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1. Innledning 
Planen er for grunnskolene i Orkland og skal gi skolen økt kompetanse i å skape gode og 
inkluderende læringsmiljø, samt forebygge, avdekke og stoppe mobbing og andre krenkelser. 

Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til en positiv læring og utvikling for den enkelte elev, 
og skal samtidig sikre eleven en skolehverdag som fremmer helse og trivsel. Med læringsmiljøet 
forstås de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på elevenes sosiale og faglige 
læring, samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen. Disse faktorene er i hovedsak relatert 
til vennskap og deltagelse i sosiale og faglige fellesskap, relasjoner til medelever og lærere, 
klasseledelse, normer og regler, verdier, forventninger til læring og det fysiske miljøet i skolen. 

2. Lovverk og planverk 
Barnekonvensjonen 

Artikkel 3: 
Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

Artikkel 12: 
Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt 
å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets 
synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnet skal særlig gis anledning 
til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller 
gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett. 

Opplæringslova 

Formålet med opplæringa §1-1 
Opplæringsloven setter skolens oppgaver inn i et bredere sammenheng og understreker at 
læringsmiljø er av stor betydning. Dette kommer til uttrykk i formålsparagrafen, der elevene skal 
settes i stand til å «utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å 
kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet» (Opplæringslova, §1-1.). Dette understreker at 
elevene skal møte et læringsmiljø der de deltar i felleskap sammen med andre og får utvikle en tro 
på at de kan mestre sine egne liv. 

Opplæringslova kapittel 9A: Elevane sitt skolemiljø 
Opplæringsloven slår fast at alle elever i grunnskoler, skolefritidsordning (SFO) og 
leksehjelpordninger har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel, sosial og faglig 
læring. Dette innebærer at arbeid med skolens læringsmiljø kan kobles direkte til kapittel 9a i 
opplæringsloven, elevenes arbeidsmiljølov (Opplæringslova §§ 9A-1 og 9A-2). 

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 
Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 
elevane» (Opplæringslova § 9A-3). 
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«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». 
Rektor skal varsles når de som arbeider på skolen får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke 
har et trygt og godt skolemiljø. Skolen er pliktig til å snarest undersøke saken og finne egnede 
tiltak, slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø (Opplæringslova §9-A4). 

Skolen skal sørge for at de involverte elevene blir hørt og hva som er best for elevene, og elevens 
beste skal være grunnleggende i skolens arbeid (Opplæringslova §9-A4). 

Skolen skal lage en skriftlig plan over tiltak og den skal inneholde: 
1. Hvilket problem tiltaket skal løse 
2. Hvilke tiltak har skolen planlagt 
3. Når tiltakene skal gjennomføres 
4. Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene 
5. Når tiltakene skal evalueres 

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten (Opplæringslova §9-A4). 
Det er skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev. Da skal rektor 
straks varsles og rektor skal varsle skoleeier (Opplæringslova 9A-5). 

Statsforvalteren er foreldrenes klageinstans dersom foreldrene mener at skolens aktivitetsplikt 
ikke er oppfylt. Skolen skal før en klage sendes til statsforvalteren ha fått beskjed og tid til å handle 
(Opplæringslova § 9A-6). 

Fysisk læringsmiljø 
«Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik det blir teke omsyn til tryggleik, 
helsa, trivselen og læringa til elevane» Skolens fysiske miljø dreier seg om hvordan både ute- og 
inneområdene er utformet (Opplæringslova § 9A-7). 

Elevene skal få delta i planlegging og gjennomføring i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø 
(Opplæringslova §9 A-8). 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene i Opplæringslova § 9A, 
aktivitetsplikten og om muligheten for å melde saken til statsforvalteren (Opplæringslova § 9A-9). 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle i 
samarbeid med eleven og hjemmet. «Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en 
positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling». 

I overordnet del heter det at skolen skal utvikle selvstendige personligheter med gode evner til å 
samarbeide med andre. Elevene skal gjennom skolen få tro på seg selv og utvikle sosiale 
ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i det sosiale fellesskap. Elevene må møte et 
læringsmiljø som bidrar til positiv sosial og personlig læring, og som er relatert til aktiv deltagelse 
og anerkjennelse i et nært forhold til både medelever og lærere. Opplæringen skal gi elevene et 
godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Elevene skal 
lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og 
medansvar. Kompetansen skal fremme god psykisk og fysisk helse, og som gir de mulighet til å ta 
ansvarlige livsvalg. 
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Kommuneplan Orkland kommune 2020 - 2032 

Orkland kommunes visjon er «Sammen bygger vi Orkland» og bygger på verdiene MODIG, KLOK 
og NÆR. 

Nære Orkland 
Hovedmål: Orkland skal være NÆR og arbeide for gode menneskemøter, møte individuelle behov 
og ta hele Orkland i bruk. 

Delmål: Orkland skal være en attraktiv arbeidsgiver med god organisasjonskultur som innbyggerne 
har tillit til. 

Kloke Orkland 
Hovedmål: Orkland skal være KLOK og se motstridende interesser og legge til rette for samarbeid 
og dialog. Målet er å være et tilgjengelig, trygt og fremme mangfold og et aktivt samfunn. 

Delmål: Orkland skal være et inkluderende samfunn for mennesker i alle livsfaser, med ulike 
forutsetninger og funksjonsevne, der den enkelte opplever tilhørighet, mestring, trivsel og tar 
livsansvar. 

Modige Orkland 
Hovedmål: Orkland skal være MODIG og arbeide målrettet med innovasjon, næringsutvikling og 
digitalisering for å møte fremtidens utfordringer. Samtidig skal kommunen og lokalsamfunnene 
motvirke konsekvensene av klimaendring og stille seg i front for lavutslippssamfunnet. 

Delmål: Orkland skal møte framtidas utfordringer på en offensiv måte. 

MOT 

Orkland kommune er en MOT- kommune og deltar i MOTs prosjekt «Skolen som 
samfunnsbygger». Ungdomsskolene deltar samtidig i programmet «Robust ungdom». Som 
deltager i dette gis skolene anledning til å forfekte MOTs visjon, mål og verdier. 

Visjonen til MOT er: Et varmere og tryggere samfunn 

Målet til MOT er: Robuste barn og ungdommer som inkluderer alle 

I Orkland kommune skal alle ansatte i skolen ha felles forståelse for hvordan vi møter elevene på 
best mulig måte, og få nyttige verktøy som vi kan bruke i det daglige. Alle må være bevisst på at 
som ansatt i skolen har vi umåtelig stor påvirkning på hvordan elevene har det, hvordan de utvikler 
seg og hvordan de får det i voksenlivet. 

3. Betydningen av et godt læringsmiljø 
Med læringsmiljø menes de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forhold på skolen som har 
betydning for elevenes læring, helse og trivsel (Udir). Alle elever har rett til et godt og trygt 
læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling.  
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Definisjon og forståelse av begreper knyttet til mobbing 

Mobbing er et fenomen som kommer til uttrykk i læringsmiljøet, og har sammenheng med 
faktorer i læringsmiljøet som relasjoner, regler, sosial kompetanse og holdninger i skolens kultur. 

