleven skal bli møtt med forståelse. Speiling 

 *Bygge opp «banken« i en relasjon 

*Elevene er individuelle og krever ulik tilnærminger 

*Ved felles arrangementer har alle de ansatte en ypperlig mulighet til å bli kjent med nye elever i en 
annen situasjon 
*De voksne skal være rollemodeller for elevene. De voksne må ha en god tone til hverandre på de 
ulike arenaene på skolen. Vi modellerer god oppførsel for elevene våre! 
*Personalet i klassene skal komme presis til timene. 
 
 
 
 
HVA KAN VÆRE MOBBING OG/ELLER KRENKING FRA VOKSNE? 
*Eleven føler seg forskjellsbehandlet av personal 
*Eleven får kommentarer som kan være støtende 
*Eleven får irettesettelse i felles klasse 
*Eleven blir oversett av personal 
*Dårlig/ugrei kommunikasjon mellom elev-personal 
*Eleven opplever ugreit visuelt kroppsspråk fra personal 
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HVORDAN ER SKOLENS RUTINER FOR Å SIKRE AT ELEVER HAR DET BRA MED PERSONALET VÅRT? 
 
Mål: Personalet på Håvik skal aktivt arbeide for at relasjonen mellom ansatt og elev er bra, slik at 
eleven føler seg trygg med alle ansatte på skolen.  
 
Hvis vi opplever at elever, foresatte og/eller ansatte melder at en elev ikke føler seg trygg på skolen 
vår skal oppleve og erfare at rektor ivaretar og ved bruk av tiltak kan gjenoppta tryggheten til den 
enkelte elev. Enhver opplevelse av trygghet er individuell for hver elev. 
 

1) PLIKT TIL Å FØLGE MED: Vi som arbeider i skolen har en plikt til å følge med. Alle elevene 
våre skal føle seg ivaretatt og ha det trygt og godt på skolen. Vi fokuserer på relasjon mellom 
elev-personal. Alle elevene skal føle seg betydningsfulle og sett. 
Personalet på Håvik skole har jevnlige møter i personalgruppen til lærere og SFO møter, samt 
på planleggingsdager. Vi repeterer og drøfter hva mobbing/krenking er fra voksne til elever 
er  på personalmøtene våre. Vi skal sikre at slike opplevelser ikke finner sted på Håvik skole 
gjennom samtaler og oppfølging i personalgruppen våre.  
Rektor har dette ansvaret. 
 

2) PLIKT TIL Å GRIPE INN: Eleven skal føle seg ivaretatt og få støtte når det gis uttrykk for 
utrygghet. Dette kan være gjennom ord og handlinger eleven føler seg krenket. Det er viktig 
at den ansatte gjenspeiler at situasjonen tas på alvor. Den voksne skal være lydhør ovenfor 
eleven.  

Dette er personalet sitt ansvar 
 

3) PLIKT TIL Å VARSLE: Hvis en ansatt opplever eller har fått kjennskap til at en elev ikke 
opplever en trygg skolehverdag, skal den ansatte melde dette til rektor. Dette bør skje 
samme dag. Hvis en ansatt får kjennskap til eller tilbakemelding om elev opplever utrygghet i 
relasjon med skoleledelsen, så skal den ansatte varsle skoleeier Elisabeth Hamnøy eller Signy 
Wiksnes på Oppvekst- og kulturetaten, Karmøy kommune. 

Dette er personalet sitt ansvar 
 

4) PLIKT TIL Å UNDERSØKE: Rektor har nå ansvar for saken videre. Rektor skal handle raskt 
og ikke bagatellisere saken. Eleven skal bli tar på alvor og trygges.  Rektor har et ansvar å 
kontakte foresatte, elever og den ansatte om den videre prosessen i saken. Vekte at elevens 
utrygghet er individuell og skal behandles individuelt. 
 
