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INNLEDNING
Å skape et sunt oppvekstmiljø på skolen er det aller viktigste vi kan gjøre for å fremme folkehelse
og livsmestring. Skolen skal være et godt og meningsfullt fellesskap, hvor det er rom for alle, og
hvor hver og en får utviklet sin egenart. I følge opplæringsloven kapittel 9A-4, har skolen ansvar for
å sikre et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som forebygger sykdom, lidelse og
problemer. Skolen har nulltoleranse mot krenkelser, og for å sikre elevenes rett til et trygt og godt
skolemiljø har vi en tydelig aktivitetsplikt.
Det er elevens subjektive opplevelse av situasjonen som avgjør om han eller hun føler at det er trygt
og godt miljø på skolen. Skolen skal ikke bare sørge for at det er trygt og godt, men fremme god
psykisk helse og trivsel. Vi skal være en skole som inkluderer alle.
En god skole er et velfungerende samarbeid mellom skole og hjem, og en god helsetjeneste.
Faktorer som er sentrale for å styrke barn og unges psykiske helse, sammenfaller med noen
grunnleggende forhold som gir et godt læringsmiljø:






Lærernes evne til å lede klasser og undervisningsforløp
Positive relasjoner mellom elev og lærer
Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
Godt samarbeid mellom skole og hjem
God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.

Skolens visjon «Kunnskap og glede – Mykje er stedet» skal være en ledetråd for vårt elevsyn og det
læringsmiljøet som vi ønsker å legge til rette for. Ved å fokusere på det positive i alle våre elever,
skal alle voksne på skolen være talentspeidere, gjennom kontinuerlig lete etter elevenes sterke og
positive sider som grunnlag for videre utvikling.
Gjennom anerkjennelse, positiv kommunikasjon og positive forventninger skapes en trygg
læringsplattform. De voksne skal gå foran som gode rollemodeller ved å bruke ros aktivt.
I denne planen står det hvordan skolen arbeider proaktivt for å skape det trygge gode
læringsmiljøet, hvilke holdninger og verdier vi har, hvordan vi arbeider med sosiale ferdigheter og
hvordan vi konkret arbeider med aktivitetsplikten for å følge med, gripe inn, varsle rektor,
undersøker saker og setter inn tiltak for å stoppe krenkelser.
Målet med planen er å utvikle elevenes sosiale kompetanse, gi dem et godt selvbilde, legge til rette
for at alle elever opplever å lykkes i noe på skolen, gi dem positive fellesopplevelser med trygge og
positive voksne rundt seg. Kort og godt å sørge for et trygt og godt skolemiljø.

Terje Kjærgård
rektor
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Begrepsavklaringer:

Mobbing:
Gjentatte krenkelser mot en som ikke så lett kan forsvare seg (Roland)
Krenkelser:
Negativ handling som oppleves som problematisk for den som blir utsatt for handlingen.
Vold:
Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader,
smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre
noe den vil (Isdal 2000).16. jan. 2018
Fysisk vold
Fysisk vold er handlinger som forårsaker fysisk skade eller smerte, men også handlinger som fysisk
hinder den andres bevegelsesfrihet. Eksempel på fysisk vold er slå, sparke, gi juling, ta kvelertak,
riste, klype, klore, bite, lugge, vri armen, holde fast og dytte.
Psykisk vold
Psykisk vold er ord, kroppsspråk og stemmebruk som krenker, truer og kontrollerer den andre.
Eksempler på psykisk vold er direkte og indirekte trusler (f.eks. true med fysisk vold eller å forlate
den andre), latterliggjøring, kalle stygge ting, kontrollere hva den andre får lov til å gjøre eller hvem
den kan være sammen med, utagerende sjalusi, ignorere og avvise den andres følelser m.m.

Diskriminering:
Negative holdninger grunnet bakgrunn, tro eller kjønn
Trakassering fra voksne mot elever:
Forskjellsbehandling, manglende inngripen og/eller verbal/fysisk krenkelse
Sårbare barn:
Disse elevene er i risiko for å bli utsatt for mobbing
og andre krenkelser, og det er ulike faktorer som kan
øke sårbarheten hos barn og unge.
Det sårbare kan være knyttet til individuelle forhold
som sykdom, diagnoser, temperament, språkvansker,
omsorgssvikt, psykisk sykdom i familie,
samlivsbrudd, rus, høyt konfliktnivå i hjemmet,
mobbing fra jevn aldrede, utfordringer med å etablere
og bli i stabile vennerelasjoner. Oppvekstmiljøet kan
også føre til sårbarhet som fattigdom, kriminalitet og
mangel på sosialt nettverk.
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Hvordan bygger vi et trygt og godt skolemiljø ved Mykje skole







SE MEG!
STILL KRAV TIL MEG!
STØTT MEG!
HJELP MEG!
VURDER MEG!

Vårt pedagogiske grunnsyn
Visjon: Kunnskap og glede – Mykje er stedet!
Denne visjonen skal gjennomsyre skolen vår. Visjonen skal være ene ledetråd for vårt elevsyn og
det læringsmiljøet som vi ønsker å legge til rette for.
-

Alle voksne som jobber på Mykje skole skal være tydelige, engasjerte og positive
ledere.

-

Alle voksne skal sørge for at elevenes sosiale kompetanse og ressurser blir sett,
bekreftet, anerkjent og korrigert på en respektfull måte.

-

Alle våre elever har samme verdi og er like verdifulle.

-

Vi har positive forventninger og fokuserer på det positive hos hver enkelt elev. Det en
fokuserer på – det får en mer av!

-

Vi skal skape trygghet ved å være varme, nære, forutsigbare og blide voksne.

-

Vi tror at kunnskap og glede går hånd i hånd.

-

Mykje skole er en skole som gir rom for alle, hvor hver enkelt elev gis mulighet for
vekst og utvikling.

