HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT
OPPLÆRINGSMILJØ.
 Aktivitetsplikt i arbeidet med elevenes
psykososiale miljø

Hovedmål:
Alle elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse for
krenkende ord og handlinger.

Vadsø 01.10.21
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Innledning
Stortinget vedtok våren 2017 nytt regelverk om skolemiljø, og det nye regelverket trådte i
kraft 01.08.2017. §9A i Opplæringsloven handler om elevenes rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Utdanningsdirektoratets rundskriv
3-2017 Skolemiljø omhandler forståelsen av opplæringsloven kapittel 9A om elevens rett til
et godt psykososialt skolemiljø.
Det er ikke nok at skole og skoleeier arbeider med læringsmiljøet. Det kreves også at dette
drives systematisk, dvs. at det utarbeides planer som kan dokumentere vurderinger,
prioriteringer, drøftinger, brukermedvirkning osv. Mellom skolene bør det utvikles en felles
forståelse av hva som kreves for å oppfylle kravene i Kap. 9A.
Skolene i Vadsø kommune skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen,
miljøet og sikkerheten til elevene.
Skolene skal ha nulltoleranse mot alle former for krenkende atferd.
Disse kravene gjelder også på Sfo og andre aktiviteter som er i regi av skolen. Rektor har et
særlig ansvar for at dette arbeidet blir fulgt opp.
Systematisk arbeid virker forebyggende, og skal kvalitetssikre at elevene har det trygt og
godt på skolen. Kartlegging av elevenes skolemiljø er en del av det systematiske
utviklingsarbeidet på skolene. Resultater og kunnskap om elevenes skolemiljø skal brukes til
å bedre skolemiljøet. I dette arbeidet må både elever og foreldre involveres i det
forebyggende arbeidet sammen med skolens personale. Skoleeier og skoleleder har et
spesielt ansvar for å følge opp at det jobbes langsiktig og systematisk for et trygt og godt
skolemiljø.
1.At skolen skal arbeide aktivt, kontinuerlig og systematisk med miljøet betyr at arbeidet skal
drives gjennom hele skoleåret og være basert på etablerte planer. Planene må inneholde
konkrete mål og handlinger. Arbeidet skal være pro-aktivt, dvs. at en ikke” venter” på at noe
skjer eller at det kommer klager.
2.For at systemarbeidet skal ha effekt, må planer og rutiner være kjent blant alle ansatte slik
at alle er i stand til å arbeide med miljøet på en god måte.
3. Systematisk arbeid med skolemiljøet innebærer en internkontroll på elevenes fysiske og
psykososiale miljø. Internkontrollen må inneholde mål, sjekklister og rutiner for å avdekke og
håndtere problemer.
Skolene skal informere elevene og foreldre om rettighetene i kapittel 9A. Skolene skal også
informere om aktivitetsplikten og om muligheten til å sende saken til Statsforvalteren etter
§9A-6. Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget skal holdes orientert om alt som er viktig
for skolemiljøet, og så tidlig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dersom det
er noe som ved skolemiljøet kan skade elevenes helse, skal elevene og foresatte varsles
snarest mulig. Alle elever har rett til en arbeidsplass som fremmer helse, trivsel, gode sosiale
og miljømessige forhold, og som forebygger sykdom og skader.
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I arbeidet med elevenes skolemiljø i Vadsø kommune, skal det være fokus på:
 At det arbeides kontinuerlig, systematisk og over tid med elevenes skolemiljø.
 At skolen, elevene og foresatte samarbeider om det forebyggende og
holdningsskapende arbeidet.
 At det forebyggende arbeidet også innbefatter trivselstiltak.
 At skolen, elevene og foresatte samarbeider om det forebyggende og
holdningsskapende arbeidet.
 At det forebyggende arbeidet også innbefatter trivselstiltak.
 At tydelig klasse- og skoleledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og
håndtere krenkende ord og handlinger.
 At alle som arbeider ved skolen har en handlingsplikt til å følge med, gripe inn og varsle
dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd.

Definisjoner:
Psykososialt miljø
Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det
sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet
handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen. Det psykososiale miljøet
bestemmes av samhandlingen og kommunikasjonen mellom alle som oppholder seg i skolen
og blir til i samspillet mellom eleven, andre elever i klassen, elever i andre klasser, de ansatte
og alle som har en befatning med skolen.