 

Mobbing er gjentatte krenkelser mot en person som ikke kan forsvare seg. 
Det kan dreie seg om for eksempel erting, utestenging, spredning av 
løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser 
som slag, dytting og sparking. (Udir) 

 
Et viktig element i definisjonen er ubalansen i makt mellom utøvere og den som blir utsatt for 
mobbing. Mobbing er å forstå som et overgrep og ikke en konflikt. Konsekvensene for å bli utsatt 
for mobbing er sterkt belastende og kan blant annet føre til emosjonelle problemer, depresjon, 
angst, frykt og lav selvfølelse. 

Det som skjer mellom elever etter skoletid, påvirker hvordan en elev har det på skolen. Har noe 
skjedd på fotballbanen eller på nett som gjør at barnet ikke føler seg trygg på skolen, skal skolen ta 
tak i det.  Hva som er årsaken eller når/hvor det har skjedd, skal ikke begrense skolen fra å ta tak i 
problemet (Udir). Det som er av betydning, er hvorvidt eleven opplever å ha det bra på skolen. 

Ulike roller og psykologiske mekanismer som skjer i mobbesaker 
Mobbing foregår i en kontekst og må forstås og behandles som en del av et komplekst sosialt 
samspill. Det er viktig å forstå gruppeprosessene som foregår i samspillet mellom elevene og de 
ulike rollene elevene kan få i samspillet. Mange tilfeldigheter gjør at noen elever viser 
mobbeatferd, noen usettes for det og andre blir tilskuere. 

Den som blir utsatt for mobbing har ofte en sårbarhet knyttet til det å være utagerende eller 
innadvendt. Skoleflinke elever kan også være utsatt i grupper med utrygt læringsmiljø. De som 
utøver mobbing, kan også bli utsatt for mobbing. 

Den som har blitt utsatt for mobbing har ofte behov for: 
o Positiv perspektivtaking 
o Emosjonell støtte 
o Selvbildestyrking 
o Hjelp inn i vennekretsen 
o Sosial kompetansetrening 
o Sikre inkludering over tid  
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De som utsetter andre for mobbing er ofte elever som bruker negative strategier for å oppnå 
popularitet og posisjon i gruppen. 

De som utøver mobbing har ofte behov for: 
o Lære å bli positive ledere 
o Stimulere verdien inkludering 
o Sosial kompetansetrening 
o Normdanning 
o Omdefinere hva som gir status 
o Voksne må opptre autoritative  

Tilskuere er elever som er gjennomgående passive fordi de er redde for sosial straff, eller de tror 
at alle aksepterer det som skjer og at det er vanskelig å gå imot gruppa. Tilskuere kan også gi 
støtte til plageren slik at denne blir ekstra oppmuntret til å fortsette med sine handlinger og 
samtidig forsterke offerets følelse av nedverdigelse og svik. Tilskuerne har ofte behov for å lære å 
ta avstand. 

For at skolen skal kunne gi alle elever et godt læringsmiljø krever det at skolen arbeider 
forebyggende og har gode rutiner når mobbing oppdages. Mobbing krever oppfølging også etter 
at mobbingen tar slutt. Det er viktig å ha jevnlige samtaler med eleven som har blitt utsatt for 
mobbing, både for å sjekke at mobbingen har tatt slutt og for å trygge skolehverdagen. Det må 
også være jevnlige samtaler med elevene som har mobbet eller plaget, der en understreker hva en 
forventer og roser for atferdsendring. Det er også viktig å holde kontakt med de foresatte til begge 
parter. Vær oppmerksom på overganger for elevene som har blitt utsatt for mobbing eller har 
mobbet andre. Gi god informasjon videre til ny lærer, klasse eller skole. 

Selv om eleven ikke blir utsatt for mobbing, kan retten til et godt og trygt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring være brutt. Enkeltkrenkelse, ensomhet, ettervirkning etter mobbing, og 
falsk mobbehistorie kan være eksempler på dette. Skolen kan aldri være helt sikker på om 
mobbing ikke har funnet sted. Kommer skolen frem til at det ikke er mobbing bør undersøkelsene 
fortsette og for å endre på det som er vanskelig bør det i samarbeid med foreldre utarbeides en 
aktivitetsplan. 

Faktorer som kan påvirke læringsmiljø 

I modeller der læringsmiljøet blir sett på som avgjørende for både elevens faglige resultater og 
sosiale utvikling, er det identifisert en rekke ulike variabler (Nordahl 2006). Når det oppstår 
utfordringer i læringsmiljøet er det viktig å analysere situasjonen for å kartlegge hvilke faktorer 
som utløser, påvirker og opprettholder utfordringene i læringsmiljøet. Med bakgrunn i 
forskningsmessige tilnærminger til hvilke prosesser som er avgjørende for skolen, kan følgende 
defineres som vesentlige faktorer i læringsmiljøet: 

Skolens ledelse og kultur 
Skolens arbeid med læringsmiljø krever systematisk, kontinuerlig, langsiktig og helhetlig arbeid. 
For å skape endring og et miljø i skolen som fremmer trivsel, er det både forhold ved ledelse, 
lærere og miljø som har betydning (Samdal, 2009). Ledelsen vil ha særlig ansvar for å utvikle og 
opprettholde strategier som gir fremdrift og sikre målrettet arbeid (Oterkiil & Ertesvåg, 2012). 
Rektor ved skolen er også en nøkkelperson for å skape en god skolekultur og et godt klima blant 
lærerne, elevene og foreldrene slik at alle føler eierskap og ønsker å støtte opp om forbedringer 
og endringer (Oterkiil & Ertesvåg, 2012). Rektor er drivkraften både i det forebyggende arbeidet og 
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i arbeide med konkrete saker. Rektor kan i kraft av sin rolle som leder, påvirke elevenes læring ved 
å «sette tonen» for hva slags atferd som blir forventet av voksne og elever på skolen. Mobbing er 
mindre utbredt på skoler der rektor anerkjenner at det forekommer og jobber aktivt mot 
mobbing. Skoleforskningen tydeliggjør at betydningen av rektors nøkkelrolle for skolekulturen har 
vært undervurdert (Ertesvåg & Roland, 2014; Leithwood & Sun, 2012). Rektor er med på å skape 
rammer for lærernes holdninger, motivasjon og prioriteringer for å gjennomføre endringer i 
klasserommet og innhente nødvendig kunnskap og sørge for utvikling og oppdatering lærernes 
kompetanse. Fokus må være på felles verdier, felles fokus, reflekterende dialog og samarbeid. 
Skolen må ha system for forebygging, håndtering og oppfølging som alle ansatte kjenner til. 

Klasseledelse 
Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktor som har 
størst betydning for læringsmiljøet og elevens læring. Klasseledelse er lærerens evne til å skape et 
positivt klima, etablere arbeidsro og motivere til arbeidsinnsats, i samhandling med elevene. Det 
er viktig at læreren har god kompetanse til å lede klasser og å inngå i sosiale relasjoner med 
elevene. Observasjon og kollegaveiledning er et tiltak for å utvikle klasseledelse. 