-

Vårt mål er å bidra til at alle elever på Mykje skole skal oppleve å lykkes faglig og
sosialt gjennom anerkjennelse og positive opplevelser individuelt og i samspill med
andre.
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Livsmestring
Fra 2020 er livsmestring et av de sentrale emnene i generell del i den nye læreplanen
som skal gjennomsyre skolen. Livsmestring handler om å kunne forstå og ha mulighet
til å påvirke sitt eget liv, og fremme god psykisk og fysisk helse og gi elevene mulighet
til å ta ansvarlige livsvalg. I barneskolen er utvikling av et positivt selvbilde og en
trygg identitet særlig avgjørende. Elevene skal lære å håndtere medgang og motgang
på en best mulig måte.
Noen konkrete områder innenfor temaet folkehelse og livsmestring er:
o Å håndtere tanker, følelser og relasjoner
o Å sette grenser for seg selv, og å respektere andres grenser
o Fysisk og psykisk helse
o Seksualitet og kjønn

Livsmestring

Læringsglede

Kropp & helse

Mykje skole vil gi elevene sosial kompetanse i å håndtere sine liv.
Enkelt sagt betyr sosial kompetanse elevens evne til å spille sammen med andre i ulike
situasjoner (Hargie, 1986).
Sosial kompetanse bygger på fem områder. Disse områdene kan oppfattes som
byggesteiner i begrepet sosial kompetanse, og dekker de viktigste ferdigheter som
mennesker benytter i samhandling med andre. De sentrale områdene er:
o Empati: evnen til å leve seg inn i andres situasjon
o Samarbeidsferdigheter: kunne vente på tur, dele og hjelpe hverandre, følge regler og
beskjeder, samt kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere.
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o Selvhevdelse: kunne be om hjelp og informasjon, å kunne presentere seg og reagere
på andres handlinger, å markere seg sosialt ved å uttrykke egne meninger og
standpunkter, og si nei til det man helst ikke bør være med på.
o Selvkontroll: å regulere forholdet mellom atferd og følelser. Ha evnen til å tilpasse
seg fellesskapet og ta hensyn til andre.
o Ansvarlighet: å vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne
utføre oppgaver. Elevene må gis tillit gjennom medbestemmelse og ta
konsekvensene av det.
o LINK – livsmestring i norske klasserom. Både i opplæringsloven og i læreplanens
generelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere
livet. Dette er en omfattende oppgave, og skal skolen lykkes krever det at både
faginnhold og metode er mangfoldig og sammensatt. LINK er et
undervisningsopplegg som kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid i
klasserommene.
En annen viktig dimensjon er lek, glede og humor, som handler om å feire gode ting og føle
glede ved egen og andres mestring.

Hvordan nå målene for sosial kompetanse?
Hvordan nå målene om sosialt kompetente barn?
For å lykkes i opplæring av sosial kompetanse er det viktig å formidle tydelige forventninger
og klare oppfatninger om hva som skal læres, og hvilke forventninger lærere og skolen som
helhet har til deres sosiale fremferd.
Lærerne på Mykje skole skal gjøre klart for elevene hva de skal lære av sosiale ferdigheter
og kunnskaper i de enkelte timene på skolen. Lærerne på alle trinn skal klart formidle til
elevene hvilke forventninger de har til sosial atferd innenfor de fem kompetanseområdene
empati, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet og samarbeid. Dette skal være tilpasset
elevenes alder og forutsetninger.
Sosial kompetanse /livsmestring + LINK settes på timeplanen og jobbes med på alle
trinn. LINK har delt elevsamlingene inn i tre hovedgrupper, og hver gruppe består av ca. 10
samlinger. Totalt er det altså ca. 30 samlinger. De tre hovedgruppene er:
• Følelsesskole
• Jeg og de andre
• På godt og vondt
Her er våre satsingsområder:
o

Tydelige, forutsigbare positive voksne.

o

Voksne som går foran som et godt eksempel.

o

Voksne som ser hver enkelt elev.
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Opplæring i sosiale ferdigheter
Progresjon 1.-4. klasse



















Lære å hilse og presentere seg
Klasseregler (rekke opp hånden og vente på tur, rolig inn/utmarsj, arbeidsro og innestemme)
Inkludere alle i leken
Lytte til og vise respekt for hverandre og de voksne på skolen.
Gi og ta imot ros/komplement
Høflighet: takke, hilse på hverandre, og spørre om lov
Å kle på seg og knytte sko – øve på å ta vare på eget utstyr/ Ipad
Sette ord på problemer og følelser
Fortelle om seg selv, egne opplevelser og eget arbeid
Utvikle empati
Utvikle selvinnsikt
Arbeid i grupper – ansvar for fellesprodukt
Motta fellesbeskjeder
Arbeide selvstendig
Å våge å stå for egne meninger
Følge skolens regler
Akseptere en beslutning
LINK – Livsmestring i norske klasserom

Progresjon 5. -7. klasse









Fortsette arbeidet med punktene fra 1.-4. trinn
Kunne akseptere en beslutning uten alltid argumentere. Kunne innordne seg flertallet
Bli bevisst på å være seg selv med egne holdninger, selv om gruppen mener noe annet
Være gode forbilder for de yngre elevene
Fadderordning
Elevverter
LINK – livsmestring i norske klasserom
TL - trivselsleder
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Aktivitetsplikten i Opplæringsloven § 9A-4
Etter loven har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse
trivsel og læring, og skolen har plikt å oppfylle dette.
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.
Formål: Sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
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.
På Mykje skole gis informasjon om aktivitetsplikten til alle foreldrene på klasseforeldremøte om
høsten, Informasjon i skolens infobrosjyre som deles ut til alle på høsten, samt info på
hjemmesiden.
Alle som arbeider ved Mykje skole har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt
skolemiljø. Alle må aktivt og årvåkent observere elevene, og særlig utsatte elever.
Aktivitetsplikten er delt inn i seks delplikter:







Følge med
Gripe inn
Varsle rektor
Undersøke all mistanke
Sette inn tiltak
Dokumentasjon

På Mykje skole følges det med slik:


Før og etter skoletid: Vakthold i henhold til plan. Aktiv observering og samtale med elever.



I timene: Alltid voksne tilstede i baser og klasserom. Alle må aktivt og årvåkent observere
elevene, og særlig sårbare elever.



Friminuttene: Voksne skal alltid være tilstede i garderobe når elevene går ut og når de
kommer inn. Vakthold ute etter oppsatt plan. De voksne har gule vester.



I garderobene: Det er alltid en voksen tilstede i garderobene ved inn og utmarsj. Lærer hilser
på hver enkelt elev.



På tur: Alle må aktivt og årvåkent observere elevene, og særlig sårbare elever. De voksne
har gul vest.



Elevsamtalen: Gjennomføres minimum 2 ganger årlig av kontaktlærer. Etterspør alltid
elevens opplevelse av trivsel og trygghet.



Foreldresamtalen: Gjennomføres 2 ganger årlig av kontaktlærer. Etterspør alltid elevens
opplevelse av trivsel og trygghet.



Spekter: Undersøkelsen gjennomføres i oktober og mars 3.-7. trinn.
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Spekter: Innsatsteam har oppfølgingsmøte etter funn i spekterundersøkelsen 2 ganger årlig.



Sosiogram/relasjonshjul: Dette utarbeides på bakgrunn av informasjon fra Spekter. Tiltak
rundt klasse og enkeltelever planlegges ut fra funn i Spekter.



Lærerne på trinnet møtes fast hver uke i trinnmøte. Status på hva som rører seg i elevgruppa
skal være et av temaene på møtet.



