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1. Forebygging  

Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Skolens arbeid med å 
forebygge, avdekke og stoppe krenkende adferd foregår kontinuerlig. 

Det å sikre et trygt og godt skolemiljø ved å forebygge krenkende adferd er en viktig del 
av skolens hverdag og virksomhet hele året. Enkeltaksjoner er ikke nok i dette arbeidet 
og våre rutiner, handlinger og holdninger må gjennomsyre hver eneste skolehverdag.  

1.1 Relasjon voksen – elev. 

Alle som arbeider på skolen skal være tydelig voksen som: 

• bidrar til gjensidig tillit. 

• har empati, viser respekt og omsorg og tar eleven på alvor.  

• har ei undrende og spørrende holdning til elevene og deres handlinger. 

• ser etter det positive og forsterker det. 

• roser elevene når de fortjener det. 

• bestreber seg på å skape gode relasjoner til hver enkelt elev, samt mellom 

elevene.  

• er ærlig og innrømmer feil. 

• er gode rollemodeller for elevene.  

• forventer god oppførsel. 

Ved kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har et trygd og godt skolemiljø er alle 
voksne ansvarlige for straks å underrette kontaktlærer og/eller rektor slik at nødvendige 
tiltak kan igangsettes.  

1.2 Relasjon voksen - klasse/gruppe.  

Alle som arbeider i Kvæfjordskolen utøver tydelig ledelse på en slik måte at 

klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene.  

• Vi har god struktur og orden både i opplegg og på klasserom.   

• Vi er konsekvent og forutsigbar i forhold til grenser.   

• Vi tar opp etiske problemstillinger sammen med elevene.  

• Vi arbeider målrettet og systematisk med klassemiljø.   

• Vi utarbeider klasseregler med tipsplakater sammen med elevene. 
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 1.3 Relasjon elev – elev. 

Elevene i klassen/gruppen skal ta vare på hverandre og være opptatt av at alle har det 
trygt og godt slik at: 

• alle føler samhørighet med medelever 
• alle tør å si ifra når noe er galt  
• de som plager eller krenker vet at de blir sett, at det ikke er akseptert og at det blir 

sagt ifra til de voksne.   

 Det skal jobbes strukturert og daglig/jevnlig med relasjonsbygging ved hjelp av:   

• Elevsamtale   

• Klasseregler og tipsplakater  

• Fellesaktiviteter med aldersblanding   

• Fadderordning (1-3. klasse)   

• Mitt valg (1. – 5. klasse) 
• Trivselsprogrammet (4. – 10- klasse) 

 

1.3.1 Trivselsledere  

Mål: Skape økt aktivitet og trygghet i friminuttene   

Dette er et program for økt aktivitet, samhold og mer trygghet i friminuttene, der 5.-6. 
klassinger kan bli valgt til å bli trivselsledere (TL). Hovedmålet med programmet er å tilby 
alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i matfriminuttene, slik at alle kan finne 
noe spennende å gjøre.  

Praktisk gjennomføring: 

• Elever fra 5. til 6. trinn kan nomineres til trivselsledere 
• Elever fra 7. til 10. trinn søker på vervet.  

• Kurses iht. Trivselslederprogrammet   

• Gjennomfører ukentlige aktiviteter i samarbeid med sosiallærer og   

TL-ansvarlig. 

 

1.4 Skole- hjemsamarbeid 

Relasjonen mellom skolen og den enkelte elevs foresatte må være preget av respekt, tillit 
og samarbeidsvilje. Det betyr at skolen og foresatte har felles forståelse av at begge ønsker 
elevens beste.  
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Et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen er et viktig forebyggende tiltak, dette 
gjelder også foresatte innbyrdes. Når barna ser dette, vet de at foreldrene og skolen har 
åpne kanaler for å utveksle informasjon. De ser at foreldrene samarbeider og støtter 
hverandre. Samholdet smitter over på elevene.  