Kjennetegn på god klasseledelse: 
o Læreren har høy bevissthet om betydningen av relasjonen lærer-elev, og tar ansvar for 

kvaliteten på denne relasjonen 
o Lærer gir tydelige beskjeder og instruksjoner 
o Lærer gir direkte instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd 
o Lærer har etablert et positivt klima og arbeidsro 
o Lærer bruker aktivt kognitive strategier som støttende dialog, oppsummering, spørsmål, 

klargjøring og lignende 
o Lærer legger vekt på å utvikle elevenes læringsstrategier 
o Undervisningen har en tydelig og god struktur. Læringsaktivitetene har markert start og 

avslutning 

Relasjon mellom elev og lærer 
Relasjonen mellom lærer og elev har betydning for elevenes læringsresultater og atferd. Den 
profesjonelle lærer har da en etisk plikt til å sørge for at den relasjonen er så god som mulig. 
Lærerens interaksjon og dialog med enkeltelever vil også påvirke deres sosiale rolle hos 
jevnaldrende. En elev som læreren ser, oppmuntrer og viser interesse for, vil ha en tendens til å bli 
verdsatt av medelever. 

Kjennetegn på god relasjon mellom elev og lærere: 
o Lærer bryr seg om alle elevene og viser interesse for den enkelte elev 
o Lærer gir ros, støtte, anerkjennelse og har forventinger om at eleven skal ha utvikling og 

mestre 
o Relasjonen må preges av gjensidig respekt og tillit 
o Lærer gir eleven emosjonell støtte og stimulerer til vennskap mellom elevene 

Relasjon mellom elever 
Alle elever har krav på å inngå i et inkluderende læringsmiljø og et skolemiljø som gir elevene 
tilgang til venner. Skolen skal bidra til at elevene utvikler seg sosialt og personlig. Det sosiale 
fellesskapet gir elevene en opplevelse av samhørighet, trygghet og trivsel. Elevens sosiale 
kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering. Den er en ressurs 
for å mestre stress og problemer og en viktig faktor for å motvirke utviklingen av problematferd. 
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Sosial kompetanse 
Å utvikle sosial kompetanse betyr å utvikle ferdigheter som en person trenger for å handle 
kompetent i en sosial sammenheng. Utvikling av sosial kompetanse bør være komponent i alle 
sammenhenger på skolen. Læring av sosial kompetanse innebærer arbeid med å bedre relasjoner 
mellom elevene og relasjoner mellom elevene og lærerne. I skolesammenheng kan det være 
hensiktsmessig å gruppere ferdighetene i fem dimensjoner eller områder: 

o Empati vil si evnen til å leve seg inn i andres situasjon. Empati er viktig for å kunne etablere 
vennskap og nære relasjoner til andre, og vil også fungere som en motvekt mot for 
eksempel mobbing og vold. Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. 

 

o Samarbeid innebærer å dele, hjelpe andre, samt å følge regler og beskjeder. Samarbeid bør 
øves på i realistiske sammenhenger, og det må verdsettes og utøves aktivt. 

 

o Selvhevdelse er å kunne be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på 
andres handlinger. Det handler også om å kunne markere seg sosialt, ved å uttrykke 
meninger og standpunkter og si nei til det man helst ikke bør være med på. Evne til 
selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale fellesskap. 

 

o Selvkontroll regulerer forholdet mellom atferd og følelser, og handler om å tilpasse seg 
fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være 
kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli 
sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. 

 

o Ansvarlighet dreier seg om å utføre oppgaver, og vise respekt for egne og andres eiendeler 
og arbeid. Utvikling av ansvarlighet vil ha sammenheng med å få ansvar gjennom 
medbestemmelse og ta konsekvensene av ansvaret. Ansvarlighet handler også om evnen 
til å kunne kommunisere med voksne. 

Samarbeid mellom hjem og skole 
Elevens læring, helse og trivsel på skolen er avhengig av et godt samarbeid mellom skole og hjem. 

Kjennetegn på godt foreldresamarbeid: 
o Skolen legger til rette for samarbeidet og etablere en god relasjon 
o Skolen har en plan for foreldresamarbeidet 
o Foreldre blir møtt på en profesjonell måte 
o Skolen gir foreldre nødvendig informasjon 
o Foreldre får mulighet til innflytelse på sine barns skolehverdag 

Elevene og hjemmet har også et ansvar for å bidra til et godt fellesskap og miljø: 
o Foreldre viser interesse for elevens skoledag og har tydelige og realistiske forventninger 
o Foreldre støtter sine barn i læring og skolegang 
o Foreldre snakker positivt om skole, andre elever og lærere hjemme 
o Eleven kommer tidsnok og har med seg det vedkommende trenger  
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Forventninger og regler 
Læreren må ha forventninger om atferd, sosial utvikling, arbeidsinnsats og faglig læring er 
utfordrende og hensiktsmessig, og som slik kan bidra til at elevene får utviklet sitt potensial. 
Ønsket atferd må belønnes og roses. Mellom elevene vil det også eksistere forventninger og 
signaler om hva som er sosialt attraktivt og akseptert. Elevkulturer som støtter læring og ser på 
skolearbeid som positivt, vil være forventninger som er gunstige. 

Reglene skal først og fremst ha en oppdragende og pedagogisk hensikt, der målet er å etablere en 
positiv sosial skolekultur og tydeliggjøre lærerens og skolens forventninger til elevatferd. Mest 
effektiv er god regelhåndhevelse når den kombineres med aktiv prososial læring med vekt på ros, 
oppmuntring og læring av sosiale ferdigheter. 

For å skape et trygt og godt læringsmiljø må skolen: 
o Ha tydelige, overkommelige og gjennomførbare regler 
o Konsekvenser må være kjente for elevene og stå i forhold til regelbrudd 
o Konsekvent regelhåndhevelse, men en inkluderende skole med stor elevvariasjon må også 

ta individuelle hensyn 
o Konsekvenser må ikke svekke elevens tilhørighet i klassen, påvirke elevens relasjoner til 

medelever på en negativ måte eller krenke eleven 

Med utgangspunkt i felles overordna regler må skolen i samarbeid med elever og foreldre arbeide 
med regler på klassenivå. 

Kjennetegn på gode klasseregler: 
o Få, spesifikke, korte og klare regler 
o Reglene bør være positivt formulert og vise til ønsket atferd (observerbar) 
o Klare konsekvenser til regelbrudd 
o Mobbing, vold og trakassering må konfronteres umiddelbart 
o Reglene må evalueres regelmessig 

Fysisk miljø 
Skolens fysiske miljø er en vesentlig del av det læringsmiljøet elevene møter på skolen, og det er 
betingelser i det fysiske miljøet som fremmer elevens helse og trivsel. For å få gode læringsarenaer 
må faktorer som lys, støy, inneklima og uteområde som gir mulighet for fysisk aktivitet være 
vurdert. Ledelsen har ansvar for regelmessige målinger, tiltak og dokumentasjon av at det fysiske 
miljøet tilfredsstiller kravene som er stilt. 