Elevundersøkelsen: Gjennomføres i desember fra 5.-7. trinn.



Helsesykepleier: Er ute i flere friminutt i løpet av uken. Observerer og prater med elevene
om trygghet og trivsel. Bærer egen vest merket helsesykepleier.



Innsatsteamet for trygt og godt skolemiljø: Regelmessige møter i henhold til oppsatt plan.
Fokus på kompetanse i personalet, samt veilede og følge opp enkeltsaker. Rektor, inspektør,
spesialpedagogisk koordinator og sosiallærer deltar på møtene og fordeler ansvar for
oppfølging av sakene seg imellom.



Sosiallærer: Er ute og observerer elever i risikogruppen et friminutt ukentlig.



Miljøarbeiderne drøfter elevene i SFO med hensyn til trygghet og trivsel på de oppsatte
samarbeidsmøtene.

På Mykje skole gripes det inn slik:


Alle voksne på skolen skal vise nulltoleranse ved å påpeke ord og handlinger som virker
krenkende. «Stopp» Jeg ville ikke likt at du gjorde dette mot meg» «Jeg så hva du gjorde,
det var ikke greit, det må du stoppe med».



Alle som arbeider ved skolen skal umiddelbart gripe inn ved tilfeller av mobbing, vold,
diskriminering og trakassering/krenkelser og gi støtte der og da dersom noen krenkes.



Ved vold/fysisk utagering skal en gripe inn for å beskytte barnet, personer eller gjenstander.
Det skal ikke brukes makt for å straffe. Kun anvendelse av makt i beskyttelses og
omsorgsøyemed. Du skal ikke stå i fare for å skade deg selv eller stå i fare for krenke noen
elever for å stanse situasjonen.



Vær observant på at kroppsspråk forteller mye.

På Mykje skole varsler vi slik:


Dersom en voksen på skolen har mistanke eller får melding om at en elev ikke har det trygt
og godt, fylles det samme dag ut varslingsskjema som gis til kontaktlærer. Kontaktlærer
varsler rektor/leverer skjema. Rektor vurderer om skoleeier skal varsles
Varslingsskjema ligger lett tilgjengelig på alle arbeidsrommene og på SFO.



Det er skjerpet plikt til å varsle dersom en ansatt krenker en elev. Dersom en ansatt ser dette
varsles rektor direkte av den enkelte umiddelbart. Rektor varsler skoleeier.
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På Mykje skole undersøker vi slik:


Skolen skal raskt reagere, ikke bagatellisere, og gjøre grundige undersøkelser i saken. Dette
må startes så snart som mulig og senest innen 5 dager. Foreldre vil alltid få beskjed om at
undersøkelse starter og info om prosessen og tidsperspektiv rundt dette.



Det er elevens opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende.



Skolen undersøker saken ved samtale med elev, foresatte, andre elever, andre ansatte.



Lærerne observerer eleven/elevgruppen systematisk i en periode, og bruker skolens eget
observasjonsskjema.



Skolen undersøker funn i elevundersøkelsen Spekter. Eventuelt foretar en ny
spekterundersøkelse.



Innblikk som metode for observasjon og undersøkelse.



Kontaktlærer i samarbeid med innsatsteamet har ansvar for å gjennomføre undersøkelsene.



Undersøkelsen skal få fram fakta om situasjonen, og skal dokumenteres i eget skjema
«Dokumentasjon av undersøkelse»



Skolen skal alltid jobbe ut ifra hensynet til banets beste.

Skolens plikt til å sette inn tiltak:


Dersom undersøkelsene viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen
finne egnede tiltak og sørge for at eleven igjen får det trygt og godt. Tiltakene skrives i egen
aktivitetsplan etter fast mal.



Tiltakene skal være faglig begrunnet, så konkrete som mulig og være med og løse hver
utfordring.



Eleven og foreldrene skal involveres i utformingen av tiltakene og få mulighet å delta i
jevnlige evalueringsmøter.



Eleven skal alltid høres og få uttale seg om sin situasjon, samt få være med og påvirke
tiltakene.
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Skjerpet aktivitetsplikt - Opplæringsloven kap. 9a-5
Dersom voksne på skolen krenker barn.
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 vedkommende straks varsle rektor. Dersom det er en i
ledelsen ved skolen som står for krenkelsen, skal skolesjefen varsles direkte av den som fikk
mistanke eller kjennskap til krenkelsen.
Skolens rutiner for å følge med:


Voksne synlig der relasjoner skapes.



Rektor sikrer at regelverk og skolens rutiner blir gjennomgått ved semesterstart



Regelmessige personalmøter/trinn/team der en setter fokus på samspill mellom voksne og
elever.



Rektor har ansvar for å avklare og beskrive hva vi legger i mobbing, krenkelser, vold og
diskriminering fra voksne mot elever ved semesterstart.

Slik griper alle voksne som arbeider på skolen inn:


Gi støtte der og da dersom noen krenkes.



Påpeke ord og handlinger den voksne sier som virker krenkende overfor eleven:
«Jeg ville ikke likt at du gjorde/sa dette mot meg» (Dette tas med kollega uten elever
tilstede)

Slik varsles det:


Alle ansatte og andre som oppholder seg regelmessig på skolen varsler rektor så snart som
mulig og senest samme dag hvis de får mistanke eller kjennskap til at en voksen krenker en
elev. Rektor varsler videre til skolefaglig rådgiver på skolekontoret. Det varsles på sak og
ikke navn i første omgang.



Dersom en i skoleledelsen er den som krenker, skal skolesjefen varsles direkte av den
enkelte.

Slik undersøkes det:


Rektor reagerer raskt og undersøker ved samtaler med elev og ansatt hver for seg.
Undersøkelsen skal få fram fakta om en situasjon, og på bakgrunn av dette finne egnede
tiltak. Aktivitetsplan beskriver tiltak rettet mot ansatt som skal sørge for at eleven får det
trygt og godt på skolen igjen.



