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Møte Tema/Aktivitet Forslag til metode 
September  Konstituering  

 Årshjulet med møteplan blir 

gjennomgått  

 Skolemiljø kap. 9a: 

o Sette representantene inn i 

Opplæringslova Kap 9A 

o Refleksjonsoppgaver: 

- Hva er et trygt og godt 

skolemiljø? 

- Hvordan kan elevrådet arbeide 

med et trygt og godt 

skolemiljø? 

- Hvilke rettigheter har 

elevene?(Skolens plan for trygt 

og godt skolemiljø)  

Idémyldring 

LearnLab 

Oktober 

 
 Skolemiljø kap. 9a: 

o Refleksjonsoppgaver: 

- Hva er mobbing og krenkelser? 

- Hvordan kan elever være med å 

stoppe mobbing/krenkelser? 

- Fokus på respekt og inkludering 

LearnLab 

November  Vinterball 

 Skolegenser 

 Skolemiljø kap. 9a: 

o Refleksjonsoppgaver: 

- Hvor på skolens område 

opplever vi at det er minst trygt 

og godt? 

- Forslag til å gjøre disse stedene 

tryggere 

LearnLab 

Desember  Kantina - kortautomat 

 Vinterball 

Gruppearbeid 

Januar  Vinterball  

Opplæringsloven § 11-2.  
Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 8-10 vere eit elevråd 

med representantar for elevane. Kommunen fastset talet på 

elevrepresentantar. Representantane skal veljast seinast tre 

veker etter at skolen har teke til om hausten. Ein medlem av 

undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å 

hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- 

og talerett i elevrådet. Leiaren for elevrådet kan kalle inn til 

møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. Rådet skal i alle 

høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller 

rektor krev det. Elevrådet skal fremje fellesinteressene til 

elevane på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og 

skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med 

framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane. 

 

 



 

Februar 

 
 Skolemiljø kap. 9a: 

Går gjennom rutiner og prosedyrer og 

diskutere disse, for å sikre elevene et 

trygt og godt miljø: 

- Bruk av mobil 

- Ordensreglement 

- Klasseregler 

- Fellesregler 

- Vaktordninga 

- Oppfølging av på kap. 9a 

- Dokumentasjonsplikten 

- Aktivitetsplikten; følge med 

(spekter, observasjon, speed 

intervju, elevsamtaler m.m.), 

gripe inn, varsle (rektor, 

Fylkesmannen), undersøke, 

tiltak 

- Gjennomgang av 

elevundersøkelsen/ resultat og 

tiltak 

Kafé-dialog 

Mars  Skolemiljø kap. 9a: 

o Refleksjonsoppgaver: 

- Sosiale medier;  

nettmobbing og press 

Bruk Hue 

April  Barnas kommunestyre: 

 Motivasjon og mestring: 

o Refleksjonsoppgaver: 

- Anmerkninger 

- Karakterer 

- Lekser 

Gruppeoppgave 

-Egen mal 

Mai  Revidere planer for et trygt og godt 

skolemiljø o.l. (Plan for trygt og godt 

skolemiljø revideres hvert 3. år)  

 Evaluering av arbeidet i elevrådet 

 Avtale om hva som bør være fokus ved 

neste skoleår 

LearnLab 

Juni  Avslutning Kos 

Flere møter avtales ved behov 