Rektor starter undersøkelsen som skal være konkret og faktabasert. Det blir viktig å trygge 
den ansatte og eleven i prosessen rundt undersøkelsen av saken. Eleven og den ansatte skal 
få vite resultatet av undersøkelsen så snart som mulig. Den ansatte skal oppleve at det blir 
en forutsigbar prosess, der lover og avtaleverk blir ivaretatt. Det vil bli ført skriftlig 
dokumentasjon i forhold til undersøkelsen. Undersøkelsene skal være systematiske og faglig 
begrunnet. Her blir oppgaven å undersøke hvorfor eleven ikke opplever det trygt og godt på 
skolen.  
Noen ganger kan undersøkelsen vise at det kan være behov for oppfølging av den ansatte 
som arbeider ved skolen. Kommunens retningslinjer følges. 
Rektor har dette ansvaret 
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5) PLIKT TIL Å SETTE INN TILTAK: Når undersøkelsen viser at en ansatt ved skolen krenker en 
elev, skal skolen sette inn tiltak. Dette er rektors ansvar. Tiltakene skal rettes i samarbeid 
med eleven og foresatte i saken. Tiltakene skal nedfelles i en Aktivitetsplan (se egen mal). 
Tiltakene vil evalueres fortløpende – for å sikre at tiltakene som er satt inn er nyttig og en 
positiv endring for eleven. Hvis det er mulig; vil det være tjenlig at ansatt og elev er 
samarbeidende til felles møte med rektor for å utarbeide egnede tiltak. I noen tilfeller vil den 
ansatte få veiledning i saken, for å bevisstgjøres og gis mulighet for bevisstgjøring i 
relasjonen med eleven. 
 
Tiltakene som blir satt opp i Aktivitetsplanen er taushetsbelagt og skal kun involvere de 
berørte parter. Aktivitetsplanen blir lagt i den ansattes personalmappe og i elevens 
elevmappe. Se vedlegg nr 12. 
Veiledning rundt den ansatte skal dokumenteres for seg; og ikke i Aktivitetsplanen. 
Dokumentasjonen vil legges i den ansattes personalmappe. 
Rektor har dette ansvaret 
 

6) DOKUMENTASJONSKRAV: Rektor skal lage en skriftlig plan når det settes inn tiltak og 
rektor skal dokumentere hva som er blitt gjort for å oppfylle aktivitetsplikten §)A-4, 7.ledd. 
Aktivitetsplanen (egen mal) skal fylles ut med informasjon om skolens forståelse og praksis. 
Det blir også ført dokumentasjon fra undersøkelsen. Se vedlegg nr 13. 
Aktivitetsplanen skal arkiveres i elevmappen og sendes til skoleeier. Se vedlegg nr 12. 
Rektor har dette ansvaret 
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Vedlegg nr 1 
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Vedlegg nr 2   AGENDA FOR FORELDREMØTER 

 

 
Skal avholdes innen og i løpet av uke 36. 

 

Det skal skrives referat fra foreldremøtet. 

 
Følgende tema skal det informeres om: 

 

 

1. Foreldresamarbeid 
- For å styrke elevens bevissthet, motivasjon og faglige resultat er vi avhengige av 

godt samarbeid med foreldre. Følge opp, tilbakemelding i forhold til tilpasning, 

forvente skikkelig innsats og skikkelig arbeid, osv.)  

 

2. Visma 

 

3. TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

      Opplæringsloven §9A 

*Aktivitetsplikt 

*Aktivitetsplan 

*Skjerpet aktivitetsplikt 

Viser til «Trygt og godt skolemiljø» plan 

 

4. Valg av klassekontakter  

 

5. Informer om rutiner ang. avlevering og henting av elever (se rutine for 

trafikksikkerhet ved skolen) 

 

6. Lekser 
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Vedlegg nr 3   
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Vedlegg nr 4                                    PROSEDYRE VAKTPLANEN 

 
 
Vaktplanen blir laget etter spesielle kriterier. Disse er: 
 
