
Fra opplæringsloven §9a-2

 

ALLE ELEVER HAR RETT TIL ET TRYGT OG GODT
SKOLEMILJØ SOM FREMMER HELSE, TRIVSEL OG

LÆRING

PLAN
FOR TRYGT OG GODT

SKOLEMILJØ!

KOPERVIK SKOLE



De kommer tilbake i august, litt sånn motsatt av trekkfuglene.  Jeg tenker på elevene våre. 
De er fulle av spenning og forventning til hvordan skoleåret skal bli.  
Spente er foreldre og foresatte som sender dem.  Stolte, spente og glade er vi som arbeider på skolen og har 
et så viktig oppdrag.  Det å få være til hjelp i deres utvikling gjennom  et helt skoleår.  Hovedoppgaven vår vil 
være å hjelpe elevene til å få oppleve tilhørighet. 
At de får bekreftet at de er ønsket, og at de er verdifulle.
 
Rektor har ansvar for at Kopervik skole arbeider systematisk og helhetlig for at skolemiljøet skal være godt og
trygt for alle våre elever. Det er rektors ansvar at elevene møter trygge og gode voksne på skolen, voksne 
som ikke bare kjenner regelverket, men voksne som har høye positive forventninger til hver enkelt.
 
 I denne planen, og i vedlegg til denne planen som er bygget på Utdanningsdirektoratets rundskriv 3-2017 og
Karmøy kommunes overordnede plan for trygt og godt skolemiljø, viser vi til viktige begreper 
som de voksne skal være kjent med. Planen viser også til tiltak skolen vil gjennomføre for å sikre at vi
når målene våre og, at vi driver i samsvar med lovverket.
 
Hvis du får mistanke til at en elev  ikke har det trygt og godt på skolen, så skal det varsles.  De voksne på 
skolen tar i mot varselet.  Rektor vil få alle varsler og sammen med kontaktlærer og innsatsteamet på 
skolen undersøker vi  hvordan eleven opplever situasjonen. Så planlegger vi - sammen med dere
foreldre/foresatte og eleven  - hva vi skal gjøre for at eleven igjen opplever å ha det trygt og godt på Kopervik
skole.



PLANENS INNHOLD.
 

"Alle elevene ved Kopervik skole skal ha et trygt og godt
skolemiljø uten mobbing og krenkelser.  Læringsmiljøet

skal preges av respekt, omsorg og ansvar."

 
Forord
Mål og innhold
Om verdigrunnlaget og rettigheter
Viktige begreper å kjenne til

 
Om hvordan skolen arbeider helhetlig og
systematisk for å skape et godt skolemiljø:
 

Fremme et trygt og godt skolemiljø
Forebygge mobbing og andre krenkelser 
Håndtere mobbing og andre krenkelser 
Aktivitetsplikten

 
 

Skolens mål vedtatt i Skolemiljøutvalget



VERDIGRUNNLAG
Barnets beste

FNs barnekonvensjon gir barn
grunnleggende menneskerettigheter.  De
norske lovene innretter seg etter denne.  Det
er fire sentrale prinsipper som skal være
førende for arbeid med barn:

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn

Retten til liv og plikten til å sikre utvikling

Barnets rett til å bli hørt

Barns rett til vern mot diskriminering



FORMÅLSPARAGRAFEN I OPPLÆRINGSLOVEN
Angir verdigrunnlaget for skolen

 

 

"Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk
arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på
åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg
kjem til uttrykk i ulike religionar og 
livssyn og som er forankra i menneskerettane."
 
"Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å 
 kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i
samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong."

Opplæringsloven kapittel 9a gir alle elevene en individuell rett til et trygt
og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Formålet med
retten er at barn og unge skal være trygge på skolen.  Det omfatter det
som skjer på skolens område i skoletiden, på skolevegen, på turer og

arrangementer i skolens regi i og utenfor skoletiden. I tillegg gjelder det
mobbing og krenkelser utenfor skoletiden som har sammenheng med

skolen.  Det gjelder også digitale krenkelser og mobbing. 

Rettighetene



SKOLEN SKAL HA
NULLTOLERANSE MOT
KRENKING SOM MOBBING,
VOLD, DISKRIMINERING OG
TRAKASSERING

Opplæringsloven §9a-3

K R E N K E L S E R  O G  M O B B I N G

Krenkelser er ord eller 
handlinger som barn eller 

unge opplever som krenkende 
for hans eller hennes verdighet og

integritet, eller som gjør at de føler seg 
ekskludert fra et fellesskap.