4. Forebygging og holdningsskapende arbeid 
Tilhørighet 

Alle elever har rett til å være inkludert i det sosiale, kulturelle og faglige fellesskapet på skolen. For 
at læringsmiljøet skal oppleves som godt for den enkelte elev er tilhørighet i et felleskap en 
grunnleggende forutsetning. I forståelse av inkludering som begrep ligger det også at miljøet skal 
tilpasse seg enkeltindividets forutsetninger og behov. Arbeidet med læringsmiljø må ta 
utgangspunkt i den variasjon som er i de ulike elevgruppers forutsetninger og behov.  
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Det er mindre ressurskrevende å arbeide forebyggende enn reparerende. God psykisk helse 
innebærer at eleven er i en læringsposisjon, at eleven klarer å utføre de oppgaver skolen 
forventer, og når sine mål. Skolen kan velge å ta i bruk konkrete tiltak som forskningsbaserte 
skoleprogram med dokumentert effekt, for å redusere atferdsvansker og styrke positivt 
læringsmiljø. Videre vil et godt læringsmiljø hvor elevene er trygge, opplever mestring og 
tilhørighet, og hvor de tør å by på seg selv, være et psykisk helsefremmende tiltak (Psykisk helse i 
skolen 9/2014). 

Involvering av elever i arbeidet med læringsmiljø 

Elevene må involveres i arbeidet med læringsmiljøet for å sikre en viss medbestemmelse i forhold 
til sin egen opplæringssituasjon (Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12, Opplæringslova § 1-1). 
Opplæringslova § 9 A-8 sier blant annet at «Elevane skal få ta del i planlegginga og 
gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø». Både elever og foresatte trenger 
informasjon om rettigheter og opplæring i hvordan man lager gode og trygge miljø. 

Kjennetegn på god elevinvolvering: 
o La elevene få komme med synspunkter, men marker alltid at det er læreren som har ansvar 

for opplæringen 
o Snakk med elevene om forskjellen på medvirkning og rett til å bestemme selv 
o Snakk med elevene om deres formelle rettigheter angående medbestemmelse både som 

enkeltelever og gjennom elevråd og skolemiljøutvalg 
o Ta alltid utgangspunkt i elevenes modning, tidligere erfaringer og evne til å ta ansvar 
o Gjør elevene bevisste på hvordan man kan påvirke og utvikle læringsmiljøet i klassen og på 

skolen 
o Gjennomfør systematisk planlagte elevsamtaler 
o Gjør spørsmål om involvering av elevene til en sak om skolens kultur 

Plan for forebyggende tiltak 

Denne delen av læringsmiljøplanen beskriver de spesifikke tiltakene skolene har for å forebygge 
mobbing. Tiltakene kan vise til ulike andre planer for nærmere beskrivelse. 

For å få gode og trygge læringsmiljø må alle bidra, både ansatte på skolen, elever, foresatte og 
hjelpetjenester i kommunen. Derfor må vi ha tiltak som ansvarliggjør og involverer alle parter. 
Arbeidet skal være systematisk og godt kjent for hele organisasjonen. 

Tiltakene skal ivareta barnas rett til å bli hørt, jmf Barnekonvensjonens 3. og 12. Opplæringslova § 
9 A-8 sier blant annet at «Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for 
eit trygt og godt skolemiljø». Både elever og foresatte trenger informasjon om rettigheter og 
opplæring i hvordan man lager gode og trygge miljø.  
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Tiltakene er delt inn i elev-, organisasjon- og samfunnsnivå. 

Elevnivå 

Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
Gjennomgang med 
personalet om hva 
tydelig 
klasseledelse og 
felles voksenansvar 
innebærer 

Læreren er klassens reelle og formelle 
leder. I en velfungerende klasse er det 
gode relasjoner, klare rutiner og 
positive normer. Alle ansatte har 
ansvar overalt, ikke bare for sine 
kontaktelever og klasse. Alle voksne 
som har skolen som sitt arbeidssted 
skal forholde seg til det de måtte 
observere og gripe inn. Alle voksne 
reagerer på uakseptabel atferd på en 
måte som ikke krenker. Skolen jobber 
kontinuerlig med felles standarder. 
Alle på skolen hilser på hverandre. 

Gjennomgang før 
hvert nytt skoleår, og 
ved nyansettelser. 

Tema på 
medarbeider-
samtaler. 

Rektor 

Organisere 
trivselstiltak i 
friminutt 

Både lærere og elever har ansvar for å 
legge til rette for aktiviteter i 
friminutt. Lærerne kan bestemme at 
elevene skal delta i fellesaktiviteter i 
friminutt i perioder, om det ses som 
hensiktsmessig for å bedre miljøet i 
klassen. Noen skoler følger 
Trivselslederprogrammet. Valg av nye 
triveselsledere skjer i september og 
februar hvert skoleår. 

Kontinuerlig. Rektor og 
lærere 

Ha god 
tilsynsordning i 
friminutt som er 
skriftliggjort 

Ansatte skal ha på refleksvester i 
friminuttene. Voksne som har tilsyn, 
sprer seg i skolegården på ulike 
soner og tar aktivt kontakt med 
elevene. Bruker sjansen til å bygge 
relasjoner med elever, og har et 
spesielt øye til sårbare barn. Skolens 
personale skal vurdere hva som er 
utrygge områder og aktiviteter. Griper 
umiddelbart inn i konflikter og mulige 
mobbesituasjoner. Gode tilsynsrutiner 
ved vikarbehov. 

Gjennomgås med 
personalet minst en 
gang per år. 

Er tema i de årlige 
medarbeider-
samtalene. 

Rektor 

Fadderordning Generell ordning der eldre elever er 
faddere for de yngste på barnetrinnet. 
Årlige aktiviteter er fastsatt i 
skolens aktivitetsplan. 
Fadderordningen har som mål å 
ansvarliggjøre de eldste elevene og 
sørge for at de yngste elevene føler 
seg trygge og ivaretatt på skolen. 
Fadderordninger kan også etableres i 
konkrete situasjoner der det er behov 

Se årshjul for 
aktiviteter. 

Rektor 
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Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
for det, både på skolen og på 
skoleveien.  

Aldersblanding Å blande elever på tvers av trinn gjør 
at de etablerer kjennskap og relasjoner 
til elever de normalt ikke omgås. Det 
kan bidra til økt samhold og nye 
vennskapsmuligheter. 

Se årshjul for 
aktiviteter, eventuelt 
timeplaner 

Rektor 

Felles aktiviteter og 
tradisjoner 

Skolen skal legge vekt på 
fellesopplevelser for å styrke 
samhold, vi-følelse (“det gyldige vi”) og 
en anerkjennende kultur. Eksempler er 
skoleforestilling, faste turer, 
fotballturnering, Blime-dans, 
samlingsstunder og klasseavslutning 
før jul og sommer. Slike aktiviteter er 
positive for de fleste, men en må i slike 
sammenhenger prøve å sikre at alle 
integreres. 