*Sikre et godt belegg av ansatte som er på vakt i alle friminutt 
*Vi har daglig 5 vaktlag som er ute på uteområdet til skolen til enhver tid på man+tirs+tors+fre. 
Onsdagen er det 4 vaktlag, for denne dagen slutter elevene tidligere 
*Vi har satt opp prosedyre hvordan de ansatte skal forholde seg til elevene når de er i friminuttene 
(se vedlegg nr 2) 
*Skolens område er delt inn i sone 1 og sone 2. Dette er ovenfor og nedenfor skolens hovedbygning 
*Kontaktlærerne er hovedsakelig på sone 1 eller sone 2 når de er ute på vakt 
*Vi har elever som trenger ekstra tilrettelegginger i friminuttene. Disse elevene er vurdert sammen 
med eleven selv, foresatte, spesped lærer og PPT og har egen voksen som veileder og hjelper eleven 
inn i leken med andre slik at eleven og de andre elevene har det trygt og godt i friminuttene. Disse 
elevene har en voksen som kjenner barnet godt. 
*Vi har styrket vaktholdet når skoledagen er ferdig. Noen elever har tidligere uttrykt utrygghet her – 
og vi har derfor et styrket vakthold for å trygge elevene når de skal hjem etter skolen. 
*Det blir underveis i skoleåret foretatt vurderinger på personalmøter der oppsettet til vaktplanen blir 
vurdert og foretatt justeringer når vi ser dette behovet. 
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Vedlegg nr 5       VAKTORDNINGEN PÅ HÅVIK SKOLE  
 
 

HVA: 

 Vi fokuserer på dette feltet fordi vi vet at det skjer situasjoner ute i 
friminuttene som skaper usikkerhet og utrygghet for noen eleven. Alle elevene 
skal ha det trygt og godt når de er på Håvik skole 

 
 

HVORDAN 

 Morgenvakten starter kl 08.10. Låse opp dørene fra kl 08.15. 
 Komme presis på vakt, men også de som skal avløse 
 Husk reglene som er nedfelt. Ta de med deg hvis du er usikker! 
 Bygg RELASJON til elevene. Ta kontrakt og vær interessert i elevens hverdag 
 Fang opp de som går alene. Kanskje trenger eleven hjelp av deg for å få 

kontakt med andre? 
 Tilbakemeld situasjoner til kontaktlærer ved endt vakt 

 
 

GUL VEST Den voksne som har sone 1+2 skal bruke vest 

 Ta godt imot elever som kontakter voksen med gul vest. Veiled eleven til 
løsning 

 
 

VIKARER 

 Nye vikarer får utdelt reglementet ved de ulike arenaene FØR første vakt 

 
 

KONTAKTLÆRERE 

 Gå gjennom reglene med elevene jevnlig, minst 1 gang mnd 
 Øve på reglene sammen med elevene i klassens time 
 Melde til elevrådskontakt (som tar saken med på elevrådsmøte)dersom 

elev/elever har forslag til endringer/nye regler 

 
 

EVALUERING AV DE FASTLAGTE REGLER 

 Reglene under skal følges fram til evaluering. Evaluering av reglene settes til 
januar 2020 
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      HVILKE REGLER HAR VI PÅ DE ULIKE ARENAENE UTE? 
 

OMRÅDE REGLER AVGRENSING BILDE AV OMRÅDET 

Jungelen 

- Hvem som har jungelen er fordelt på klassetrinn. Lista 
henger ved hovedinngangen. 

- Elever som ikke har jungelen, skal i utgangspunktet 
holde seg unna, også om det står tomt. Gjelder i 
småfriminuttene og storefri fram til kl. 11.20. 

- Hvis det fortsatt står tomt kl. 11.20, kan andre 
elever/klasser slippe til 

- Det tas opp med jevne mellomrom i klassene om de 
ønsker å bruke jungelen. Hvis ikke, kan den stå åpen 
for andre klasser. 

Grensene blir 
markert av de 
ytterste 
dekkene på 
hver side.  

 

  

- Hvem som har karusellen er fordelt på klassetrinn. 
Lista henger ved hovedinngangen.  

- Maks antall elever småtrinnet: 6 
- Maks antall elever mellomtrinnet: 4 

 

 

 

Hyttene 

- Holde seg innforbi skolens område.  
 