Nulltoleranse
Nulltoleranse innebærer at skolen ikke aksepterer noen form for krenkelser.
Begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Begrepet kan omfatte direkte handlinger og verbale
uttrykk rettet mot eleven, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og
baksnakking. Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elever, skal
oppfattes som krenkelser. Det er en del av skolens oppdrag å lære elever å tenke kritisk, og
til å kunne akseptere og respektere ulike meninger og overbevisninger.
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Krenkende atferd er en fellesbetegnelse for alle former for atferd som uoverlagt eller
tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Mobbing, vold, diskriminering og
rasisme, hører inn under hva krenkende atferd er. Krenkende atferd kan også være
enkeltstående handlinger, eller enkeltstående ytringer om for eksempel utseende eller
funksjonshemminger. Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være
krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Et utsagn eller en handling som ville være
akseptabel innad i en gruppe, vil kunne virke krenkende eller skremmende på elever utenfor
denne. Hva som oppleves som krenkende, varierer ut fra den enkeltes tidligere erfaringer og
bakgrunn. Hvilke ytringer og handlinger som oppleves som krenkende for den enkelte elev er
subjektivt.
Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelig ting mot en
annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig
for å forsvare seg.
Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.
Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.
Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en
annen hudfarge, nasjonalt eller etnisk opphav eller snakker et annet språk. Det gjelder også
ved bruk rasistiske uttrykk og utestengning.
Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på
grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse.
Diskriminering kan både være direkte og indirekte.

Trakassering
Trakassering er en særlig form for diskriminering som kjennetegnes ved sin krenkende og
nedverdigende karakter. Det kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet,
plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting. Handlingene eller ytringene virker eller har
til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.
Trakassering kan enten være en isolert eller gjentatt hendelse.

Utestenging.
Utestenging innebærer å bli holdt utenfor en sosial gruppe eller klasse der en har naturlig
tilhørighet.
Uthenging
Uthenging innebærer krenkende ord og negativ omtale på blant annet internett eller i
sosiale medier.
5

Det fysiske miljøet.
Inneklima
Inneklima omfatter lys, lyd, Co2, temperatur, luftfuktighet, støv med mer.
Arbeidsplass
Elevene har rett på en arbeidsplass som er tilpasset deres behov.

Alle ansatte i Vadsø kommune er pliktig til å reagere når vi ser, får mistanke om eller
blir fortalt om all form for krenkende atferd.
Om vi ser elever som har en lek/aktivitet vi oppfatter som usunn pga krenkende ord
og oppførsel så skal vi reagere og stoppe aktiviteten. Aktivitetsplikten og skolens
rutiner for varsling skal følges opp umiddelbart.
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Årshjul

AUG

Aktivitet

Tidspunkt

Hvordan

Ansvarlig

Gjennomgang av kommunens- og skolens
ordensreglement, Handlingsplan for et trygt og
godt skolemiljø om §9A
Informasjon til vaktmestere, renholdere, PPT og
helsesykepleier og andre om det kommunale
ordensreglementet og handlingsplikten.

Ved
skolestart

På planleggingsdager ved
skolestart

Ledelsen

Gjennomgang av kommunens- og skolens
ordensreglement og «Handlingsplan for et trygt
og godt skolemiljø» (kapittel 9 A)

Ved
skolestart

I alle klasser

Kontaktlærere

Uke 34 - 36

Alle skoler har stort
fokus på å skape gode
relasjoner og vennskap i
starten av skoleåret

Ledelse og
kontaktlærere
(foresatte involveres)

Fokus på trygg nettbruk

Skolens egne planer eks.
nettvett.no,
dubestemmer.no

Kontaktlærere

Fadderordning barnetrinn

Fadderordningen
organiseres

Kontaktlærere
aktuelle klasser

Lage klasseregler med sanksjoner
Etablering av gode klassemiljøer og klassevenner

SEP

Elevrådet konstitueres
Gjennomgang av kommunens ordensreglement
og «Handlingsplan for trygt og godt skolemiljø».
Gjennomgang og evt. revidering av skolens
ordensreglement, Handlingsplan for trygt og godt
skolemiljø.

Innen 3 uker
etter
skolestart

Møte

Kontaktlærer for
elevrådet

Etablering av skolens rådsorganer

Innen
utgangen av
oktober

Møte i rådsorganer

Rektor

Skolenes planer

Ledelsen og ansatte

Gjennomgang i rådsorganene av kommunens- og
skolens ordensreglement og Handlingsplan for et
trygt skolemiljø (§ 9A).
Gjennomgang og evt. revidering av skolens
ordensreglement, Handlingsplan for trygt
skolemiljø .

Oppstart av forbyggende program som
Det er mitt valg
Link – 1 – 7. trinn
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for

Foreldremøter
Tema: Gjennomgang av elevens rett til et trygt og
godt skolemiljø

Alle trinn

Kontaktlærere

I klassene

Ledelsen og
kontaktlærer

HMS-rutiner

Ledelsen og
verneombud

Spekter – 1 – 10 trinn

OKT

Elevundersøkelsen
-Nasjonal 5.-10. trinn (7. og 10. trinn –
obligatorisk)
-Lokal elevundersøkelse 1.-4.trinn
Kartlegging av fysiske forhold (bygg og
uteområder) meldes til drift- og utbygging samt
kommunelegen.
Risikovurdering og handlingsplan med HMS-tiltak

Elevsamtaler

Høst

Gjennomføres i forkant
av utviklings-samtalen
der trivsel er eget tema.

Kontaktlærere

Utviklingssamtaler (kontaktmøter)

Høst

Gjennomføres av
kontaktlærer.