Årshjul utarbeides av 
skolens personale før 
nytt skoleår. 

https://www.udir.no/
tall-og-forskning/finn-
forskning/rapporter/s
kolers-arbeid-med-
elevenes-
psykososiale-miljo--
gode-strategier-
harde-notter-og-
blinde-flekker/ 

Rektor 

Etablert samarbeid 
mellom skole og 
SFO 

Det er de samme barna som går på 
skole og SFO, og derfor må vi 
samarbeide. Skole og SFO er ulike 
arenaer som kan begge kan bidra til 
læring og utvikling. Gjelder 1.-4. trinn. 

Kontinuerlig. Rektor 

Regler og 
regelhåndheving 

Det er viktig at alle kjenner reglene og 
at de håndheves likt av de voksne for 
mest mulig forutsigbarhet. 
Konsekvenser skal stå til forseelsen. En 
skole skal imidlertid ikke ha for mange 
regler, men sørge for en kultur som 
fremmer trivsel og trygghet. Alle 
klasser lager klasseregler ved oppstart 
av nytt skoleår. 

Kontinuerlig. Rektor og alle 
voksne 

  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/skolers-arbeid-med-elevenes-psykososiale-miljo--gode-strategier-harde-notter-og-blinde-flekker/
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Tema og arbeidsmetoder i klasserommet 

Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
Opplæringsloven 
§9a 

Alle elever skal informeres om sin rett 
til et godt og trygt miljø – og plikt til å 
bidra til et godt miljø. Kan kombineres 
med “rektors time” i alle klasser. 
Informasjonen tilpasses barnas alder. 

Ved skolestart Kontaktlærer 
og rektor 

Bruk av diverse 
program 

I MOT – skolen som samfunnsbygger 
har vi lært hvordan vi blir MOT-voksne 
som skaper positive miljø. Psykologisk 
førstehjelp gjennomføres i samarbeid 
med skolehelsetjenesten. Rektorer har 
fokus på å bruke LP som arbeids-
metode og/eller tenkemåte. 
Personalet har hatt opplæring og kurs i 
ulike program om skolemiljø, sosiale 
ferdigheter og forebyggende arbeid. 
Disse programmene blir brukt helt eller 
delvis. 

Kontinuerlig Rektor og 
personalet 

MOT 
- robust ungdom 

Alle ungdomsskoler gjennomfører 
MOTs program med mål om å skape 
robust ungdom som inkluderer alle. 

Gjelder alle u-skoler. Rektor 

Vennskap og 
inkludering som 
tema 

Alle klasser skal ha et kontinuerlig 
fokus på vennskap og inkludering. 
Begrepet klassevenn skal brukes om 
hvordan elevene forholder seg til 
hverandre på skolen. Alle ansatte 
legger til rette for relasjonsbygging, og 
målet er at alle skal ha minst en venn. 

Kontinuerlig Kontaktlærere 

Nettvett og digital 
mobbing som 
tema 

Mobbing ved hjelp av mobiltelefon og 
Internett foregår mest utenfor skolen. 
Dette skal likevel være en del av 
arbeidet skolen gjør i forhold til 
mobbing.  Skolen har egne regler for 
bruk av mobil, internett og IKT 
på skolen, og arbeider målbevisst for å 
lære elevene god nettbruk. Voksne 
skal følge med i bruken og gripe inn 
dersom elevene bryter reglene. 

Kontinuerlig Rektor og 
kontaktlærere 
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Elevmedvirkning 

Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
Gjennomgang av 
kommunens 
ordensregler 

For at elever skal kunne medvirke, må de 
kjenne reglene på skolen. Gjennomgås i 
alle klassene tilpasset alder. 
Ordensreglene kan gjennomgås i 
forbindelse med informasjon om §9a. 

I oppstart av nytt 
skoleår. 

Tas også opp i elevråd 
på starten av 
skoleåret. 

Kontaktlærer og 
elevrådsansvarlig 

Utarbeidelse av 
klasseregler 

Tydeliggjøring av standarder og 
tilbakemeldinger til elevene ut fra disse. 
Reglene er klassens måte å formulere 
ordensreglene på sitt nivå. Klassereglene 
skal utarbeides med elevmedvirkning. 
Klassereglene skal ta utgangspunkt i alles 
rett til et godt og trygt miljø. 

I oppstart av nytt 
skoleår 

Kontaktlærer 

Klassemøte/ 
klasseråd 

Forumet kan brukes til utvikling av 
klassens regler, til diskusjon og vurdering 
av hendelser ut fra klassereglene. 
Klassemøtemetodikk hvor elevene sitter 
i ring, er mer forpliktende for alle. 
Klasserådet kan fremme saker til rektor 
og elevråd. Kontaktlærere må sørge for 
at det settes av tid til klasseråd jevnlig. 

Tidfestes for hver 
enkelt klasse. 

Kontaktlærer 

Elevråd 3.-10. trinn velger 
elevrådsrepresentanter som får sitte i 
elevrådet, etter prinsipp som 
elevmedvirkning og demokrati. 1.-2. 
trinn kan delta med representanter hvis 
det er ønskelig. Elevrådet drøfter 
skolemiljøsaker etter innspill fra 
klasseråd eller ledelsen 

Det utarbeides 
møteplan for 
elevrådet på hver 
enkelt skole 

Elevrådsansvarlig  

Ansvarsoppgaver 
for elever 

Skolen gir elevene ansvarsoppgaver som 
for eksempel hente melk og frukt, vaske 
bord etter lunsj, ansvar for orden i 
klasserom og gang, rydding i 
skolegården, fadderordning, 
papirtømming, arrangering av div 
turneringer for å involvere elever i tiltak 
som gir økt trivsel for alle. 

Noen oppgaver gjøres 
kontinuerlig, mens 
andre aktiviteter er 
fastsatt i skolens 
aktivitetsplan 

Rektor 
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Individuell oppfølging 

Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
Elevsamtale Er et forarbeid til utviklingssamtalen, og 

skal alltid ha trivsel og sosial utvikling 
som tema. Maler ligger i Visma flyt skole 

To ganger hvert 
skoleår 

Kontaktlærer 

Utviklingssamtaler 
med foresatte og 
elev 

Skal alltid ha trivsel og sosial utvikling 
som tema. Maler ligger i Visma flyt skole 

To ganger hvert 
skoleår 

Kontaktlærer 

Sosial 
kompetanse som 
den «sjette 
grunnleggende 
ferdighet» 

Sosiale ferdigheter jobbes med parallelt 
med faglige mål. Klassene jobber 
systematisk med sosiale mål og 
ferdigheter. Enkeltelever kan ha 
individuelle sosiale mål som de setter 
opp i dialog med lærer. 

Kontinuerlig Kontaktlærer 

Andre 
hjelpetjenester 

Alle skoler har et tverrfaglig team som 
kan hjelpe skolene i både system- og 
individsaker. Helsesykepleier har 
undervisningsopplegg på 1. og 4. trinn 
om psykologisk førstehjelp. 
Helsesykepleier er tilgjengelig for 1.-
10.trinn med ulike tema, og har 
kontortid på skolen for samtaler med 
elever som har behov for det. 
Familiesenteret har også lavterskeltilbud 
til elever som har behov for hjelp. PPT 
har faste PPT-dager på alle skoler, og kan 
bistå både i system- og individsaker, og 
både i før- og etterhenvisningsstadiet. 