Du og jeg skal gripe inn umiddelbart når vi opplever 
at noen blir utsatt for krenkende handlinger. 



Rasisme innebærer at
noen blir
forskjellsbehandlet på
grunn av hudfarge eller
språk.

D I G I T A L E  K R E N K E L S E R  K A N

V Æ R E  I N T E N S E  O G  V O N D E  D A  D E

K A N  S K J E  D Ø G N E T  R U N D T .  

 D I G I T A L E  K R E N K E L S E R  K A N

V Æ R E  E K S T R E M E  F O R D I  M A N G E

V Å G E R  Å  G J Ø R E  M E R  P Å  N E T T E T

E N N  N Å R  D E  S T Å R  A N S I K T  T I L

A N S I K T .

Krenkelser er ord eller handlinger
som gjør at en elev blir lei seg eller
ikke har det bra.  Det kan være
vold, rasisme, trakassering og
diskriminering.  Det kan også være
erting, plaging, negative
kommentarer, knuffing, "stygge"
blikk, baksnakking, ryktespredning,
utfrysing eller andre handlinger
som gjør at barn og unge opplever
utrygghet, ubehag eller ikke føler
seg inkludert i fellesskapet.

Vold innebærer at noen 
bruker makt for å skade

andre



De 
sårbare
elevene

Skolen har et 
skjerpet ansvar 
overfor elever 

med en særskilt
sårbarhet

Skolemiljø Udir 3-2017

 
 
"Her komme me di umulige.  
Hånd i hånd med di utrolige."
 
 
 
Sårbarhet kan være knyttet til 
atferdsvansker, dårlig impulskontroll, funksjonsevne, 
forhold ved familie og hjemmesituasjon. 
Vi må kjenne elevene våre og skaffe oss kunnskap
om de utfordringene elevene har. Skolen er med i
trygghetsprosjektet og flere tar videreutdanning om
psykisk helse.  
 
 
 
 



Det er elevens egen subjektive oppfatning som
avgjør om skolemiljøet er trygt og godt

                                                                  
                                                                               Skolemiljø Udir-3-2017
 

Krenkelser
 

Vold - baksnakkelse - sårende kommentarer - blikk - trusler - ekskludering

Gjentatte ganger - over tid - ujevnt styrkeforhold
 

Mobbing



Et helhetlig og systematisk arbeid

  

"Skolen skal arbeide 
kontinuerlig 

og systematisk for 
å fremje helsa, 

miljøet 
og tryggleiken 

til elevane"



Denne modellen illustrerer hvordan vår
skole jobber med det psykososiale
miljøet på tre nivå.
 
 
 
 



Retten til liv og plikten til å sikre utvikling

Barnets rett til å bli hørt

Varme EmpatiskeAnsvarlige og
tydelige

 

Oppmuntrende

Krav og 
grenser

NIVÅ 1: FREMME ET TRYGT OG GODT    
             SKOLEMILJØ

Gode relasjoner
 

Vi på Kopervik skole har høye positive
forventninger til hverandre og andre.  Gode
relasjoner er helt avgjørende for å skape et
trygt og godt skolemiljø hvor glede, læring
og utvikling finnes.  Det er vi voksne som har
hovedansvaret for at relasjonene til våre
elever blir gode.  Relasjonene mellom de
voksne og relasjonene mellom elevene er
også svært viktige. 



Retten til liv og plikten til å sikre utvikling
Ansvarlige og

tydelige
 

Oppfostringa skal gi elevane lyst på livet,
mot til å gå laus på det 

og ønske om å bruke og 
utvikle vidare det dei lærer.

Vakkert, fra den generelle del av 
læreplanen i Kunnskapsløftet





FOREBYGGE MOBBING OG ANDRE KRENKELSER
 

Se, oppdage, være i forkant..

 

Det er mange år siden undertegnede startet i
1.klasse, men jeg husker det som om det
skulle være i går. Da jeg skulle gå opp trappa
til klasserommet vårt, fikk jeg beskjed av
eldre elever om å hoppe over ett av
trappetrinna.  Det var der "Klodrik" pleide å
stå, sa de. 
 