 
 

 

Grensen går 
ved gresset 

 

Ballbingen 

- Hvem som har ballbingen er fordelt på klassetrinn. 
Lista henger ved hovedinngangen. 

- I storefri: Hvis det står tomt kl 11.20, kan andre 
elever/klasser slippe til. 

- I småfriminuttene: Ballbingen er forbeholdt klassen 
på lista, også om ballbingen står tom. 

 

 

Kråkereirene  
(UFO-ene) 

- Maks 3 elever om gangen 
- Dersom det er kø, må det telles høyt til 50 før neste 

elev/gruppe slipper til. 
 
 

 

 

 

Grusbanene 

- Storefri: De elevene som er på banen innen kl. 11.15, 
får blir med. 

- Småfriminuttene: samme regel? 11.15 
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Ballvegg ved 
papirskur 

-De som har lyst kan spille på ballveggene. Spør om å få 
bli med! 
 
 

 

 

 

Ballvegg på 
klatrevegg 

-De som har lyst kan spille på ballveggene. Spør om å få 
bli med! 
 
 
 

 

 

 

Basketbanen 
-De som har lyst kan spille på ballveggene. Spør om å få 
bli med!  

    

 

Myra Ok 

 
 

Grensen går 
ved asfalten 
 

 
 

Bak grillhytta Ok   

Steinknausen 
til høyre for 
hallen 

Ok 
 
 
 
 

 

 

 

Bak hallen Ingen elever skal være bak hallen.   

Asfaltert 
skoleplass på 
oppsiden  

 
Elevene kan ha ballaktiviteter unntatt fotball på dette 
området. 
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Vedlegg nr 6          AKTIVITETSPLAN 2019/2020 

 

Dato Aktivitet Ansvarlig 

02. -29.09 Beintøft Kontaktlærer 

19.09 Kantine 6.kl Kontaktlærer 

13.09 Fotografen kommer til 1.-7.klasse kl. 09:00 Wenche 

06.09 BliMe kl 12:00 Susanne 

24.10 Kantine 7.kl Kontaktlærer 

12.11 Innebandyturnering for 3.-7.kl Fredrik+kontaktlærer 

28.11 Kantine 5.kl Kontaktlærer 

09.12+16.12 Svømming for halv skole  Norunn 

05.12 
Adventsgudstjeneste på Håvik skole  

kl 10 /skoletilbud 
Ingunn M 

09.01 Kantine 6.kl Kontaktlærer 

14.02 Kanonballturnering Wenche, Ingunn M 

14.02 Kantine 7.kl Kontaktlærer 

19.03 Kantine 5.kl Kontaktlærer 

20.02 Sjakk 3.-7.kl Fredrik 

Februar Kveldsarrangement   

31.03 Høytidstimen kl 12 Ingunn M 

03.04 Påskelunsj Anne 5.klasse 

20.04 Kantine 6.kl Kontaktlærer 

23.04 Verdens Bokdag Fredrik 

29.05 Kantine 7.kl Kontaktlærer 

16.05 Øvetog til 17.mai kl. 09:30 WR avtaler med BHG  

12.06 Trafikksikkerhet. Sykkeldag for 4.-7.kl Benjamin 

17. Juni Felles sommeravslutning kl. 16:30 - 18:00 Alle 

Juni Fotballturnering Stig Morten og Benjamin 
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Vedlegg nr 7  FELLESSAMLINGER HØSTEN 2019 

 

FELLESSAMLINGER HØSTEN 2019  Kl 08.45-09.05 

 

 

Dato Ansvar Tema 

04.09 Rektor « Nye 1.klassinger, Trygt og godt 
skolemiljø»+BliMe! 

02.10 Susanne+Hilde Tema: Ansvar 

06.11 Maria+Ingunn M Tema: Omsorg 

04.12 Anne+Solveig Tema: Respekt 

08.01 Mona Terese+Ingeborg+Stig Morten Tema: Godt klassemiljø  

05.02 Fredrik+Norunn Tema: Venner 

04.03 Wenche Tema: Kanonballturnering 14.02 

01.04 Fredrik «Verdens bokdag» 

06.05 Benjamin+Ingunn H Tema: Trafikksikkerhetsdag 

23.06 Mona Terese+Ingeborg+Stig 
Morten+rektor 

Sommeravslutning 

 

