Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
for elever i Eidsbergskolen og SFO

«Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge
for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø.»
Fra Inns. 302 L (2016-2017)
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Eidsbergskolens hovedmålsetting
Å trives på skolen er en av de viktigste forutsetningene for læring. Eidsberg kommune har som
målsetting at alle skoler i Eidsberg skal skape et trygt og godt lærings- og skolemiljø for elevene.
Eidsbergskolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø er basert på tiltak som skal være
forebyggende og virke målrettet slik at alle elever i Eidsbergskolen opplever et trygt læringsmiljø preget
av tillitt, trivsel og mestring,

Hva sier Opplæringsloven § 9-A?
Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og det er elevens egen subjektive oppfatning
som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.

§9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø
«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»
Nulltoleranse og systematisk arbeid.
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til elevene.
Rektor er ansvarlig for dette (§ 9A-3).
Eidsbergskolen aksepterer ikke vold, trusler eller krenkelser, trakassering eller mobbing. Hva som er en
krenkelse, trakassering eller mobbing skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter
er krenkelser. Det er likevel viktig å understreke at toleransegrensen skal være null, uavhengig
relasjonene mellom offer og utøver.
Nulltoleranse vil i seg selv ikke hindre at uønskede hendelser skjer. Eidsbergskolens nulltoleranse for
vold, trusler, trakassering, krenkelser eller mobbing vil derimot synliggjøres gjennom rutiner, oppfølging
og reaksjoner på de uønskede handlingene.
Det betyr:
• Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for krenkende atferd eller
mobbing.
• Skolens rutiner skal avdekke hvis mobbing foregår.
•

Skolen er forpliktet til å følge opp eleven til den opplever å ha et trygt og godt skolemiljø igjen

•

Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og godt samarbeid med foresatte

Begrepsavklaring
Krenkende atferd er en fellesbetegnelse for alle former for atferd som tilsiktet eller utilsiktet rammer
andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkelser kan ha ulike former. Det kan være enkeltstående
handlinger eller ytringer til gjentatte episoder. Hva som oppleves som krenkende er en subjektiv
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opplevelse. Det omfatter blant annet vold, rasisme, digitale krenkelser, trakassering og diskriminering.
Det kan også være erting, plaging, negative kommentarer, baksnakking, ryktespredning, utfrysing eller
andre handlinger som barn og unge opplever utrygghet, ubehag eller ikke føler seg inkludert i
fellesskapet.

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt
skolemiljø
Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt
og godt på skolen. Aktivitetsplikten gjelder for det psykososiale og fysiske skolemiljøet og har tydelige
krav til hva skolen skal gjøre.

Plikt til å følge med
Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Dette er
nødvendig for at alle som arbeider på skolen lettere skal fange opp mistanke om og få kjennskap til at en
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Plikt til å gripe inn
Alle som arbeider på skolen skal gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering hvor det er mulig. Det som kjennetegner plikten til å gripe inn, er at handlingen skjer
umiddelbart og at den er rettet mot å stoppe en situasjon som pågår og er forholdsvis akutt.

Plikt til å varsle
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor eller den rektor har delegert dette ansvar til, hvis de får
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
Det skal være lav terskel for hva som skaper «mistanke om» eller «kjennskap til» at en elev ikke har et
trygt og godt skolemiljø. Det kan være ved observasjon, henvendelse fra foresatte, eleven selv eller andre.
Tidspunktet for hvor raskt det skal varsles er avhengig av en konkret vurdering i hver enkelt sak. Varsling
skal gjøres ved bruk av registreringsskjema. Vedlegg 1. REGISTERINGSSKJEMA. Skjemaet arkiveres i
elevmappen.

Plikt til å undersøke
Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest
undersøke saken. Elevene har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Så skolens plikt til
å undersøke gjelder mer enn de tilfellene der en elev er utsatt for krenkelser og mobbing.
Undersøkelsesplikten er ikke avgrenset av årsaken til at eleven ikke opplever å ha det trygt og godt på
skolen. Plikten innebærer at skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet og innebærer ikke
at skolen skal skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet.
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Undersøke saken
•

Når skolen er blitt gjort/er oppmerksom på krenkelser, skal rektor bli informert (vedlegg
1 skal benyttes)

•

Rektor skal i samarbeid med lærere på teamet, sosiallærer eller andre ansatte undersøke
saken

•

Den som utsettes for krenkende atferd og den/de som utfører handlingen har samtaler
hver for seg