På Kopervik skole skal vi se og følge med.
Mobbing og krenkelser må ikke få skje.  Vi
må være årvåkne.  I dag.  Og i morgen igjen.

Oppmuntrende



Oppmuntrende



OppmuntrendeHåndtere mobbing og andre krenkelser

Aktivitetspliktens fem deler

1.Følge med

2.Gripe inn

3.Varsle

4.Undersøke

5.Sette inn tiltak



Skolen har plan for å følge med elevenes læringsmiljø.  Det hviler også en individuell plikt på alle som
arbeider i skolen om å følge årvåkent med.  Hvor er de sårbare?  Går noen alene? Noen som ofte har 
vondt? Har stort fravær? Sein ut til friminutt? Trist og lei? Søker voksne? Endrer atferd? Mister ting? Redd?

Plikten til å gripe inn kjennetegnes ved at det er en handling som som skjer umiddelbart, og er rettet mot å
stoppe en situasjon som pågår.  Vi har nulltoleranse for krenkelser.  Si fra at slikt ville ikke du ha likt å
oppleve. Støtt den krenkede.  Men ikke krenk når du stanser situasjonen. 

Personalet på Kopervik skole skal ta i mot varsler på en god måte.  Vi skal trygge de som varsler ved å si 
at skolen tar varselet på alvor og vil følge opp.  Personalet varsler rektor. Gjerne muntlig, men alltid 
skriftlig i tillegg ,og samme dag som varselet er mottatt. K-lærere får beskjed og samtaler med 
elev og foresatte tas snarest.

Plikten innebærer at skolen skal undersøke bakgrunnen for elevens opplevelse.  Hva påvirker elevens
læringsmiljø? Kontaktlærer snakker altså snarest med eleven og de foresatte.  I samråd med
rektor/innsatsteam ser en på om det skal gjennomføres andre undersøkelser.  I komplekse saker kan
observasjoner o.l bli nødvendig. Karmøy kommune har egen mal for undersøkelsesskjema.

Når en elev sier at han eller hun ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen sette inn egnede tiltak.
Tiltakene må følges opp og evalueres.  Plikten til å sette inn tiltak opphører ikke før eleven opplever at
skolemiljøet er trygt og godt. Det skal lages skriftlig aktivitetsplan når det skal settes tiltak inn i en sak. 
Karmøy kommune har laget en egen mal for slike planer.

1.Følge med

2.Gripe inn

3.Varsle

4.Undersøke

5.Sette inn tiltak

Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever

Dersom en ansatt krenker en elev skal rektor ha beskjed straks.  Saken må behandles raskt, men
forsvarlig.  Både eleven og den ansatte må få si sin mening om situasjonen.  Saken må undersøkes
grundig.  Eventuelle tiltak må være tilpasset det saksforholdet som avdekkes.
 
Skoleeier skal varsles i disse tilfellene.
 
 
 
 
 
Når du ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for
 å gjøre skolemiljøet trygt for eleven kan du melde fra til fylkesmannen.  
Det er en forutsetning at saken er tatt opp med rektor.



Kopervik skole
En skole for alle

 
Tlf: 52 85 75 86

 
kopervik@karmoy.kommune.no

 
 

Besøksadresse
Asaldalvegen 115
4250 Kopervik

 
Lenke - null mobbing - trykk her

Slik kan du bidra:

Som foresatt er du den viktigste ressursen
for ditt barns læring og utvikling.  Du kan

også være en viktig ressurs for andre barn.
 

Hils på alle du møter på skolen
Snakk positivt om andres barn og andre

foreldre
Gjør en innsats for å bli kjent med

voksne og barn på skolen
Følg opp det som blir bestemt

Engasjer deg i å skape et godt miljø
Vær opptatt av at alle er med

Skap rom for å heie på flere barn enn
ditt eget

Ha positive forventninger
Ikke vær nervøs for å ta kontakt med

andre foreldre
 

https://www.udir.no/nullmobbing


Vi følger med inne

Vi følger med ute

Ukentlig går SFO staben gjennom
elevenes situasjonLeirskole bygger miljø

Vi plasserer elevene i hyller i
friminuttene 
for å ha bedre
kontroll..

Schoolympics

Plan for trygt og godt skolemiljø skal evalueres innen april hvert skoleår.