 
 

 
Fast plan på fellessamlingen: 
*Elevene går stille inn til biblioteket til rolig musikk. Voksen viser vei 
*Starte med Håvik-sangen 
*Pals øving 
*Tema 
*Elevene går ut klassevis ut av biblioteket til rolig musikk 
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Vedlegg nr 8            VENNEVAKTER – ELEVAKTIVITØRER 

 

5.klasse har ansvar som vennevakter i alle storfriminutter. De elevene i klassen som har lyst til å ta 
ansvaret for å tilrettelegge og aktivisere elever i storefri melder dette til kontaktlærer i klassen. 

 

VENNEVAKTENE har som oppgave: 

 Ta på seg rosa refleks vest 

 Ta ut leker/planlegge en aktivitet som skal vare i hele storfri. 

 Møte presis 11.10 og sette i gang aktiviteten. 

 Invitere elever inn i aktiviteten. 

 Det er 2-3 vennevakter hvert storefri 

 Gå til en voksen-vakt hvis de trenger hjelp. 

 

Kriteriet som klassen skal bruke når vennevakt velges er at elevene er samarbeidsvillige og 
inkluderende i lek og samspill. Vennevaktene velges for ½ år og avsluttes med en belønning/gave for 
alle vaktene denne perioden. 

Vennevaktene melder seg til kontaktlærer. 

Kontaktlærer og Elevrådskontakt tar ansvar for opplæring og organisering av vaktene. 

Målsettingen med å ha vennevakter vil være å aktivisere flest mulig elever i storefriminuttet gjennom 
positivt samspill. 

Elevvaktene bidrar til å være med på å skape glede og positivt engasjement mellom elevene i 
friminuttene. 
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Vedlegg nr 9           Unntatt offentlighet 

Offl§13, fvl§13. 

AKTIVITETSPLAN   SKRIFTLIG PLAN § 9A-4 

 

ELEV: FØDT: SKOLE: 

Eleven sine tanker om situasjonen, kort oppsummert. 

 

Undersøkelser som danner bakgrunn for tiltak:(sett dato) 

 

Spekter ____ Systematisk observasjon ____   Samtaler ____   Relasjonskart/ sosiogram ____   Innblikk ______   

Etablering av støttegruppe vurdert som tiltak _________ 

 

Skolens vurdering, kort oppsummert: 

Foreldrenes tanker om situasjonen, kort oppsummert. 

 

 
 

UTFORDRING SOM 

SKAL LØSES 
TILTAK SOM LØSER 

UTFORDRINGEN 
GJENNOMFØRES 

NÅR OG 

HVORDAN  

ANSVAR EVALUERING 

     

     

 

 

 

Sted og dato:_________________________________ 

 

___________________________________________________ 

                    Underskrift, rektor 

 

 
Sendes foresatte 

Kopi til oppvekst- og kulturetaten 
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Vedlegg nr 10   «STOPP SAMTALEN» 
 
Intervensjon 
Godt gjennomført intervensjon i mobbesaker, forebygger i sterk grad at nye saker dukker opp. Det er selvsagt 
viktig å få slutt på den aktuelle mobbingen, særlig av hensyn til eleven som blir mobbet. Samtidig er det viktig å 
understreke at det å få lov til å mobbe andre også er destruktivt. 
 