Kontaktlærere

DES

Rapportering av 9 A-saker til
skoleadministrasjonen

Høst

Skjema på F-området

Rektor

JAN

Møter i de ulike rådsorganer

I løpet av
våren

Møte

Rektor og ledere i de
ulike rådsorganer

Innen
utgangen av
måneden

Gjennomføres i forkant
av utviklingssamtalene.
Trivsel eget tema

Kontaktlærere

Innen
utgangen av
måneden

Gjennomføres av
kontaktlærer.

Kontaktlærere

Alle trinn

Kontaktlærer

Behandles i skolens
personale og i
skolens rådsorganer

Ledelsen
Kontaktlærer for
elevrådet

NOV

MAR Elevsamtaler

Utviklingssamtaler(kontaktmøter)

APR

Foreldremøter
Tema: Læringsmiljøet og nettvett.
Spekter 1 – 10. trinn

JUN
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Evaluering av skolens handlingsplan for et trygt
skolemiljø (arbeidet med § 9A)

I løpet av
juni

Rapportering av 9 A-saker til
skoleadministrasjonen

Vår

Rektor

Kontroll av lekeplassen

Årlig

Vaktmester

Aktivitetsplikten §9A-4
Aktivitetsplikten omfatter 5 delplikter:
1: Plikt til å følge med
2: Plikt til å gripe inn
3: Plikt til å varsle
4: Plikt til å undersøke
5: Plikt til å iverksette tiltak og evaluere
Skolenes aktivitetsplikt jfr.§ 9 A-4 skal sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt
skolemiljø. Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering
dersom det er mogleg.

§ 9 A-5.Skjerpet aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev.
Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som
arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og
trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren.
Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak
etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks

Dokumentasjon for å vise at aktivitetsplikten er oppfylt.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal
skolen snarast undersøkje saka.
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå:
a) kva problem tiltaka skal løyse
b) kva tiltak skolen har planlagt
c) når tiltaka skal gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal fortløpende dokumentere hvordan aktivitetsplikten blir oppfylt.
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Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første
til femte ledd.
Aktivitetsplikten utløses dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen,
uavhengig av årsak. At en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø kan skyldes
forhold som ligger utenfor skolen, og som påvirker hvordan eleven har det på
skolen. Da gjelder aktivitetsplikten. Alle som arbeider på skolen skal følge med,
gripe inn ved mistanke om eller kjennskap til, og varsle rektor!

Hvordan oppfylle delpliktene

Plikt til å følge med.
Følge med innebærer at alle som arbeider på skolen har plikt til å aktivt observere og følge
med på det som skjer mellom elever og mellom elever og voksne i skoletida og på
skoleveien. Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et godt og trygt
skolemiljø
Det kan følges med ved:

•
•
•

Jevnlige elevsamtaler
Jevnlige trivselsundersøkelser
Gode inspeksjonsrutiner på skolen
Den enkelte skole må vurdere hvor det er behov for å følge med på vår
skole; skolegården, korridorer, toaletter, garderober, fotballbanen, gymsal, kantine,
aula, SFO, leksehjelp, skolevei, skolebuss, mm.
Den enkelte skole må vurdere når det er behov for å følge med, spesielle
tidspunkter, arrangementer, aktiviteter, overgangssituasjoner, mm.

• Om enkeltelever utfordrer i skolemiljøet styrker vi inspeksjonen slik at vi kan følge
med
• Vi er årvåkne og observerer aktivt hvordan elevene agerer hver for seg og seg
imellom
• Lav terskel for å bry seg med hva elevene driver med
• Bruke den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER jevnlig. Den er lett å
gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg i klassen.
• Bruke Innblikk - et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing.
Denne ligger på læringsmiljøsenteret.uis.no.
Hva skal vi se etter:
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•
•

Endringer i grupperinger
Endringer i sosialt samspill i grupper/klasser

•

Elever som er alene- det er viktig å ha venner

•
•

Elever som endrer adferd
Økt elevfravær

• Skolen har et skjerpet ansvar for å ivareta og følge med elever med særskilt
sårbarhet. Slik sårbarhet kan være knyttet til eksempelvis elevenes: religion, seksuell
orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, atferdsvansker, sosioemosjonelle vansker,
hjemmesituasjon, familie, tidligere erfaringer med å bli utsatt for krenkelser, mm.

Plikten til å gripe inn.
Alle som arbeider ved skolen har en plikt til å gripe inn dersom de observerer krenkende
handlinger eller hører krenkende ordbruk. Plikten til å gripe inn handler om krenkelser som
skjer der og da og som en er vitne til. Det handler ofte om å stanse negativ oppførsel.
Vi kan gripe inn ved:
 Å stoppe knuffing eller slåssing
 Å stoppe negativ språkbruk
 Å stoppe nedsettende kommentarer
 Å stoppe baksnakking
 Å stoppe utfrysningssituasjoner/utestengelser
 Å stoppe krenkelser på sosiale medier
Dette må vi huske på når vi griper inn:
 Å gi støtte til den som krenkes er alltid en del av det å gripe inn.
 Når de voksne på skolen griper inn er de modeller for hvordan vi skal være mot
hverandre.
 Plikten til å gripe inn begrenser seg til inngrep som er mulige for den ansatte å
gjennomføre, både av hensyn til eleven og seg selv.
 Grensen for å gripe inn er at den ansatte selv ikke må krenke elever for å få stanset
situasjonen, eller at det forutsetter en handling som er straffbar. Den ansatte skal
heller ikke sette seg selv eller andre i fare for skade.