Dersom en i skoleledelsen er den som krenker, skal skolesjefen utføre undersøkelsene og
sette inn nødvendige tiltak for å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø.
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Tiltak på Mykje skole som fremmer læring, trivsel og sosial utvikling














Morgensamling/adventsamling
BlimE dans
Felles opplevelser: Aktivitetsdag, skolelag, Tine stafett, hopp for livet, kanonball- turnering
Felles holdning og reaksjonsmønster hos alle voksne som ser/oppdager elever som på en
eller annen måte krenker noen.
Elevansvar: Gi elever reelt ansvar og medinnflytelse som melkevakter, bibliotekvakter,
lyd/lys, papirinnsamling.
Kulturelle fellesopplevelser
Ros-kultur
TL- ledere
FAU sponser julegrøt på elevene
FAU sponser uteleker til trinnene
FAU arrangerer kulturkveld sammen med skolen og arrangerer 17. mai
Klassekontaktene har i oppgave å arrangere minimum to sosiale arrangementer for klassene
FAU involverer elevrådet i arbeidsgruppe for uteområde og trafikksikkerhet

Kulturelle fellesopplevelser

Felles morgensamling.
Kulturskrinet
Korslaget
TL ledere
Kulturkveld
BlimE-dans

Ros-kultur

Anerkjennelse
Gladmelding
Gulltime
Belønning

Tillit
Eleven i
sentrum

Ordensregler
Gullregler
Klasseregler
Individuelle
avtaler

Arbeidsmetoder

Stasjoner
Arbeidsplaner
Steg for steg
LINK

Læringssamtaler

Overgang
barnehage/sk
ole/
ungdomsskole

Vurdering
for læring

TL ledere
Elevverter
Fadderordning
Elevråd
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Årshjul
Dypere
læring
g

På Mykje skole satser vi på:
Fellesopplevelser – en kulturaktiv skole
Hver fredag samles hele skolen i skoletorget til felles morgensamling. Faste innslag er sanger,
bursdagsfeiring, elevinnslag og gulltime-vinnere, Aktuelle tema blir tatt opp etter de ulike
årstidene.
I desember har vi hver dag felles adventsamling i skoletorget.
Mellom vinterferien og påskeferien har vi Kulturkveld hvor foresatte blir invitert til skolen. Da
har hvert klassetrinn utstilling i basen sin.
Foresatte er hjertelig velkomne til våre morgensamlinger, flere og flere benytter seg av dette
tilbudet. Det synes vi er veldig positivt.

Arbeidsmetoder som fremmer sosial læring
-

Stasjonsundervisning: Alle trinn oppfordres til stasjonsundervisning minst 2 ganger i uka.
Metoden legger opp til tilpasset opplæring innenfor fellesskapet. Læring foregår i små
homogene grupper (se egen plan for stasjonsundervisning).

-

Vurdering for læring: Lærere og elever bruker vurdering som redskap til å justere
opplæringen underveis. Vurdering brukes også til arbeid med tilpasset opplæring. Elevene
bruker informasjon om egen læring til å få innsikt i hvor de er og hvor de skal i sin
læringsprosess.

-

Arbeidsplaner: Oversikter som elevene jobber med i en periode. Arbeidsplaner blir
suksessivt tatt i bruk oppover på trinnene. Arbeidsplaner forutsetter god oppfølging.
Evaluering og oppfølging av planarbeidet kan foregå i læringssamtaler.

-

Læringssamtaler/elevsamtaler. Kontaktlærerne på Mykje skole skal i løpet av skoleåret
organisere læringssamtaler med elevene. Dette er systematiske samtaler hvor man fokuserer
14

på enkeltelevers utvikling, måloppnåelse og hvilke lærings- og mestringsveier som gir best
utvikling og trivsel.
Læringssamtale minimum 2 ganger i året

Elevansvar
-

Elevverter: Ansvarsfulle og positive elever får vi ved å vise dem tillit. På Mykje skole setter
vi elevene i fokus. Skolens besøkende blir møtt av våre elevverter. Deres oppgave er også å
ta vel imot personer som skal ha kulturelle innslag på skolen. Det er 7. trinn som har fått
oppgaven med å være skolens første inntrykk utad.

-

Fadderordning: Det er 5. klasse som er fadder for 1. klassingene. Vi har ikke navngitte
faddere til hver elev. Alle elever på 5. trinn er faddere for alle i 1. klasse. Deres viktigste
oppgave er å være med på å skape trygghet for de nye elevene, være positive forbilder og å
hjelpe til i garderoben friminuttene og i timene.

-

Elevråd: Hver klasse fra 2.-7. trinn har to elevrådsrepresentanter, fortrinnsvis en av hvert
kjønn. Elevrådets leder veksles annethvert år mellom gutt og jente. Elevrådet behandler
saker som fortrinnsvis kommer fra klassene, involveres i prosesser og evalueringer. Det
skrives referat fra møtene. To av elevrådets representanter sitter i skolens samarbeidsutvalg,
og tre sitter i skolemiljøutvalget. Elevenes skolemiljø skal være oppe som tema på møtene
minst fire ganger årlig. Se for øvrig elevrådets møteplan.
Trivselslederprogrammer – TL:
Med Trivselsprogrammet legger trivselslederne fra 4.-7. trinn til rette for positiv aktivitet i
storfriminuttet. Målet med TL er:
o å få mer variert lek og større aktivitet i storefri
o å legge til rette for at elevene skal kunne bygge gode vennskapsforhold
o redusere konflikter mellom elever
o fremme verdier som inkludering vennlighet og respekt
o TL-elevene våre skal være et positivt element i arbeidet vårt med inkludering og et
trygt og godt skolemiljø.
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Helsesykepleier:
Skolen har helsesykepleier i 100% stilling.
Sosiallærer:
Sosiallærer er frigjort undervisning 9 t/u til å ivareta og støtte opp arbeidet med elever som trenger
en ekstra oppfølging/samtaler/tiltak for å fungere best mulig i skolehverdagen. Sosiallærer
samarbeider med helsesykepleier
Innsatsteamet
Skolens innsatsteam for et trygt og godt skolemiljø består av rektor, inspektør, sosiallærer og
spesialpedagogisk kontakt. Teamet møter fast hver uke og har som oppgave å samkjøre skolens
arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.
Oppgaver for innsatsteamet:
 Kompetanseheving for personalet vedr. psykososialt miljø og Kap 9A i Opplæringsloven.
 Holde fokus sammen med kontaktlærer på alle saker som gjelder krenking og mobbing, og
oppfølging av aktivitetsplaner og tiltak.
 Hver uke blir pågående saker gjennomgått og arbeidsoppgaver blir fordelt mellom teamets
medlemmer. Innsatsteamet bistår kontaktlærer i å lage/skrive tiltaksplaner, og sikre at
dokumentasjon i sakene blir ivaretatt på en god måte.
Skolen og innsatsteamets samarbeider foruten med kontaktlærerne med foresatte, PPT, BUP,
helsesykepleier, barnevern, Bufetat, overgang barnehage og ungdomsskole.

Ros- og belønningskultur
Både positiv og negativ oppmerksomhet påvirker elevenes atferd. Generelt gjelder det at det som
får oppmerksomhet har en tendens til å gjenta seg og ved bevisst bruk av positiv oppmerksomhet
kan vi stimulere ønsket atferd.
På Mykje skole har vi valgt å bruke ros og belønning systematisk til å forsterke ønsket atferd. Det
gjør vi ved:


Å gi elevene positiv tilbakemelding gjennom sosial oppmuntring og anerkjennelse. Vi skal
«ta elevene på fersken» i å gjøre noe bra.