1.      Samtale med eleven som utsettes for mobbing 
En gjennomfører først en diskret samtale med den som blir mobbet. Dersom læreren ikke er blitt informert av 
de foresatte eller eleven selv, skal en likevel starte med å si at en vet om mobbingen. Det er ikke gunstig å 
intervjue eleven som start på samtalen. 
Videre understrekes det at mobbing ikke er akseptert, og at den skal stoppes umiddelbart. Si også at eleven 
skal bli informert på forhånd om det som blir gjort. Man inviterer deretter eleven som er utsatt for mobbing til 
å snakke uten å presse. Dersom de foresatte ikke er informert, sier en til eleven at det skjer, og en prøver å ta 
kontakt samme dag. Avtal så nytt møte, tid og sted, med eleven. Neste gang vil eleven vanligvis ha lettere for å 
snakke. 
 
2.      Samtale med elevens foreldre 
Samtalen med de foresatte til eleven som blir mobbet skal være respektfull, selv om de måtte være fortvilet 
eller kanskje sinte. Avtal at læreren har regien slik at de foresatte ikke gjør noe overilt. Avtal også videre 
kontakt. 
 
3.      Samtale med den eller de som mobber 
Etter to-tre samtaler med den som er utsatt for mobbing, tar en kontakt med de som utfører mobbingen. Da 
skal en ikke møte alle samtidig dersom de er flere, men en og en først. En annen lærer har klassen. Det kan 
gjøres avtale med denne om å sende de som mobber en og en til et bestemt rom, eller man henter og bringer 
tilbake hver av de aktuelle elevene selv. Det er viktig at disse ikke får snakket sammen før alle de individuelle 
samtalene og en gruppesamtale er gjennomført. Den som står bak mobbingen konfronteres med saken, og en 
legger fram dokumentasjon skaffet på forhånd. Dokumentasjon basert på uttalelser fra andre elever refereres 
generelt uten kilde. En avslutter innledningen ved å si bestemt at mobbingen må ta slutt umiddelbart. Denne 
starten er kort og alvorlig, men ikke fiendtlig. 
Deretter gir man eleven som mobber mulighet til å respondere. Dersom dette er bortforklaringer, krav om 
kilder, eller angrep på eleven som blir mobbet, skal en ikke respondere. Gjenta kun kravet om at mobbingen 
skal stoppe straks. En kan si at rektor er informert og at det blir ført nøye kontroll. Si at elevens foresatte vil bli 
informert samme dag. 
Omtrent på dette tidspunktet kan den som står bak mobbingen bli invitert til samarbeid, men det er ikke 
nødvendig. En kan for eksempel spørre om eleven som mobber om han eller hun har sett at andre har mobbet 
den aktuelle eleven. Man kan også spørre om eleven kan gjøre noe. En passer på å si at den som mobber ikke 
trenger å si hvem andre det gjelder. Ofte vil den som utsetter andre for mobbing gi positiv respons her, og det 
kan være viktig i prosessen videre. En avslutter og sender eleven tilbake til klassen, eller går sammen med 
eleven og henter ut den neste. 
Samme framgangsmåte gjennomføres med denne og eventuelt flere elever som er involvert i den samme 
mobbesaken. Den siste ber man vente, og man henter ut de andre elevene til en gruppesamtale. Grunnen er at 
de som står bak mobbingen nokså sikkert vil kommunisere med hverandre uansett, og risikoen for sabotasje er 
stor om ikke læreren har kontroll. 
 
4.      Gruppesamtale med de som mobber 
I gruppesamtalen repeterer en kort samtalene med hver enkelt, ellers vil de være utrygge på hva de andre har 
sagt. Da er det selvsagt gunstig om en kan si at de har vært samarbeidsvillige. Det viktigste er å stoppe 
mobbingen. En avslutter med å avtale et nytt møte med gruppen, og orienterer dem om at de neste gang vil bli 
spurt om de har overholdt avtalen. 
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Vedlegg nr 11          Unntattoffentlighet 
Offl§13, fvl§13.1 

DOKUMENTASJON AV UNDERSØKELSE AKTIVITETSPLIKT § 9a-4 

 

Sak: Involverte elever: 

Hvem melder bekymring og når? 

Rektor ble informert, dato: 

Situasjonen, hvordan oppdaget, type inngripen. 
Hvordan beskriver de involverte situasjonen? 