Plikt til å varsle
Plikten til å varsle innebærer at alle som arbeider ved skolen har plikt til å varsle rektor når de
mistenker, eller får kjennskap til at en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø. Elevene skal
være trygg på at deres opplevelse av en situasjon, hendelse eller sak tas på alvor og følges
opp.
Det skal være lav terskel for å varsle.
Mistanke eller kunnskap kan du få ved at:
11










Eleven eller foresatte forteller/melder selv
Medelever eller medelevers foresatte forteller/melder
Observasjon
Tilbakemelding gjennom å ha brukt SPEKTER, Innblikk, andre spørre- eller
trivselsundersøkelser
Aktivitet i sosiale medier
Elever viser sin utrygghet eller mistrivsel på ulike måter, eksempelvis;
innadvendt/utadvendt, aggressiv/passiv, grenseløs, avisende, isolerende, etc.
Endringer i det sosiale samspillet
Du mistenker eller oppdager noe

Terskelen for hva som vekker mistanke eller gir kjennskap til at elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø, skal være lav. At en elev verbalt sier fra at han/hun ikke føler seg trygg på skolen
oppfyller kravet til kunnskap. Man kan ikke forvente at elevene bruker lovens ordlyd.
Enkeltepisoder som kan virke uskyldig eller bagatellmessig for voksne, kan være alvorlig for
barn og unge og føye seg inn i rekken av mange krenkelser.
All mistanke eller kjennskap skal varsles til rektor.
Den enkelte skole må:
 Utarbeide gode rutiner som sikrer at varsling alltid skjer
 Utarbeide rutiner på hvordan varsling skal gjøres
 Utarbeide rutiner på hvordan informasjonen i varslingene systematiseres og ivaretas
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.
Alvorlige tilfeller kan være:
 Særlig voldelige krenkelser
 Svært integritetskrenkende tilfeller
 Når flere elever over tid har krenket enkeltelev og skolen over noe tid ikke har klart å
løse saken
 Digital mobbing på tvers av skoler
 Grove trusler via sosiale medier
 Saker hvor den krenkede har meldt forholdet til politiet
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Plikt til å undersøke.
Skolen skal reagere umiddelbart og undersøke alle saker hvor det foreligger mistanke eller
kunnskap om at elever ikke har det trygt og godt. Det skal være lav terskel for å undersøke en
sak.
Undersøkelsen skal ha som mål å få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevenes
opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan han eller hun opplever
skolemiljøet. Å undersøke betyr blant annet å sørge for at involverte elever blir hørt. Hvor
grundige undersøkelser som skal gjennomføres må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og bero på
profesjonelt skjønn.

Skolen skal sørge for elevenes medvirkning når de undersøker saker. Dette skal gjøres ved at
involverte elever blir hørt, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens
arbeid.
Undersøkelser kan gjøres ved å:
 Samtale med eleven
 Samtale med elevens foresatte
 Samtale med andre elever, hele klassen eller ansatte som kan ha opplysninger om
forholdene
 Systematisk observere samspill mellom elever- en kan eksempelvis bruke Innblikk - et
sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. Denne ligger på
læringsmiljøsenteret.uis.no
 Spørreundersøkelser og sosiogram, en kan eksempelvis bruke SPEKTER. Denne ligger
på læringsmiljøsenteret.uis.no
 Gjennomføre en intervensjon. En finner mer om dette på læringsmiljøsenteret.uis.no
I samtaler med de elevene det gjelder, andre elever, ansatte og foreldrene er det viktig å
være bevisst på hvilke ord man bruker og hvordan man skaper en god og trygg stemning.
Tips til en god samtale kan være å:
 Passe på at du snakker med forståelige ord
 Gi den du snakker med tid til å tenke
 Avklare forventningene til samtalen
 Være bevisst på eget kroppsspråk
 Stille åpne spørsmål for å få frem barnets opplevelse
 Be en kollega om å gi tilbakemelding på hvordan du fremstår i slike typer samtaler
Det kan også være nyttig å stille seg noen spørsmål i forkant av samtalen som:
 Hva må vi snakke om før samtalen?
 Hva vet vi, hva tar vi med oss inn?
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Hva vet vi som vi ikke kan fortelle videre av personvernhensyn?
Hva er målet med samtalen?
Hvem er samtalen for?
Hva er tegn underveis på at vi har en god samtale?

Skolens undersøkelser har til formål å få fram fakta om en situasjon, bakgrunnen for
elevenes opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven har
det på skolens område.
Undersøkelsen skal belyse saken så som langt mulig, ikke framskaffe bevis.