Det betyr:  

• Det er viktig at de som blir utsatt for krenkende adferd sier ifra til en voksen på 
skolen eller hjemme.   

• Dersom noen av de foresatte får kjennskap til at eleven ikke har et trygt og godt 
skolemiljø, må fortrinnsvis kontaktlærer eventuelt rektor straks kontaktes.   

Noen av våre tiltak: 

• Egen plan for hjem-skolesamarbeid. 
• Klassekontaktene er med på å planlegge et foreldremøte hvert skoleår.   

• Foreldremøte skal inneholde et punkt om arbeid med skolemiljø.   

• Felles holdninger fra foreldrene virker sterkt på elevene og bidrar til å forsterke 
gode relasjoner mellom elevene. Lærer og foreldrene bringer videre hva de 
snakket om på møtet og hva de ble enig om.   

• Hjelpe og legge til rette for foreldrestyrte aktiviteter utenom skoletiden som for 
eksempel turer, bursdager m.fl. 

 

Fadderordning 1.5 

MÅL: Fadderordningen skal skape trygghet og trivsel og være et ledd i 
ansvarslæringen. Fadderordningen skal gjøre at elevene blir kjent med hverandre, 
de skal gjøre ting sammen og fadderne skal være positive rollemodeller for 
fadderbarna.  

Målet er at 1. klassingene skal føle større trygghet i skolegården når de blir tatt vare på av 
noen større, og at 3. klassingene skal lære å ta ansvar for noen som er mindre.  

Denne ordningen skal også brukes når elever kommer flyttende til vår skole i overgang 
Vik-Borkenes og ellers i løpet av skoleåret. Kontaktlærer kan velge ut faddere som skal 
hjelpe eleven til rette (finne fram i skolebygget, forklare rutiner og regler, informere om 
idrettslag eller andre aktiviteter i nærmiljøet, følge på skoleveien osv.).  

 

1.6 Overganger mellom barnehage-skole og Vik-Borkenes.  

Mål: Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoler skal oppleves som 
forutsigbart og trygt for elevene  

Kvæfjord kommune har egne planer for overganger mellom barnehage-skole. 
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1.7 Oppstart og overganger mellom timer og friminutt. 

Småskolen og mellomtrinnet 

• En voksen er tilstede i garderoben/klasserommet når det ringer inn først på dagen. 
• Vi står og hilser om morgenen og når ny lærer tar over undervisningen. 
• En voksen er tilstede i garderoben/klasserommet fram til at klassen har gått ut 

etter undervisning. 
• En voksen er tilstede i garderoben/klasserommet når det ringer inn etter 

friminutt. 

Ungdomstrinnet 

• En voksen er tilstede på klasserommet når det ringer inn først på dagen. 
• Vi står og hilser om morgenen og når ny lærer tar over undervisningen. 
• En voksen er tilstede på klasserommet når det ringer inn etter friminutt. 
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2. Avdekking 

Mål: Å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. 

2.1 Undersøkelser av skolemiljøet ved skolene 

Brukerundersøkelser forteller skolen om hvordan elevene trives på skolen. Når 
undersøkelser tas flere ganger, vil en kunne se om tiltak som settes i verk fremmer et trygt 
og godt skolemiljø.  

I Kvæfjordskolen bruker vi Utdanningsdirektoratets anonyme ”Elevundersøkelsen” fra 6. 
- 10. klasse. I tillegg til dette bruker skolene ”ikke anonyme” undersøkelser fra 1. - 10 
klasse. Alle undersøkelsene er tilpasset aldersnivå. 

2.1.1 Prosedyre ved den årlige ”ikke anonyme” undersøkelsen (1. – 3. klasse) 

• Undersøkelsen gjennomføres i september før utviklingssamtalen.   

• Undersøkelsen sendes hjem, fylles ut sammen med foresatte og leveres til 
kontaktlærer. Undersøkelsen vil være tema på elevsamtalen og utviklingssamtalen. 
Ansvar: kontaktlærere. 
 