 

Undersøkelse av saken:  
Metoder som kan brukes: Spekter, relasjonskart, Innblikk (Tove Flack); elevsamtaler, systematisk 

observasjon, samtaler med foresatte,.. 

Beskriv hvilke metoder som er brukt i hvilken sammenheng, hvem som utførte undersøkelsen, hva 

undersøkelsen viser, hvordan vurderer skolen resultatet/ data. 

 

 

Hva sier eleven selv om situasjonen? 

 
 

Hvilke utfordringer skal skolen finne løsning på? Skolens vurdering 
 

Opplever eleven et trygt og godt skolemiljø ? Ved 

nei skal aktivitetsplan fylles ut. 

Ja Nei 

Evaluering, fortløpende jfr.aktivitetsplan Dato Sign 

Oppfølging, endringer: 

 

Skjemaene som vi bruker  ved mistanke eller tilbakemelding om mulig mobbing/krenkelse der 
voksen ansatt mobber/krenker elev(er) er definert i Opplæringsloven §9A-5: 
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Vedlegg nr 12 
Unntatt offentlighet 

Offl.§13 fvl.§13.1 
 

AKTIVITETSPLAN   SKRIFTLIG PLAN § 9A-5 
 
 

ELEV:  FØDT: SKOLE: 

Eleven sine tanker om situasjonen, kort oppsummert. 

 

Undersøkelser som danner bakgrunn for tiltak:(sett kryss/ dato) 

 

Utvidet spekter ____ Systematisk observasjon ____  Undersøkende samtale med 

ansatt_____  Elevsamtaler  ______  Samtaler med andre ansatte _____ 

 

Skolens vurdering, kort oppsummert:                                                                     

Foreldrenes tanker om situasjonen, kort oppsummert. 

 
 

UTFORDRING 

SOM SKAL 

LØSES 

TILTAK SOM 

LØSER 

UTFORDRINGEN 

GJENNOMFØRE

S NÅR OG 

HVORDAN  

ANSVAR EVALUERIN

G 

     

     

 
 
Sted og dato:_________________________________ 
 
 

___________________________________________________ 
 

Underskrift rektor 
 

Sendes foresatte   

Sendes Oppvekst- og kulturetaten, Karmøy kommune 

 

Den ansatte har innsynsrett 
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Vedlegg nr 13 

Unntatt fra offentlighet 
Offl§13,fvl § 13.1 

   

DOKUMENTASJON AV UNDERSØKELSE AKTIVITETSPLIKT § 9a-5 

 

Sak: Involverte: 

Hvem melder bekymring og når? 

Rektor ble informert, dato: 

Informert skolefaglig rådgiver, dato: 

Situasjonen; hvem fikk kjennskap til/ oppdaget? 

Hvordan beskriver de involverte situasjonen? 

 

Hva sier eleven selv om situasjonen? 

Hva sier den voksne? 

Undersøkelse av saken:  

Metoder som kan brukes: undersøkende samtale, Utvidet Spekter, relasjonskart, 

kartlegging av lærer-elevrelasjon, elevsamtaler, systematisk observasjon, samtaler med 

foresatte, samtaler med kolleger.. Husk skjerpet ansvar overfor elever med særskilt 

sårbarhet. (Skolemiljø-Udir-3-2017, 6.4.1) 

Beskriv hvilke metoder som er brukt i hvilken sammenheng, hvem som utførte 
undersøkelsen, hva undersøkelsen viser, hvordan vurderer skolen resultatet/ data. 

Hvilke utfordringer skal rektor finne løsning på?  

Rektors vurdering: 

Opplever eleven et trygt og godt skolemiljø? Ved nei 
skal aktivitetsplan fylles ut. Sett dato for vurdering. 

Ja Nei 

Evaluering, fortløpende jfr. aktivitetsplan Dato Sign 

Oppfølging av utfordringene og de involverte: 

 

Elev og ansatt har innsynsrett i dette dokumentet, som part i saken. De skal kunne få 

kjennskap til innholdet. Kopi sendes oppvekst og kultur. 

 

 

 