Plikten til å sette inn egnede tiltak
Plikten til å sette inn egnede tiltak innebærer at skolen så langt det finnes egnede tiltak skal
sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.
Tiltak
Tiltakene kan kategoriseres på ulike måter:
- Individrettede tiltak – systemrettede tiltak
- Enkeltelever. Tiltak rettet mot den som har krenket – tiltak rettet mot den som
har blitt krenket
 flere elever i klassen
 tiltak rettet mot klassemiljøet
 tiltak rettet mot hele skolen
-

Pedagogiske/forebyggende tiltak – organisatoriske tiltak - rettslige tiltak

Tiltakene kan være individrettede tiltak som er rettet inn mot enkeltelever eller
systemrettede tiltak som gjelder skolens systematiske arbeid. En handlingsplan vil kunne
inneholde begge typer tiltak dersom skolens systemrettede arbeid ikke er godt nok og dette
er en av årsakene til at enkeltelever krenkes.
Tiltak kan være rettet inn mot ulike nivå. Tiltakene kan rettes mot en enkeltelev, men kan
også være knyttet mot flere elever. Når tiltak rettes mot flere personer kan dette være
enten fordi det er flere elever som mener de ikke har et godt nok psykososialt miljø. Dette
kan for eksempel være tiltak rettet mot klassemiljøet.
Tiltak kan rettes inn mot de(n) som krenker og de(n) som er krenket. Særlig i saker om
mobbing må det vurderes om tiltakene skal innrettes mot mobber, mobbeoffer eller kanskje
mot begge. Dernest avhengig av hvem tiltakene er rettet inn mot må det vurderes hva slags
tiltak som skal benyttes.
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Tiltakene som settes i verk kan være pedagogiske/forebyggende tiltak, det kan være
organisatoriske tiltak som å sette inn en ekstra lærerressurs eller assistent eller det kan være
rettslige tiltak. Med rettslige tiltak siktes det til tiltak som i seg selv utløser et vedtak fordi
opplæringsloven krever dette eller fordi tiltaket i seg selv er så inngripende for den/de det
omfatter.
Eksempler på rettslige tiltak vil være disiplinær tiltak, jf. ordensreglementet. Det vil her være
store valgmuligheter som passer alt ettersom hva slags brudd det er på en elevs rett.
Det skal utarbeides en aktivitetsplan der det fremkommer:
a. Hvilket problem tiltaket skal løse
b. Hvilke tiltak skolen har planlagt
c. Når tiltakene skal gjennomføres
d. Hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltakene
e. Når tiltakene skal evalueres
Rutiner når krenkelser er avdekket, samt mal for aktivitetsplan er vedlagt dette dokumentet.
Mulige tiltak
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Ekstra inspeksjon/tilsyn rundt krenkede/krenker
Ekstra inspeksjon på spesielle områder
Forsterket inspeksjon på «alternative dager» i skolens regi
Lekevenn som tiltak for enkeltelever, gruppe av elever eller hele klassen
Det avtales hvilken lek eller hvem en kan leke med før friminuttet starter
Å hjelpe elever med å etablere og beholde vennskap er viktig, særlig for
mobbeofre. Konkrete tiltak kan være å koble elevene til en mentor eller en
venn. Det kan hindre ytterligere mobbing, gi trygghetsfølelse og bedre
selvfølelse.
Jevnlige samtaler med krenkede og foresatte.
Konfrontasjonsmøte- om krenkede part ønsker dette
Forpliktende avtaler med krenker og dens foresatte. I samtale med foresatte
kan skolen be de foresatte om at de skriftlig dokumenterer at de vil hjelpe til
slik at krenkende ord og handlinger stoppes.
Følge opp intervensjon som er gjennomført. En finner mer om dette på
læringsmiljøsenteret.uis.no.
Det settes inn tiltak overfor elever som viser gjentatt og/eller alvorlig
krenkende adferd Det kan utarbeides en handlingsplan for hjelpetiltak for
endring av adferd til krenker.
Lærere og foreldre bør oppmuntre og støtte elevene til å utvikle et nettverk
av venner.