Gladmelding, Eleven får en positiv melding med hjem.



Gullregler. Skolen har fem gullregler som alle klassene arbeider med samtidig. Hver uke er
det fokus på en ny gullregel.



Gulltime. Alle elever som har fulgt ukas gullregel blir med i trekningen om å få en gulltime.



Ulike belønninger/belønningssystem på individ- og klassenivå.



For at elevene skal oppleve belønningen som reell er det viktig med og bestemme. Noen
forslag til belønning: leketime, utetime, sykkeltur, film, spilletime og gymsaltime.
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GULLREGLER
 Gullregel nr. 1
Jeg gjør mitt beste for å nå læringsmålene mine.
 Gullregel nr. 2
Jeg går rolig inne og bruker innestemme.
 Gullregel nr. 3
Jeg er høflig mot alle.
 Gullregel nr. 4
Jeg følger reglene for friminuttene.
 Gullregel nr. 5
Jeg holder orden rundt meg.
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Ordensregler for Mykje skole
Vi ønsker at Mykje skole skal være en trivelig og trygg skole for alle.
Du har rett på:






at andre møter deg på en vennlig måte, og er høflige og greie mot deg.
at andre viser respekt for deg.
at ingen mobber eller plager deg. (Jmfr. opplæringsloven § 9a4. Se også egne regler mot
mobbing.)
at det er ro og orden i timene.
at eiendelene dine får være i fred.

Du har ansvar for:
 å være vennlig, høflig og grei mot alle.
 å vise respekt for medelever og personalet på skolen.
 å møte presis til timene.
 å ha med utstyr som du trenger til timene.
 å sette sykkelen i sykkelstativet dersom du sykler til skolen.
 å gå rolig inne.
 å bruke innestemme når du er inne.
 at du kun kaster snøball på anvist sted.
 å ta godt vare på skolen og skolens eiendom. ( Bygninger, uteområde, møbler, utstyr, bøker
osv. )
 å bruke nettvett når du benytter skolens IKT-utstyr.
Dette har du ikke lov til:
 å snakke stygt om, mobbe eller plage andre. (Jmfr. opplæringsloven § 9a. Se også egne
regler mot mobbing.)
 å ha med rullebrett, rulleskøyter eller lignende.
 å ha med mobiltelefon eller andre verdigjenstander.
 å ha med snop.
 å kaste snøball utenfor anvist område.
 å ha med kniv eller andre farlige gjenstander.
 å ha med tobakk eller andre rusmidler. (Tobakk = røyk/snus)
 å misbruke skolens IKT-utstyr.
 hærverk av skolens eiendom eller eiendeler.
Dersom du bryter reglene, kan det føre til:
 tilsnakk/irettesettelse.
 samtale med kontaktlærer eller andre ansatte, sosiallærer og/eller skolens ledelse.
 telefon fra skolen til hjemmet og/eller møte med nødvendige parter/instanser.
 fullføre arbeidsoppgaver i friminutt.
 sitte inne i friminutt og/eller ha friminutt til andre tider enn medelever.
 gå sammen med en voksen i friminutt.
 beslagleggelse av eventuelle ulovlige gjenstander resten av skoledagen.
 pålegg om å rette opp eventuell skade som er påført skolens eiendom/eiendeler. (Rydde
søppel, vaske og lignende.)
 erstatning.
utvisning for resten av skoledagen.
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Mykje skole involverer elevene i arbeidet med det fysiske og psykososiale
miljøet på skolen:

Ansvarsoppgaver for trinnene
1. trinn

Holde basen og garderoben ryddig, rydde i skolegården.

2. trinn

Holde basen og garderoben ryddig, rydde i skolegården.
elevråd
Holde basen og garderoben ryddig, rydde i skolegården.
Elevråd
Holde basen og garderoben ryddig, rydde i skolegården.
Ta imot neste års 1. klassinger
Elevråd
TL
Holde basen og garderoben ryddig, rydde i skolegården.
Faddere for 1. klasse
Hjelpe 1. klasse i garderoben og være assistenter i
stasjonene.
Elevråd
TL

3. trinn
4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

Holde basen og garderoben ryddig, rydde i skolegården.
Har ansvar for melkeutdelingen.
Papir
Elevråd
TL
Holde basen og garderoben ryddig, rydde i skolegården.
Ansvar for papirinnsamling
Elevverter og leder i elevrådet.
Lys og lyd ansvarlig ved morgensamling
Bibliotek
Elevråd
TL

19

Årshjul 1.-7. klasse Aktiviteter
Tid

Aktivitet

Trinn

Ansvar

August-september

Bli-kjent samtaler

1.klasse

Kontaktlærere

August-juni

Kulturskrinet (se
egen plan)
Leseprosjekt
Høsttur i nærmiljøet
BlimE-dans
Beintøft – gå-aksjon
Spekter

1.-7. klasse

Kontaktlærere og
kulturkontakt

1.-7. klasse

Kontaktlærere

1.-7. klasse

Kontaktlærere og
trafikk-kontakt

Reflekskonkurranse

1.-7. klasse

FAU, kontaktlærere
og trafikk-kontakt

November/desember Trekantsamtaler

1.-7. klasse

Kontaktlærere

Desember

Juleaktiviteter

1.-7. klasse

Lærere på trinnet

Januar-februar

Alle lærere

Mars

Vinteraktivitetsdag
1.-7. klasse
Spekter
Formingsutstillinger- 1.-7. klasse
Hele året
Opplegg for misbruk
og overgrep
Kulturkveld
1.-7. klasse

Mai/juni

Trekantsamtaler

1.-7. klasse

Kontaktlærere

Juni

Aktivitetsdag
Felles
Turdag

1.-7. klasse

Alle lærere

1.-7. klasse

Kontaktlærere

September
September-mai

November-mars

Januar/april

Juni
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Kontaktlærere,
Tutti Haaland

Alle lærere

Undervisningsplan Omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep
“Kroppen min eier jeg” Redd barna, NRK 1.-4.kl
“Jeg er her” Redd barna, NRK
Trinn

Gjennomføres januar - juni

1.