Faste møteplaner 
eller etter avtale. 

Rektorer 
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Organisasjonsnivå 

Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
Opplæring og 
vedlikehold§ 9A 

Gjennomgang av rutiner med alle voksne 
som har skolen som arbeidssted. Viktig å 
presisere aktivitetsplikten og delpliktene 
å følge med, gripe inn, varsle, undersøke 
og sette inn tiltak. Skolene bruker 
Veilederens e-læringsmoduler som sikrer 
at også de som ikke er med på fysisk 
gjennomgang får det med seg. 

I starten av skoleåret, 
med felles drøfting / 
refleksjon for å sikre 
at alle har samme 
forståelse for blant 
annet begrep. 

Rektor 

Trygg skolevei Kontaktlærere må kartlegge hvordan 
elevene opplever skoleveien, for 
eksempel gjennom Klassetrivsel eller i 
elevsamtalen. Rektor tar initiativ til 
evalueringsmøte med bussjåførene 

Gjennomføres i løpet 
av høsthalvåret. Det 
vurderes om det er 
behov i vårhalvåret. 

Rektor og 
kontaktlærer 

Samarbeid om 
bekymringer for 
særskilt sårbare 
elever 

Rektor, kontaktlærere, sosiallærer og 
spespedkoordinator møtes for å legge 
plan for oppfølging av enkeltelever. 
Gjennomgår rutiner, prosedyrer, 
diskutere utfordringer rundt 
enkeltelever, videre oppfølging, 
evaluering av tiltak. 

Månedlig møter på 
trinn/team. 
Fagledere/avdelingsl
edere bør også delta 

Rektor og lærere 

Samarbeid om 
overganger 

Kommunen har definert overganger fra 
barnehage-skole, barneskole-
ungdomsskole og ungdomsskole-vgs som 
sårbare overganger. En sårbar overgang 
kan også gjelde enkeltelever, for 
eksempel ved flytting og ved bytte av 
lærer. I disse tilfellene er det viktig at 
kontaktlærer er tett på og følger opp 
eleven. 

Se plan for sårbare 
overganger 

Rektor 

Skolehelse-
tjeneste 

Helsesykepleiere har psykologisk 
førstehjelp på 1. og 4. trinn, og kan ellers 
bistå med hjelp og støtte i andre tema. 
Kontaktlærere samarbeider med 
helsesykepleier om bekymringer og 
utvikling til enkeltelever. Samarbeidet må 
evaluere i slutten av skoleåret. 

I helsesykepleiers 
kontortid på skolen. 
Egen tidsplan for 
Psykologisk 
førstehjelp 

Skolehelse-
tjenesten 

Tverrfaglig team Består av barnevern, PPT, 
helsesykepleier, spespedkoordinator og 
rektor som faste medlemmer. Foresatte 
deltar. Elevsaker drøftes og følges opp. 
Elevsaker kan drøftes anonymt. Plan for 
arbeid med elevenes skolemiljø 
gjennomgås i tverrfaglig team hvert år. 
Plan for oppfølging av skolefravær 
drøftes. 

Fast to ganger per 
halvår. 

Rektor og 
soneansvarlig 

PPT-dager Alle skoler har sine dager da PPT kommer 
og bistår skolene i saker 

Gjennomføres jevnlig 
gjennom 

Rektor og PPT-
leder 
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Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
heleskoleåret.  Ca. 1-
2 ganger i mnd. 

BTI Bedre tverrfaglig innsats og stafettlogg 
for systematisk og tett oppfølging av 
saker. 

Gjennomgås i løpet 
av høsten, tidlig i 
skoleåret. 

Rektor 

 

Samfunnsnivå 

Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
Klasseforeldre-
møte 

Skolens arbeid med å utvikle et godt og trygt 
miljø blant elevene, skal være tema på hvert 
klasseforeldremøte. Rektor informerer om 
§9a på 1. trinns første foreldremøte og det 
gjentas jevnlig på alle trinn ved 
kontaktlærere. Rektor informerer årlig alle 
foresatte gjennom høstens nyhetsbrev, 
skolens hjemmeside, Facebookside eller 
meldingstjenesten Min skole. Det skrives 
referat fra alle foreldremøter. Referatet 
sendes alle foreldre, slik at alle sikres 
informasjon om klassemiljøarbeidet 

2 ganger per skoleår Kontaktlærer 

Foreldreråd og 
foreldrerepresenta
nter på trinn 

Rektor mobiliserer foreldrerepresentantene 
tidlig på høsten. Motiverer og oppfordrer 
dem til å ta ansvar for læringsmiljø, 
foreldresamhold og inkludering på trinnet. 
Foreldrerepresentantene får i oppdrag å 
arrangere to sosiale og inkluderende 
aktiviteter for foresatte, elever og lærere i 
løpet av året. 

I oppstart av nytt skoleår Rektor 

FAU Engasjerer seg blant annet i miljøsaker på 
skolen. Kan bidra med trivselstiltak. Rektor 
tar initiativ til det første møtet på høsten for 
å få i gang FAU så tidlig som mulig. 

Se møteplan for råd og 
utvalg. 

Rektor 

Skolemiljøutvalge Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Det er 
gjerne det samme som Samarbeidsutvalget. 
Involverer seg i saker som omhandler fysisk 
og psykososialt miljø ved skolen. Rektor 
informerer SMU om §9a og holder dem 
orientert om aktuelle skolemiljøsaker. 

Se møteplan for råd og 
utvalg. 2-3 møter pr 
år(minimum).  Flere 
møter ved behov. 

Rektor 

  



 

Læringsmiljøplan Orkland kommune  Alle elever skal føle trygghet og tilhørighet Side 19 av 29 

Hvordan vi kartlegger og undersøker læringsmiljøet 

Hva Beskrivelse Når Ansvarlig 
God tilsynsordning og 
inngripen i friminutt 

Skolens ansatte skal være aktive i 
observasjon. Skolens ansatte skal være 
ekstra oppmerksomme på sårbare 
elever. Skolens ansatte skal bruke 
friminuttene aktivt til relasjonsbygging 
med elevene. Personalet må ha felles 
oppfatning av hva som er god 
inngripen. 

Rutinene evalueres 
årlig 

Rektor 

Elevsamtaler Trivsel er tema i elevsamtaler. Lærer 
kan også ha dialog med elevene via for 
eksempel logg. 

To faste elevsamtaler 
hvert år, utover det 
etter behov 

Kontaktlærer 

Utviklingssamtaler 
med foresatte og elev 

Trivsel er alltid tema i 
utviklingssamtalene. 

Gjennomføres to 
ganger per å 

Kontaktlærer  

Elevundersøkelsen 
(udir) 

Gjennomføres for 5.- 10. trinn Hver høst innen 
31.12. 

Rektor 

Klassetrivsel/ 
sosiogram 

Ikke anonym trivselsundersøkelse for 
1.-10. trinn som gjennomføres i 
forkant av elevsamtaler og ellers ved 
behov. 