Følgende sanksjoner kan benyttes ovenfor krenker
 Endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde.
 Skjermes fra aktivitet/område hvor krenkelsen kan forekomme.
 Oppmøte tidligere på skolen.
 Holdes igjen etter skoleslutt jf. skolens ordensreglement. Hjemmet varsles.
 Følges til og fra skolen av foresatte.
 Nedsatt karakter i orden og oppførsel.
 Bortvisning kun når andre tiltak er vurdert eller prøvd ut (barnetrinn resten av
dagen/ungdomstrinn inntil 3 dager). Foresatte til elever skal varsles før det
blir satt i verk bortvisning. Elever på 1.-7. trinn hentes av foresatte om ikke
annet avtales. Ved bortvisning skal rektor skrive enkeltvedtak. Se Opll. § 9 A11 og kommunens forskrift til ordensreglement § 6.
 Ved enkeltvedtak om bortvisning og/eller melding til politiet, skal det fra
skolens side, alltid ligge en konkret handlingsplan for hjelpetiltak (se vedlegg
4)
 Erstatningsansvar etter nærmere regler (Lov om skade -erstatning §§1-1,1-2
og 5-2).
 Bekymringsmelding til barnevernet, jf. Oppll. §15-3 og/eller
bekymringssamtale med politi.
 Klassebytte for krenker
 Skolebytte for krenker i henhold til Oppll. § 8-1.
 Eleven som krenker, skal nødvendigvis ikke ha straff, men få hjelp til å endre
adferd eksempelvis gjennom bruk av:
 Avtalte samtaler med kontaktlærer, sosiallærer, tiltaksteam, andre
 Gjennomføre sinne-mestringsprogram
 Konfliktrådet
 Andre oppgaver for eleven i en periode
 Annen opplæringsarena i en periode, gjelder 8.-10. klasse
Sanksjonene skal være i henhold til retningslinjene for det kommunale ordensreglementet.
Skolens evaluering
Skolen har plikt til å evaluere sitt arbeid med en sak, og de tiltak som er iverksatt.
Evalueringen har som mål at skolen skal bli bedre, og ha fokus på å finne frem til faktorer og
tiltak som har vært med på å forbedre eller gjenskape et trygt og godt skolemiljø for eleven.
Alle involverte i saken må derfor delta i evaluering.
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Statsforvalterens ansvar:
Statsforvalteren si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker. § 9 A-6.
Elevene og foreldrene skal først ta saken opp med skolen og be om hjelp der. Dersom
elevene og foreldrene mener skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt, kan de melde saken
til fylkesmannen.
Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt, og kan da enten
avvise saken eller utarbeide et enkeltvedtak. Statsforvalteren vil vurdere om vilkårene for å
behandle saken er oppfylt. Dette innebærer at eleven eller foreldrene skal ha meldt saken til
skolen. Fra innmelding til skolen, skal skolen ha hatt fem arbeidsdager på seg til å undersøke
saken og iverksette tiltak. Statsforvalteren vil derfor ikke kunne behandle saken før det har
gått mer enn fem dager siden saken ble meldt til skolen.
Skolen har ikke klagerett på enkeltvedtak utarbeidet av Statsforvalteren.

Det fysiske miljøet. § 9A-7
§ 9 A-7 erstatter tidligere bestemmelse i § 9A-2. Det vil si, at i saker om det fysiske
skolemiljøet, skal det fremdeles fattes enkeltvedtak som kan påklages. Slike saker omfattes
ikke av aktivitetsplikten og håndhevingsordningen, §§ 9 A-4 og 9 A-6.
Når det gjelder elevenes fysiske skolemiljø, følges dette opp i den enkelte skoles
internkontrollsystem, knytta til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
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Fremgangsmåte ved mistanke om krenkelser/mobbing

Varsel fra elev, medelev,
foresatt eller ansatt ved
skolen

Kontaktlærer / avd.leder
Rektor blir informert
SFO setter i gang
undersøkelser

Observasjoner inne og ute

Forhøre seg med andre voksne

Rektor i samråd med
kontaktlærer/avd.leder, gir en

Elevsamtaler

tilbakemelding til foresatte så
snart som mulig om resultat og
videre gang i saken.

Samtale med foresatte

Dokumentere underveis
Aktivitetsplan hvis tiltak
iverksettes.
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Fremgangsmåte ved melding om eller observasjon av mobbing:
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Forebyggende arbeid
Involvering av elever og foresatte
Klassemøter
Klassemøter skal holdes minst to ganger i måneden i alle klassene i grunnskolene i Vadsø.
Målet for klassens time er å bygge opp en økt forståelse for sosial samhandling, respekt,
toleranse, demokrati og trivsel. Aktuelle temaer kan være:
 referat fra elevråd
 saker klassen ønsker skal opp i elevråd
 trivselstiltak i klassen
 samtale om ordensregler og krenkende adferd
Foreldremøter
Klassene avholder et foreldremøte like etter skolestart jfr. skolens årshjul. Alle trinn avholder
et foreldremøte på vårhalvåret i tillegg. Det foreligger egne planer for innholdet i skolenes
foreldremøter.
Foreldrekontakter
Hver klasse har to foreldrekontakter som skal:
 Bringe saker inn til FAU/skolen fra foresatte
 Hjelpe skolen å spre informasjon til de andre foresatte
 Sette i gang sosial tiltak i klassen/trinnet
 Være med å planlegge foreldremøter sammen med kontaktlærerne
Utviklingssamtaler
Foresatte har minst to ganger i året rett til en planlagt og strukturert samtale med
kontaktlærer om sitt barns faglige- og sosiale utvikling. Elevens trivsel skal være tema.
Skolens hjemmeside
Skolens hjemmeside er en av skolens viktigste informasjonskilde. Der skal informasjon om
skolens arbeid med trygt skolemiljø og rettighetene ifølge Opplæringsloven § 9A ligge.
Hjemmesiden skal også inneholde informasjon om skolens satsingsområder samt
informasjon om og fra skolens råd og utvalg.
Involvering av skolenes rådsorganer
Skolene har rapporteringsplikt til FAU, SMU/SU og elevrådet. Følgende saker skal rådene
informeres og tas med i drøfting om:
 Resultater av kartlegginger og undersøkelser, herunder elevundersøkelsen,
foreldreundersøkelser, lokale trivselsundersøkelse, eksamensresultater,
grunnskolepoeng, ståstedsanalyse og nasjonale prøver
 Tilsyn
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uteområdet
Økonomi og planer for virksomhetsdrift
Skolens arbeid og plan for å sikre trygt skolemiljø