•

Rektor skal sørge for at involverte elever og ansatte blir hørt

•

Vurdere strakstiltak: om det skal avholdes et møte mellom partene vurderes i hvert
tilfelle. Dette møtet avholdes ikke, hvis den krenkende part ikke ønsker dette. Rektor
vurderer om elevens foresatte deltar

A) Saken løses ved enkle tiltak som:
• Samtaler med den/de som har krenket
•

Samtale og eventuelt møte med foresatte

•

Informasjon til de ansatte på trinnet

•

Samtaler med helsesøster/ sosiallærer/ungdomskontakt

•

Informasjon gis til rektor eller den rektor har bemyndiget

•

Kort oppsummering arkiveres som X-notat på elevmappen

Plikt til å sette inn tiltak
Det er elevens subjektive mening som skal ligge til grunn for aktivitetsplikten og skolen skal sørge for at
alle involverte blir hørt. Skolen skal undersøke elevens utsagn og så langt det lar seg gjøre, finne
sannheten.
Rektor skal informere eleven og foresatte om hva som blir gjort i saken og har ansvar for å sette i gang
tiltak for at eleven skal få det trygt og godt på skolen Dette skal gjøres i samarbeid med eleven og
foresatte. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og hva som er best for eleven må
vurderes konkret og individuelt når skolen skal oppfylle sin aktivitetsplikt.
Dersom tiltakene ikke har oppnådd formålet, må skolen fortsette arbeidet og vurdere om tiltaksperioden
skal forlenges eller om det skal settes inn flere eller andre tiltak.
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B) Saken krever oppfølging og tiltak over tid
• Nedfelles i en tiltaksplan
•

Det kan være aktuelt med tiltaksplan til både den som er krenket og den som krenker

•

Evaluering av tiltak

•

Referat fra møter med foresatte om tiltak i tiltaksplanen og evalueringsmøter skal lagres i
elevmappen

•

Rektor vurderer om andre parter skal inn i saken som helsesøster, sosiallærer, PPT, barnevern, BUP,
konfliktrådet, politiet eller andre

§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen krenkjer ein elev.
Alle som arbeider på skolen må straks varsle rektor dersom en får mistanke om eller kjennskap til at en
annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller
trakassering.
Rektor skal varsle videre til skoleeieren. Dersom det er en i skolens ledelse som står bak krenkelsene, skal
den som får mistanke om eller kjennskap til krenkelsene å varsle direkte til skoleeieren. Undersøkelse og
tiltak skal settes i verk straks.

Kontinuerlig arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø i Eidsbergskolen
Forebyggende arbeid
Det er skolens ansvar å arbeide aktivt med forebyggende tiltak gjennom hele skoleåret og skal jobbe
systematisk med å skape/opprettholde et trygt og godt skolemiljø. Se «Forebyggende plan for et trygt og
godt skolemiljø i Eidsbergskolen.»
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Vedlegg 1. Legges ut på INTRANETT. Skjemaet skal legges i elevmappen.
REGISTRERINGSSKJEMA for hendelsen

Navn på elev, eller den saken gjelder: _________

Ang. Opplæringsloven § 9 A

Dato:____

Hvem har mottatt meldingen?
Navn:
Henvendelse/melding/forespørsel fra:
Eleven selv O

Andre elever O

Foresatte O

Ansatte O

Andre O

Melding mottatt pr:
Telefon O

SMS O

E-post O

Brev O

Formelt (avtalt) møte O

Uformelt møte O

Type sak:
Fysisk miljø O Krenkende ord/handlinger O

Mobbing O

Diskriminering O

Vold O

Rasisme O

Fylles ut av kontaktlærer eller den som blir kontaktet om hendelsen:
Hvem har blitt utsatt for uønsket
hendelse

Dato/
klokkeslett:

Hvem utførte hendelsen:

Beskrivelse av hendelsen:
(få konkrete detaljer eks: type
hendelse, tidspunkter, sted,
deltakere, tilskuere, frekvens,
varighet, m.m.)
Vurdering av saken:

Dato/
klokkeslett:

(Hvis saken vurderes som
krenkende atferd leveres den til
skolens ledelse)
Hvordan er saken håndtert:
Gjelder saken krenkende atferd legges dokumentasjon av hendelsesforløpet, oppfølgingsplan, referat fra
telefonsamtaler med foreldre/foresatte, møtereferater etc. som vedlegg til dette skjemaet.
§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid.
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, valt, diskriminering og trakassering. Skolen skal
arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i
medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.
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For utfyllende beskrivelse, se Opplæringsloven § 9A-4
Fylles ut av rektor:
Kontaktlærer:
Undersøkelse startet:

Ansvar:

Dato/
klokkeslett:

Strakstiltak:

Informasjon til ledelsen:

Dato/
klokkeslett:
Dato:
Kontaktlærer:

Informasjon til skoleeier

Rektor:
Dato:
Sak:
Rektor:

Vedlegg 2
Tiltaksplan

Tiltaksplan etter Opplæringslovens § 9a-2 og § 9a-4
Navn: f.dato: xx.xx.xx
Årstrinn:
Skoleår:
Bakgrunn/Saksopplysninger
Tiltakene skal løse følgende utfordring knyttet til skolemiljø/Utfordring
Tiltaksplan
Nr.
Tiltak
1
2
3

Når

Ansvarlig

Foresatte inviteres til oppfølgingsmøte dato/tid. (Hvem som deltar på møtet.)
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Evaluering

Oppfølgingsmøte
dato, klokkeslett

Vedlegg 3. Årshjul for sosial kompetanse, finner man på skolens egen hjemmeside
Vedlegg 4. Årshjul- Forebyggende arbeid i skolen
Det er skolens ansvar å arbeide aktivt med forebyggende tiltak gjennom hele skoleåret. Skolen skal jobbe
systematisk med å skape/opprettholde et trygt og godt skolemiljø.
Tiltak for et trygt og godt skolemiljø på klassenivå
Skolens «God start»- rutine
Gjennomgang av ordensreglement, klasseromsregler
Arbeid med skolens sosiale plan
Elevundersøkelsen:
Gjennomføring og etterarbeid
Klassetrivsel/Spekter – ikke anonym kartlegging
Tiltak for et trygt og godt skolemiljø – individnivå
Elevsamtaler
-fast tema: skolemiljø
Utviklingssamtaler
-fast tema: skolemiljø
Samtale med enkeltelever ved mistanke om
mobbing/krenkelser
Holdningsskapende arbeid/ sosial plan

Tiltak for et trygt og godt skolemiljø - skolenivå
Rutiner for inspeksjon.
Gjennomgang for hvordan den enkelte skal
gjennomføre inspeksjonen. I disse rutinene inngår at
den enkelte lærer/assistent skal ha oversikt over
områder hvor det er mistanke om at krenkende atferd
kan foregå, og at disse identifiserte områdene
oppsøkes aktivt
Gjennomgang av Eidsbergskolens handlingsplan for et
trygt og godt skolemiljø, for personalet, elevene og
foresatte
Gjennomgang av «God start»
Gjennomgang av skolens handlingsplan mot mobbing
-plan oppdateres og legges ut på skolens hjemmeside
Kartlegging: Klassetrivsel

Tidspunkt
August
Ved skolestart
Ukentlig - Gjennom
hele året
Desember/januar
September-mars
Tidspunkt

Ansvar

2 ganger i året

Kontaktlærer

2 ganger i året

Kontaktlærer

Ved første mistanke

Kontaktlærer og/eller
sosiallærer
Kontaktlærer

Gjennom hele året

Tidspunkt

Ansvar

Gjennom hele året

Ledelse/kontaktlærer/
faglærer

Ved skolestart

Ledelsen

Ved skolestart, etter
ferier i løpet av
skoleåret
Ved skolestart

Ledelsen

Kartlegging: Elevundersøkelsen

Sept./okt.
Feb./mars
Desember/januar

Rutiner for bekymringsfullt skolefravær

Hele skoleåret
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Ansvar
Alle på skolen
Ledelsen/kontaktlærere
Ledelse/kontaktlærer/
faglærer
Ledelse/kontaktlærer/
faglærer
Ledelse/kontaktlærer

Ledelsen

Ledelsen
Ledelse/kontaktlærer/fa
glærer

Brukermedvirkning:
Rektor samarbeider med FAU i arbeidet med elevenes skolemiljø
Rektor rapporterer om kvalitetssikringsarbeidet til skolemiljøutvalget, SMU
Læringsmiljø og trivsel er tema på elevsamtaler, utviklingssamtaler og foreldremøter
Elevrådet har en viktig og sentral rolle i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø. Det
avholdes klassemøter i forbindelse med elevrådsmøter.

Referanser:
•

Kunnskapsdepartementet, Lovdata, Opplæringsloven

•

Prinsipper for opplæringen, Læreplanverket for Kunnskapsløftet

•

FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene

•

Læringsmiljøsenteret ved UIS

•

Utdanningsdirektoratet, læring og trivsel
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