1-2 ganger per år Rektor og 
kontaktlærer 

Etterarbeid og 
informasjon etter 
kartlegginger/ 
undersøkelser 

Felles kommunalt skjema for analyse, 
konklusjon og tiltak på trinn. 
Resultatene presenteres for drøfting 
og vurdering i klassene, elevrådet, 
personalet, FAU og Skolemiljøutvalget 

 
Rektor og 
kontaktlærer 

Kartlegge sårbare 
barn 

Kontaktlærere, eventuelt team skal 
vurdere hvilke barn som kan defineres 
som «sårbare» og være ekstra på vakt 
overfor dem. Rektor skal involveres. 

Fast punkt på 
teammøter én gang i 
måned. 

Kontaktlærer 
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5. Handlingsløype for varsling, undersøkelse og aktivitet 

Skolen har aktivitetsplikt (Opplæringslova kap. 9A) som består av fem delplikter; følge med, gripe 
inn, varsle, undersøke og avdekke, sette inn tiltak og evaluerer. 

 

 

Mistanke

•Ansatt på skolen skal varsler rektor når:
•En elev eller foresatte varlser om utrygt skolemiljø
•Undersøkelser, observasjon eller problematferd vekker mistanke

•Når en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen 
utsetter en elev for krenking, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal 
varsle kommunalsjef Oppvekst.

•Ved minstanke skal skjemafylles ut og leveres rektor: "Varsel angående elevens 
skolemiljø Opplæringslova § 9A" (Vedlegg 1)

Avdekking

•Rektor har plikt til å undersøke og skjemaet "Undersøkelsesrapport" (vedlegg 2) 
skal brukes. 

•Undersøkelser som skal gjennomføres:
•Samtale med eleven ("Elevsamtale" vedlegg 3)
•Samtale med foresatte, andre andre involverte elever og foresatte (møtereferat 

skrives)
•Andre aktuelle undersøkelser: observasjon, sosiometri, klassekartlegginger osv.
•Funn drøftes og tolkes

Stoppe
•Rektor har ansvarfor å utforme skriftlig aktivitetsplan i samarbeid med med elev og 

foresatte. ("Aktivitetsplan" vedlegg 4)
•Kommunalsjef Oppvekst skal ha kopi og settes som kopimottaker
•Sendes til foresatte

Oppfølging

•Evaluering av aktivitetsplan ("Evaluering av aktivitetsplan"vedlegg 5)
•Situasjonen tilfredsstillende: saken avsluttes
•Saken fortsatt ikke løst: videreføre tiltak, eventeuelt nye tiltak eller aktivitetsplan og 

ny evaluering
•Oppfølgingssamtaler (møtereferat skrives)
•Oppfølging av tiltak og effekt av tiltak må skriftlig dokumenteres

 
Varsel 

Å varsle straks vil si at rektor varsles umiddelbart etter at man har fattet mistanke om eller grepet 
inn i en sak. Alle saker skal varsles rektor før arbeidsdagen er over. Dersom eleven blir utsatt for 
vold, mobbing fra flere elever eller digital mobbing på tvers av skoler skal rektor varsles 
umiddelbart. I saker der eleven allerede har en aktivitetsplan skal rektor varsles straks, da eleven 
sannsynligvis er særskilt sårbar. Dersom rektor ikke er til stede på enheten skal fagleder varsles. 
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6. PPT som skolens samarbeidspartner i læringsmiljøsaker 

PPT har et Læringsmiljøteam som kan bistå skolene med veiledning i bruk av fraværsprosedyrer, 
lovverket rundt 9A og utfordrende klasser/skolemiljø. Rektor kan be læringsmiljøteamet om 
bistand, men det er fortsatt rektor som har ansvaret for saken. 

Læringsmiljøtemaet legger vekt på forskningsbasert kunnskap på faktorer som har betydning for 
elevens læringsmiljø og arbeidet planlegges og gjennomføres alltid i nært samarbeid med ledelsen 
ved skolen. Mye av kunnskapen er hentet fra Læringsmiljøsentret ved Universitetet i Stavanger, 
som beskrives som “Det dobbelte blikk” der både individ- og systemperspektivet blir i varetatt. 

Læringsmiljøtemaet kan bistå med å analysere situasjonen for å kartlegge hvilke faktorer som 
utløser, påvirker og opprettholder utfordringene i læringsmiljøet, samt bistand til utarbeidelse av 
plan for tiltak (Arbeidsmodell vedlegg 7). 
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7. Vedlegg 
Vedlegg 1: Varsel angående elevens skolemiljø Opplæringslova § 9A 

 

Varsel fylles ut straks (samme dag) av den som har oppdaget eller mottatt henvendelse 
om krenkelser. 
 

Sett kryss for hvilket avsnitt varselet gjelder under: 
 

 Varsel gjelder §9a-4 aktivitetsplikt og leveres til rektor eller avdelingsleder ved 
skolen. 

 Varsel gjelder §9a-5 skjerpet aktivitetsplikt og leveres til kommunalsjef i 
kommunen. 

 
Dato/Tid/Sted Henvendelse fra (elev, foreldre, andre): 

 
Varsel tatt imot av/mistanke fra/oppdagelse fra: 

 
Saken gjelder (navn på elev og kort hva saken gjelder): 
 
 
 
 
 
Eventuell inngripen (beskriv): 
 
 
 
 
 
Oppfølging i etterkant (samtaler, barnets stemme): 
 
 
 
 
 
Eventuell oppfølging av foreldre 
 
 
 
 
 
Dato for varsel til rektor 
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Vedlegg 2: Undersøkelsesrapport 
Skjema for undersøkelse ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø jf. §9A 

Plikten til å undersøke betyr at rektor skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet. 
Undersøkelsen må få frem fakta om situasjonen og hva som påvirker hvordan eleven opplever 
skolemiljøet. 

Dato:  Sted:  Skjema er fylt ut av:  
Oppsummering av varsel angående elevens skolemiljø §9A: 
 
 
  
Hvilke undersøkelser er gjort: 
Eksempel på undersøkelser som kan brukes er samtaler med elever og foreldre, 
elevundersøkelser/trivselsundersøkelser, sosiometri og observasjon. 
  
Hvordan har eleven medvirket når saken har blitt undersøkt? 
 
 
  
Sammenfatning av funn: 
 
 
  
Refleksjon og analyse av undersøkelsene: 
Hvordan vurderes hva som er barnets beste? 
 