Elevrådet
En av skolens lærere skal være kontaktledd for elevrådet. Elevrådet skal være etablert innen
tre uker etter skolestart. Det skal velges inn to representanter fra hver klasse. Det skal velges
leder, nestleder og sekretær.
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
 Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og x
antall andre representanter.
 FAU velger to-tre representanter til SU/SMU. Det vanlige er at leder og
nestleder er to av tre foresatte som skal være med i SU/SMU.
 Foreldre kan ta opp alle typer saker som har med skolen og elevene å gjøre
gjennom representantene i FAU.
 FAU skal jobbe til det beste for alle elevene på skolen.
 FAU skal arbeide for å skape et godt hjem/skole-samarbeid
 Evaluere skolenes planer i henhold til § 9A
Samarbeidsutvalget (SU)
 Hver skole har et samarbeidsutvalg som består av to representanter fra
undervisningspersonale, en fra andre tilsatte, to fra foreldrerådet, to elever,
rektor og en politikerrepresentant.
 SU har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen.
 SU skal ha møter minimum fire ganger i året.
Skolemiljøutvalget (SMU)
 Hver skole har et skolemiljøutvalg som består av representanter fra elevene,
foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen. Elever og foresatte
skal være i flertall.
 Samarbeidsutvalget kan være skolemiljøutvalget på den enkelte skole, men
med utvidelse av foresatte/elevrepresentanter.
 SMU har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet.
 SMU skal ha møter minimum to ganger i året.
Faste innslag på møtene i SU og SMU
 Rektor redegjør og informerer om elevenes skolemiljø.
 Årshjulet for skolens arbeid med trygt skolemiljø gjennomgås og revideres.
 Årlig revisjon av ordensreglementet
Andre saker som kan tas opp:
 Enkeltsaker underlagt taushetsplikt etter godkjenning fra foresatte
(elevrådsrepresentanter må ut)
 Forslag om nye trivselsfremmende tiltak
 Andre saker som omhandler elevenes skolemiljø
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Trivselsfremmende tiltak
Overganger mellom barnehage-skole og skole-skole
Skolene i Vadsø har egne planer for overgang mellom:
 Barnehage til grunnskolen


Mellom grunnskoler



Grunnskoler til videregående skole

I arbeidet med læringsmiljøet er det viktig med gode systemer rundt ulike overganger.
Fadderordning
De ulike skolene i kommunen har fadderordninger der eldre elever blir oppnevnt som
faddere til de elevene som skal begynne på skolen i 1. klasse. Skolene praktiserer dette på
ulike måter. Målet er at fadderne skal gjøre det første året på skolen tryggere for 1.
klassingene.
Fadderne skal:
 Være med å passe på 1. klassingene i friminuttene; se at de har noen å leke
med, leke sammen med dem eller vise dem leker/lekeapparater


Rapportere til kontaktlærer hvis de ser at noen ikke har det greit



Ha omvisning på skolen



Ha fremføringer og besøk hos fadderbarna gjennom året

God klasseledelse skal være en nøkkel for å utvikle gode
relasjoner og sosiale mønstre i klassen for å forebygge
mobbing, krenkende ord og handlinger.
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Skjemaer:
KARTLEGGING AV ATFERD:
Saks ID: .......................Saksansvarlig: ................................................... Dato: ............

Trinn 1: Lag en liste over problematferd
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................
Trinn 2: Lag en liste over tre eller maks fire punkter fra lista ovenfor som
du syns er viktigst å forandre på. Sett dem opp i prioritert rekkefølge
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
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Trinn 3: Kartlegge utgangspunkt/grunnlinje
Atferd
Varighet

Hyppighet

Omfang

Trinn 4: Velge hovedmål for jobbingen
1. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
Trinn 5: Systemanalyse .......................................................................................
Hovedmål nr. ...............
PROBLEMATFERD: FAKTORER SOM SPILLER INN

Skjema for utforming av delmål og tiltak og evaluering av delmål
Trinn 6: Prioritere faktor
Hovedmål nr.: ...............
Innhold: ..................................................
Faktor nr.: ......................
Faktor innhold: ................................................................................
.............................................................................................................
Trinn 7: Bestemme delmål
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Trinn 8: Bestemme tiltak
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Trinn 9: Evaluere delmål
Delmål nr. Nådd
Delvis nådd Ikke nådd
Saks ID: .......................................... Saksansvarlig:
............................................................................... Dato: .................... Skjema for utforming
av delmål og tiltak og evaluering av delmål
Uke ..........
Uke ..........
Annenordensanalyse – Hovedmål nr. ......... Faktor nr. ..........
Trinn 10: Bestemme veien videre
Analyse av barriere? ........................................................................
Fortsette med samme faktor? .........................................................
Fortsette med neste faktor i systemanalysen? ..............................
Fortsette med nytt hovedmål? .......................................................
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VARSEL OM ALVORLIG KRENKENDE ATFERD (det skal varsles samme dag saken avdekkes).