«Hvem kan hjelpe Jesper?» Vise
bilder og fortelle/lese. Lærerrom
Fronter «det er min kropp» Lory
Freeman
«Håret til mamma» Gro Dahle og
Svein Nyhus
«Kyss, klapp og klem» Lita Faugner
og Laila Vielfaure
«Sinna mann» Gro Dahle og Svein
Nyhus. «Jeg sa ikke kom inn» Eli
Rygg. Høytlesning og seksuelle
overgrep (våren) Egen liste om
samtaleemner før en leser boka
«Fagerfredløs» Dag Larsen.
Høytlesning om omsorgssvikt

Redd Barna: Spor fra
virkeligheten, Lese korte
fortellinger på stasjoner og
samtale om dem.
Nattønske s.33
(vold/omsorgssvikt)

5.

«Kryssord» Erna Osland
Høytlesning om incest

Hva venter bak døra? S 21
(vold)

6.

«Hva skjer?» hefte fra helsesøster
etter samtale. Film «Trøbbel»
forebygging av seksuelle overgrep
mot barn.

Naboer s 19 (vold)
Du må ringe s. 28 (vold)

7.

«Snakk om sex» del 6 Å ha det bra.
Samtale i små grupper

Lillebror s. 23 (seksuelle
overgrep)
Gutten under senga s. 31
(vold)

2.

3.

4.
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Mellom to stoler s. 27
(omsorgssvikt)

Epleslang s. 17
(omsorgssvikt) Kan leses
som en innledning til
«Fagerfredløs» Premiere s.
25 (omsorgssvikt)

Rutiner for klasseledelse/klasseromsarbeid
For at skoledagen skal være trygg og forutsigbar for elevene har vi innført like rutiner på en del
områder på basenivå.
Prosedyre for oppstart og avslutning av skoledagen:
Oppstart:
Elevene ønskes god morgen av en lærer som står i garderobedøra og håndhilser på hver
enkelt elev. Elevene kommer inn i basene til musikk hver morgen.
For alle trinn:
-

Lærerne går gjennom dagens program med elevene (oversikt på skjerm)
Vi bruker faste plasser ved oppstilling
Vi bruker faste plasser i basene, skoletorget og spesialrom
Kontaktlærer leverer ut lekse/ukeplan til elevene på fredagen eller påfølgende mandag.
Ukeplanene legges ut på trinnets Showbie.

Avslutning:
Kontaktlærer i 1.4. klasse samarbeider med SFO om rutiner for overgang.
-

Elevene rydder for dagen. Ingenting skal ligge igjen på gulvet eller pultene. Pulter rettes
opp og stoler settes inntil pultene.
Lærerne avslutter dagen med å sette ord på noe som har vært positivt på trinnet hver
skoledag.
Elevene går rolig ut i garderobene.
Lærer som underviser elevene i siste time slukker lysene i baserom, på toaletter og i
garderobe. Ytterdør i garderobe låses. Dersom en har benyttet fellesareal eller
spesialrom, slukker du lyset også i disse rommene. Sistemann slukker lyset på gangen
og låser døra inn til elevdelen.

Klasseregler:
Alle klasser lager klasseregler ved skolestart i august/september, Reglene skal henges på veggen.
Alle klassene går gjennom skolens regler mot mobbing. Elevene forplikter seg til å følge disse
reglene ved å skrive navnet sitt under reglene. Reglene mot mobbing henges opp i basene.

22

Årshjul og møteplan for elevrådet - Mykje skole

Elevrådet ved Mykje skole består av
representanter fra 2.-7. klasse. Det ledes av en
kontaktlærer for elevrådet.
Elevrådet møtes hver uke. Seks møter per år er
satt av til tema «Trygt og godt skolemiljø»

Tema/Aktivitet
September





November




Hva er et trygt og godt skolemiljø?
Hvordan kan elevrådet arbeide med Trygt og
godt skolemiljø?
Hvilke rettigheter har elevene/plan for Trygt og
godt skolemiljø. Hva sier Kap 9A
Hva er mobbing og krenkelser
Hvordan kan elevene være med og stoppe
mobbing/krenkelser

Januar



Hvor på skolens område opplever vi at det er
minst trygt og godt?
Elevrådet diskuterer forslag til å gjøre disse
stedene tryggere

Mars


Gjennomgang av elevundersøkelsen /resultat og
tiltak.



Plan for trygt og godt skolemiljø blir evaluert



Revidering av arbeidet med Trygt og godt
skolemiljø
Forslag til hva som bør være fokus ved neste
skoleår.

Mai

Juni
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Årshjul og møteplan for Skolemiljøutvalget (SMU) ved Mykje skole

Skolemiljøutvalget ved Mykje skole består av:
Medlemmer fra SU (Samarbeidsutvalget) utvidet
med to ekstra representanter. Den ene fra FAU
og den andre fra elevrådet. (Foreldre/elever skal
være i flertall)

Tema/Aktivitet



Valg av elevråd som velger repr. til SMU
Vagl av FAU som velger sine repr. til SMU

Første møte i SMU: (Alle repr. og
vara repr.)



Oktober



Representantene blir kjent med hverandre og
konstituering
Sette repr. inn i planer og dokumenter de bør
kjenne til: - Opplæringslova Kap 9A, Forskrift
for miljørettet helsevern,
Årshjulet med møteplan blir gått gjennom.

September


Andre møtet i SMU


Rutiner og prosedyrer for å sikre elevene et trygt
og godt miljø blir gått gjennom og diskutert
(ordensreglement, klasseregler, fellesregler,
vaktordning, håndtering av mobbesaker iht Kap
9A Opplæringsloven



Gjennomgang av elevundersøkelsen /resultat og
tiltak.



Plan for trygt og godt skolemiljø blir evaluert og
revidert
Avtale om hva som bør være fokus ved neste
skoleår.
Evaluering av arbeidet i skolemiljøutvalget

Desember

Tredje møte i SMU
Mars
Fjerde møte SMU
Mai


Flere møter avtales ved behov

Referat fra møtene legges på hjemmesida.
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Trinntid, fellestid og team høsthalvåret
2019/20 – for lærerne - Mykje skole
Trygt og godt skolemiljø (markert med grønn)
Uke

Mandager Trinn

Onsdager – Felles skoleutvikling - TEAM

nr
34
35
36
37
38

39

40

41
42

43

Kontaktmøte 1. trinn/Adm kl 13.15
Kontaktmøte 2. trinn/Adm kl 14.00
Tema: Trygt og godt skolemiljø,
Organisering på trinnet
Trinn
Kontaktmøte 3. trinn/Adm kl 13.15
Kontaktmøte 4. trinn/Adm kl 14.00
Tema: Trygt og godt skolemiljø,
organisering på trinnet.
Trinn
Høstferie
Kontaktmøte 5. trinn/Adm kl 13.15
Tema: Elevenes skolemiljø, organisering
på trinnet.
Trinn
Trygt og godt skolemiljø:

Elevenes skolemiljø Kap 9a Fellesmøte og felles
forståelse av skolens plan kap 9A
Elevenes skolemiljø: Team revidering av sosial
handlingsplan i lys av kap 9A
Elevenes skolemiljø: Team revidering av sosial
handlingsplan i lys av Kap 9A
Felles gjennomgang av teamenes revidering av
sosial handlingsplan. Drøfting
Kontaktmøte 6. trinn/Adm kl 13.30
Kontaktmøte 7. trinn/Adm kl 14.15
Tema: Trygt og godt skolemiljø, organisering på
trinnet.
Felles kurs på huset: PPT v/ Vigdis Martinsen
Tema: Tilknytningsvansker/
relasjonsvansker/Sårbare barn

Høstferie

Spektergjennomgang 3. og 4 kl
Trinn
44

Trygt og godt skolemiljø:
Spektergjennomgang 5. og 6 kl
Trinn

45

Trygt og godt skolemiljø:
Spektergjennomgang 7. trinn
Trinn

46

Avsatt til trekantsamtaler

Avsatt til trekantsamtaler

47

Avsatt til trekantsamtaler

Avsatt til trekantsamtaler

48
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49
50

Team: Evaluering av høstens arbeid
-dypere læring/fagfornyelsen
- trygt og godt skolemiljø
Fellesmøte Evaluering av høstens arbeid
Vi oppsummerer fra teamene og drøfter veien
videre.
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Fellestid vårhalvåret 2020 – Mykje skole
Uke Mandag

1
2

Juleferie

3
4
5

Planleggingsdag
div. kurs

Onsdag

Merknad

FRI
Felles: Elevenes skolemiljø Kap 9A4
og 5 Aktivitetsplaner.
Team: Caser og gode løsninger på
aktivitetsplaner
Felles: Tverrfaglig arbeid
Bærekraftig utvikling, Demokrati og
medborgerskap, Folkehelse og
livsmestring
Team

Forberedelse:
Lese Plan for trygt og
godt skolemiljø

Felles: Tverrfaglig arbeid
Folkehelse og livsmestring

Forberedelse:
Lytt til podcast:
Lærerrommet –
«Livsmestring, kan det
læres?»

https://shows.pippa.io/5ca73b1ee
061b6670b629d28/episodes/32

6
7
8
9
10

Trinn

Forberedelse:
Se film, lytte til podcast
Rekk opp hånda;
«Tverrfaglige temaer»

Felles: Trygg i Karmøyskolen

Trinn – lage
trygghetsplaner
der det trengs

Vinterferie
Felles: Elevenes skolemiljø kap 9A5

11
12
26

03.03. Kontaktmøte 5. kl
05.03 Kontaktmøte 3. og
4.klasse
10.03 Kontaktmøte 6. kl
12.03 Kontaktmøte 1. og
2. klasse
17.03 Kontaktmøte 7. kl
19.03 Dypere læring,
kveldsøkt 14.30 - 17.30

13
14

Trekant-samtaler

Trekant-samtaler

Trekant-samtaler

Trekant-samtaler
Ledelse og atv er på samling

15
16
17
18
19
20
21

Påskeferie

22
23
24
25

Trinn

Påskeferie
Trinn
Trinn
Trinn
Trinn
Trinn

Felles: Elevenes skolemiljø 9A
Evaluering av arbeidet

Trinn
Fri 2. pinsedag



Elevenes læringsmiljø – Mål for skoleåret:
- Vi skaper et trygt, inkluderende og godt læringsmiljø for alle elevene våre.
- Tydelig og god klasseledelse
- Felles tilnærming og kompetanseheving
- Bli trygge og konkrete i møte med å forebygge og stoppe mobbing og krenking.

27

Skolens rutine for kontaktlærer dersom foreldre melder om krenking, mobbing,
mistrivsel eller at en ansatt får mistanke om dette:

Hva gjør jeg hvis foreldre melder fra til skolen om at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø?
1. Ta imot beskjed, og takk foreldrene for at de har gitt melding om dette. Dette skal skolen
gripe fatt i. Informer foreldrene om at du nå vil undersøke saken nærmere, noe som betyr å
snakke med elever, kollegaer, se om det er funn i Spekter, foreta systematisk observasjon i
timer, garderober og eller friminutt. Antyd at det kan ta noen dager. Undersøkelsesfasen er
svært viktig! Fortell at dersom undersøkelsene avdekker mobbing/krenkelser vil det bli satt
inn tiltak. Disse tiltakene vil bli satt inn i en skriftlig plan som foreldrene vil få sendt hjem.
Informer om at eventuelle tiltak vil bli drøftet med foreldrene før de endelig bestemmes.
Nb! Det kan hende at tiltak må settes inn straks mens vi undersøker, det kommer an på
alvorlighetsgrad i saken.
2. Du må varsle rektor. Lever eget varslingsskjema.
3. Dersom det er du som oppdager først at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal du
varsle rektor, og kontakte foreldrene om dine mistanker. Følg samme prosedyre som i
ovenfor.
4. Undersøke saken nærmere - Undersøkelsesfasen
Vi går nå inn i undersøkelsesfasen. Koble gjerne inn sosiallærer, som kan bistå med
veiledning, støtte og hjelp. Bruk tid på å undersøke saken for å få et godt overblikk over hva
som skjer. Bruk skjema Dokumentasjon kap 9A. Du finner det på Teams under Elevenes
læringsmiljø. Husk å dokumentere alle samtaler, møter med både voksne og elever. Bruk
gjerne Mal for internt notat. NB! Elevens stemme er svært viktig å få med. Hvordan
opplever eleven situasjonen?

Undersøkelsene består av:
-

Samtaler med eleven – NB elevens stemme er svært viktig – Bruk
Utdanningsdirektoratets Problem-løsningssamtaler. Disse finner du i Teams.
Samtaler med andre elever og voksne
Info fra Spekter (Læringsmiljøsenterets undersøkelse om
mobbing/krenkelser/skolemiljø)
Observasjon i timer, garderober, friminutt. Bruk observasjonsskjema som du finner i
Teams under elevenes skolemiljø.
Få fram fakta vedr forhold som er med og avklare saken.

Hvis undersøkelsene av elevens opplevelse av skolemiljøet viser, eller at eleven selv sier at
han/hun ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal det lages en aktivitetsplan.
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Hvis Du konkluderer med at eleven har det trygt og godt, og at funn i undersøkelsene tyder
på dette, informerer du foreldrene om dette, men at vi følger med videre for å være helt
sikre. Dokumentet arkiveres i elevmappen.. Hvis det viser seg at eleven er krenket, mobbet
eller på annen måte ikke har det trygt på skolen, skal det lages tiltak i egen plan.
5. Aktivitetsplan – dersom undersøkelsene viser at eleven ikke har det trygt og godt.
Dersom aktivitetsplan lages, skal denne være så konkret som mulig og være gode tiltak som
vil være med og løse problemene. Malen til denne planen laster du ned fra Teams – elevenes
læringsmiljø. Samarbeid gjerne med sosiallærer/innsatsteam, og involver andre
lærere/miljøarbeidere som er involvert i arbeidet rundt eleven.
NB! Før du går i gang med aktivitetsplan, ta kontakt med skolens innsatsteam v/sosiallærer
for råd og veiledning. Det er mulig å få møte i Innsatsteamet og drøfte saken.