  
Oppfølging i etterkant av hendelsen: 
 
 
  
 
Aktivitetsplan skal utarbeides i samarbeid med elev og foreldre med bakgrunn i undersøkelsen. 
Det er viktig å innhente nok informasjon for å kunne sette inn riktig tiltak.  
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Vedlegg 3: Samtale med eleven 
Barnets stemme i § 9a-saker 
Mal for elevsamtale 

Etablere kontakt: 
o Icebracker 
o Elevens interesser 

Ramme inn samtalen: 
o Fortelle hvorfor en ønsker samtale og hva informasjon skal brukes til 

La eleven i utgangspunktet få snakke fritt om hvordan hun/han opplever sitt skolemiljø, 
om forholdet til medelever, klassen og lærere. 
Åpne spørsmål: 
“Forteller mer” 
“Det vil jeg høre mer om” 
 
Gjenta det barnet sier. 
Andre hjelpespørsmål: 
Hvor skjer ting? 
Hva kan hjelpe? 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutning: 
Ros eleven for å dele  
Oppsummer samtalen/sjekke ut med eleven  
Avklar hva som kan brukes i det videre arbeidet 
Si noe om hva som vil skje videre  
Spør eleven om hvordan han/hun opplevde samtalen 
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Vedlegg 4: Aktivitetsplan 

§ 9A-4: Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

«Alle elever har rett på et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Når en elev ikke har 
det trygt og godt på skolen, er skolen pliktig til å lage en aktivitetsplan som har til hensikt å bedre 
situasjonen til eleven og dokumentere hva som gjøres». 

Eleven har ikke et trygt og godt skolemiljø 
Bakgrunnsinformasjon og problem 
Hvem har meldt saken og når: Sett inn tekst her. 
Elevens opplevelse: Sett inn tekst her. 
Foresattes opplevelse: Sett inn tekst her. 
Problembeskrivelse: Sett inn tekst her. 
Hvordan har skolen oppfylt pliktene om å følge med, gripe inn, varsle og undersøke: 
Sett inn tekst her. 
Stikkord; samtaler med elev og foreldre, spørreundersøkelser, elevsamtaler, sosiogram, relasjonen lærere 
og elever, observasjon av samspill, loggbok, oppfølgingssamtaler med elev og foreldre. Ta bort dette når 
du skriver inn. 
Mål og tiltaksplan (hvilket problem skal tiltakene løse?) 
Sett inn tekst her. 
Formuler et hovedmål. Valg av tiltak ut fra undersøkelsene som er gjort. Ta bort dette når du skriver inn. 
Beskrivelse av tiltak Ansvarlig for 

gjennomføring 
Innen når 

   

   
   
   
   
   

Evaluering 
Tiltakene evalueres og justeres i dialog mellom skole, hjem og eleven selv. 

Evalueringsmøte: Skriv inn dato her. 
 
Utfylt aktivitetsplan sendes foresatte snarest mulig etter at skolen har avdekket eller mottatt varsel om at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og deretter fortløpende etter hvert som planen revideres. 

Dersom skolen ikke oppfyller sin aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt etter opplæringsloven §§ 9 A-4 og 
9 A-5 kan saken meldes statsforvalteren. Det er særlig to vilkår som må være oppfylt for at statsforvalteren 
skal behandle saken: 

o Saken må være tatt opp med skolens rektor 
o Det må være gått fem virkedager siden saken ble tatt opp med rektor 

Kontaktinformasjon: 
Statsforvalteren i Trøndelag     Telefon: 74 16 80 00 
Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim    E-postadresse: sftlpost@statsforvalteren.no 
Postadresse: Postboks 2600, 7734 Steinkjer  

mailto:sftlpost@statsforvalteren.no
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Vedlegg 5: Evaluering av aktivitetsplan 

§ 9A-4: Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

«Alle elever har rett på et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Når en 
elev ikke har det trygt og godt på skolen, er skolen pliktig til å lage en aktivitetsplan som har til 
hensikt å bedre situasjonen til eleven og dokumentere hva som gjøres». 

Tidspunkt for evaluering: 
Til stede:  
Bakgrunn for aktivitetsplanen 
 
 
  
Evaluering av tiltak 
(Her må barnets vurdering komme fram) 
  
Konklusjon 
Saken videreføres (sett kryss) 
Tiltak videreføres og/eller justeres,  eventuelle  nye tiltak iverksettes. Se ny 
aktivitetsplan. 

 

Saken avsluttes (sett kryss) 
Dette innebærer at skolen anser saken som løst. 

 

Oppfølging 
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Vedlegg 6: Spørsmål til elevundersøkelse klassetrivsel.no 

Det å bruke ikke-anonymiserte kartlegginger reiser mange juridiske, etiske og faglige spørsmål 
som må vurderes opp imot hverandre. Hensikten med en kartlegging må alltid være å finne ut hva 
som må til for å bedre relasjoner og det psykososiale miljøet til elevenes beste. 

Eksempel på spørsmål: 

Hvilke tre elever er dine nærmeste venner? 

Hvilke tre elever på trinnet vil du helst være sammen med i friminuttene? 

Hvem sier mye fint om andre? 

Hvem i klassen hjelper andre elever? 

Hvilke tre elever på trinnet er mest populære? 

Jeg synes det er for mye bråk i timen?  
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Vedlegg 7: PPT sin arbeidsmodell i arbeid med klasse/gruppe 

Utfordringer med læringsmiljø drøftes med skolens PPT kontakt. Dersom skolen ønsker bistand fra 
læringsmiljøtemaet, må rektor ta kontakt med teamet. 

Fase 1: Avklaring 
Møte mellom 2 fra læringsmiljøteamet, rektor og involverte lærere og assistenter, der 
læringsmiljøteamet gir informasjon om arbeidsmodellen og videre samarbeid avklares. Det lages 
en møteplan og rektor legger til rette for at alle involverte kan delta på alle møtene. Det skal alltid 
være en representant fra skoleledelsen på møtene. 

Fase 2: Kartlegging og kompetansebygging 
For å skape felles bilde og forståelse av skolens læringsmiljø brukes Erling Rolands modell 
“Elevkollektivet”. For å kunne finne gode tiltak er det viktig med en bred kartlegging som gir et 
godt innblikk i læringsmiljøet. 

Metoder som kan brukes: 
o Kartlegging av roller 
o Sosiometri 
o Spørreundersøkelser 
o Observasjon/CLASS 
o Kartlegging av relasjoner  
o Arbeid med struktur/rutiner 

Fase 3: Analyse og refleksjon 
Fasen starter med felles gjennomgang av kartleggingene og refleksjon over det som kommer frem. 
Ut fra skolens behov kan fasen også inneholde kompetanseheving i form av litteraturreferanser, 
korte innlegg på møtene og egne kurs om aktuelle tema, for eksempel på temaer som 
mobbeproblematikk og klasseledelse. Handlingsplan med mål, delmål og tiltak utformes. 

Fase 4: Handlingsplan og tiltak 
Tiltak på klassenivå: 

o Arbeid med relasjoner 
o Klasseledelse 
o Organisatorisk/pedagogisk struktur 
o Innhold/nivå/grad av tilpasset opplæring 
o Sosial kompetanse 
o Fysisk miljø 
o Elevers atferd/mestringsstrategier overfor medelever og voksne 
o Hjem- skole samarbeid - Foreldremøte 

Tiltak på individnivå: 
o Tilpasset opplæring 
o Kartlegging 
o Henvisning- spesialundervising 
o Samarbeid med andre instanser 
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Tiltak enhetsnivå: 
o Kompetanseheving 
o Skolekultur 
o Prosedyrer/planer 

Fase 5: Gjennomføring – Evaluering 

Refleksjon                    Evaluering                    Justering 
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