Rektor, eller den rektor har delegert myndighet til avgjør hvem som har ansvar for
undersøking og oppfølging av saken.
Undersøker er ansvarlig for å holde rektor, teamleder, og kontaktlærer orientert i
saken.
Saken er unntatt offentlighet, jf off.l. § 5a. Dokumentet arkiveres og legges i elevens
mappe.

Opplæringsloven § 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt
psykososialt skolemiljø
"Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø,
og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er
mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til
at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege
tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal
skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna
tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking
viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø."
Navn på elev som er krenket:
………………………………………………………………………………
Varselet gjelder krenkende atferd som: mobbing, krenkende ord og handlinger.

Beskriv situasjonen: (hva skjedde, hva er kommet frem i undersøkelsen, hva er gjort for å
gripe inn, hvordan og hvem er varslet?

Forslag til tiltak:

Underskrift ansatt: ………………………………………………… Dato: ………………………….
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Til Rektor

VARSLING OG UNDERSØKING VED BRUDD PÅ OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9 A
-ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
Navn på involverte elever/klasse:

Varsler:
Ansvarlig for
undersøking:
Når skjedde det?

Hvor skjedde det?

Hva skjedde?
(hva ble sagt, gjort,
kroppsspråk,
ansiktsuttrykk,
hvem gjorde hva…)
Hva skjedde før
hendelsen? (Hva
ble sagt, gjort)
Hva skjedde etter
hendelsen?

Videre
undersøkelser om
elevens skolemiljø
viser?
(Hva mener andre
elever og ansatte
om elevens
skolemiljø)
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Dato og tidspunkt for samtale:

DOKUMENTASJON AKTIVITETSPLIKT
jf. §§ 9 A- 4, andre – sjuende ledd og 9 A-5
Skjemaet er et samarbeid mellom rektor og den/de som er delaktig i å følge opp undersøkelsesfasen
og tiltaksplanen. Skolen har fem virkedager til å utarbeide en tiltaksplan fra saken er varslet rektor.
Navn på elev-/er: _____________________________ Klasse: ________
1. Rektor er varslet av: ______________________________ Dato: __________________
2. Saken er undersøkt på følgende måte:

3. Hva som er best for eleven er et grunnleggende hensyn. Hvordan er involverte elever hørt:

4. Skriftlig plan over tiltak (foresatte og involverte elever skal gjøres kjent med tiltaksplanen)
5.

a) Problem tiltakene skal løse:

b) Tiltaksplan
Tiltak- /ene

27

Varighet,
dato

Ansvar

Evaluering,
dato

MELDESKJEMA FRA FORESATTE OM BEKYMRING FOR ELEVENS SKOLEMILJØ
Saken er unntatt offentlighet, jf off.l. § 5a. Dokumentet arkiveres og legges i elevens mappe.
Elevens navn:

Fødselsdato:

Elevens klasse
Bekymringen meldes til:
Bekymringen meldes av:
Dato for meldingen:
Hva dreier bekymringen seg om? Hva gjør at skolemiljøet ikke oppleves som trygt og godt?

Hvordan ble bekymringen oppdaget?

Annen faktainformasjon?
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TILTAKSPLAN for å sikre et trygt og godt skolemiljø
Navn______________________________________________ Klasse___________
Lærer_____________________________________________
SAK:

Tiltakene skal løse følgende utfordring knyttet til elevens skolemiljø:

Beskrivelse av tiltak

Evaluering
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Ansv
arlig
(nav
n)

Elev
har
medvirk
et
(dato)

Fopreldr
e har
medvirke
t
(dato)

Tiltak
iverk
satt
(dato
)

Tiltak
evalu
eres
(dato)

Elev/
foreldre har
bekreftet at
eleven har
det trygt og
godt
(møte/telefo
n,navn ,
dato)

Tiltake
t er
avslutt
et
(dato
og
sign.)

Avtalt
nytt
sjekkpu
nkt
(dato)

KONFRONTASJONSMØTE
Skole:
Dato:
Parter:
Møtedeltakere:
Sak:

Innspill i møte:

Krenkende part:

Innspill i møte:
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Den som har utført krenkelsen:

Innspill i møte:

Handlingen skal stoppe

Avtaler gjort i møte:

Underskrifter:

Underskrifter:

Den som har utført krenkelsen

Den som har blitt krenket

Foresatte

Foresatte

Opplæringsloven kapittel 9A – LOVTEKSTEN
Link til lovteksten:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-1761?q=kap%209A%20oppl%C3%A6ringsloven#KAPITTEL_11
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