Formuler utfordringene som skal løses tydelig. Lag konkrete tiltak til hver utfordring.
Snakk med eleven hva eleven mener kan være gode tiltak i tillegg til andre tiltak.
Vær helt konkret med hvem som skal utføre tiltakene og når de skal starte. Få med dato
for når tiltakene skal evalueres.
Kontakt foreldrene og samarbeid om tiltakene, få innspill fra dem som kan være med på
å gjøre tiltakene enda mer treffsikre. Kall foreldrene inn til møte. Avtal et tidspunkt for
evaluering av tiltakene med foreldrene og før inn denne datoen på skjemaet/planen. Når
planen er ferdig skal rektor underskrive den og sende den til foreldrene.

6. Gjennomføringsfasen
Nå er tiden da tiltakene skal gjennomføres. Da er det viktig å følge opp alt som står i planen.
Involver aktuelle lærere/miljøarbeidere slik at de er med på gjennomføringen. Alle må
«være på»! Skolens innsatsteam støtter og veileder i gjennomføringsfasen.
Evalueringsfasen – følge opp
7. Når planen skal evalueres, er det svært viktig at elevens følelse blir tatt hensyn til. Kall
foreldene inn til møte og evaluer sammen med dem. Dersom det er behov for å videreføre
tiltakene, eller å justere dem/lage nye, blir dere enig om det. Justeringer og nye tiltak føres
inn i tiltaksplanen til eleven. Ny evalueringsdato avtales. Det må føres et enkelt referat fra
evalueringsmøter. Dette legges i elevmappen. Skolens innsatsteam følger opp saken i
evalueringsfasen. Tiltakene skal vare helt til eleven igjen opplever å ha det trygt og godt.
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U.off. ofl.§13,fvl §13.1

Alle har plikt til å varsle! Rektor må få beskjed samme dag som du vet!




Fyll ut dette arket og lever til elevens kontaktlærer (Kontaktlærer leverer til rektor samme
dag).
I SFO-tid: Lever arket til SFO-leder (SFO-leder varsler rektor samme dag).

Jeg _________________________________har dato:______ fått kjennskap til eller mistanke om at
Elev _____________________________________i klasse ________ikke opplever å ha et trygt og
godt skolemiljø.
Fordi jeg har observert/hørt:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Kontaktlærer varsler samme dag foreldrene til barnet som en mistenker ikke har det greit på skolen.
Si at skolen i dag starter undersøkelse av saken. Følg rutiner Kap 9A. Kontaktlærer samrår seg med
rektor/innsatsteam.
Underskrift _________________________________________________
Innsatsteam: Terje, Jorunn, Tone H. og Heidi

Innsatsteamet
Innsatsteamet ved Mykje skole består av rektor, inspektør, sosiallærer og spesialpedagogisk
kontaktlærer.
Innsatsteamet møter fast hver 14. dag, med mulighet å møtes oftere ved behov. Innsatsteamet går
alltid gjennom pågående saker, drøfter framgang og planlegger videre arbeidsfordeling på teamet.
Kontaktlærer kan møte i innsatsteamet og drøfte saker, få veiledning og støtte i arbeidet med
klassemiljøet og enkeltsaker.
Innsatsteamet skal være en ressurs for de ansatte og sikre faglig kompetanseheving.

TILSYN MED ELEVENE, RUTINER
Formålet med tilsyn er å ivareta elevenes trygghet og se til at elevene følger ordens- og
trivselsreglene.
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Elevene skal være ute i friminuttene. Dersom elever er inne er tilsyn den enkelte timelærers ansvar
(ansvarlig for timen forut for friminuttet). Lærer skal være til stede når elevene spiser.
Skolegården er delt i tre soner for inspeksjon:
Se vaktliste.
En person har ansvar for tilsyn før skolen starter opp; kl.08:20 – 08:30.
I hvert friminutt er det en hovedansvarlig vakt på hvert område, i tillegg til miljøarbeidere eller
andre som har ansvaret for oppfølging av enkeltelever (elever med spesielle behov). Matpausen er
delt i to med vaktbytte.
1.klasse har egen vaktordning frem til høstferien.
Det er en forutsetning at den som har vakt er klar for inspeksjon når det ringer ut. Kopiering,
samtaler med kollegaer o.l. skal gjøres ved andre anledninger.
Hovedansvarlig vakt skal bruke gul vest. Vakten skal bevege seg over hele det området han/hun har
ansvar for, helst flere ganger i løpet av friminuttet. Husk også toalettene.
Dersom det oppstår uønskede situasjoner skal andre voksne som er ute komme til og bistå personen
som har vakt. Den som kom først til stedet delegerer evt. oppgaver. Det er vaktens ansvar å
informere kontaktlærer og evt. rektor om episoder som krever oppfølging utover det som kan gjøres
umiddelbart.
Ved fravær skal den ansatte informere om evt. inspeksjon på den aktuelle fraværsdagen.
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Observasjonsskjema skolemiljø/krenking og mobbing
Elev: _______________________________________
Tidsplan for observasjon:

Vi har følgende mistanke om krenkende atferd (hvem, når, hvor):

Observasjonsnotat (husk tidspunkt for observasjonen):
Vi ser etter:
-

Etterarbeid / drøfting:
- Er det mulig å trekke noen konklusjoner?
- Er det behov for videre undersøkelser ved elevsamtale?
- Samtale med foreldre? Stoppsamtale? Etc.
NB! Husk å skille mellom hendelse og tolkning av hendelse.
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Bevegelser
Forflytninger
Plassering
Gester
Uttrykk, mimikk
Øyekontakt
Kommentarer, lyder, tonefall
Konkrete handlinger

DOKUMENTASJON AV UNDERSØKELSE

Unntatt offentlighet
Offl§13, fvl§13.1
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.
Evaluering, fortløpende jfr. aktivitetsplan
Oppfølging, endringer:
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Ja

Nei
Dato

Sign.

Unntatt offentlighet
Offl§13, fvl§13.1
AKTIVITETSPLAN
ELEV:

SKRIFTLIG PLAN § 9A-4
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
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GJENNOMFØRES NÅR OG
HVORDAN

ANSVAR

EVALUERING