• Resultatene gjennomgås snarest av teamet. Skolens ledelse informeres ved mistanke 
om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ansvar: 
kontaktlærere. 

2.1.2 Prosedyre ved den årlige ”ikke anonyme” undersøkelsen (4. – 10. klasse) 

• Undersøkelsen gjennomføres i september før utviklingssamtalen.   

• Undersøkelsen gjennomføres på skolen. Undersøkelsen vil være tema på 
elevsamtalen og utviklingssamtalen. Ansvar: kontaktlærere. 
 

• Resultatene gjennomgås snarest av teamet. Skolens ledelse informeres ved mistanke 
om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ansvar: 
kontaktlærere. 

2.1.3 Prosedyre ved den årlige ”Elevundersøkelsen” (6. – 10. klasse) 

• I god tid før undersøkelsen skal alle klassetrinn arbeide med begrepsavklaring: 
krenkende adferd, mobbing, rasisme, diskriminering, trakassering. Ansvar: 
kontaktlærere. 
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• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk i november. Ansvar: kontaktlærere og 
ledelsen. 

• Resultatene gjennomgås snarest etter publisering av alle på teamet sammen med 
ledelsen og sosiallærer. Drøfting og iverksetting av eventuelle tiltak. Ansvar: 
ledelsen. 

• Undersøkelsen gjentas ved behov. Ansvar: kontaktlærere og ledelsen. 

 

2.2 Fokus på avdekking og forebygging 

• Læringsmiljøet tas opp i alle faste elevsamtaler.  

▪ Elevsamtaler gjennomføres to ganger i året – i september og februar/mars før 
utviklingssamtalene.   

▪ Samtalen tar utgangspunkt i fast skjema utarbeidet ved skolen. Ansvar: 
kontaktlærere.   

• Læringsmiljøet tas opp i alle faste utviklingssamtaler med elever og foresatte.  

▪ Utviklingssamtaler to ganger i året - i oktober og mars. Ansvar: 
kontaktlærere. 

▪ For 1. – 4. klassene må informasjon fra SFO innhentes/videreformidles før 
utviklingssamtalene. Ansvar: Kontaktlærere og SFO-leder. 

Læringsmiljøet er tema på alle foreldremøter. Ansvar: kontaktlærere. 

▪ Foreldremøter avholdes to ganger i løpet av skoleåret. Det første holdes i 
september/oktober, det andre i februar/mars. 

▪ Skolens planer og mål legges fram på høsten. 

▪ Temaforeldremøte på våren: Læringsmiljø. Foreldremøte planlegges sammen 
med klassekontaktene. 

• Kontaktlærerne utarbeider en case i samarbeid med klassekontaktene 
som skal drøftes på foreldremøtet. Denne lagres i ressursbanken på 
Fronter. 

• Skolen kan også invitere inn andre aktører ved behov. 

▪ Kommende 1. klasse foreldre får info om vårt arbeid med læringsmiljø på 
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foreldremøte før førskoleuke i mai. Ansvar: ledelsen. 

• Kursing av alle klassekontaktene i september. Ansvar: Rektor og FAU.  

 

3. Problemløsning 

Opplæringsloven §9a-4.  

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. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal 
vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

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 dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første 
til femte ledd. 

3.1 Saksgang ved kunnskap eller mistanke om at en elev ikke har et 
trygd og godt skolemiljø 

1. Meld i fra til kontaktlærer ved mistanke eller kjennskap til at noen ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. Ansvar: lærere eller andre voksne som arbeider på 
skolen. 



HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

 
 

2. Kontaktlæreren informerer skolens ledelse ved å bruke skjema ”Melding - §9A ” 
(se Vedlegg 8.1). Ansvar: kontaktlærere.  
 

3. Skolen undersøker ved å 
a. Snakke med alle involverte elever. 
b. Snakke med foresatte. 
c. Observere og kartlegge.  

Ansvar: kontaktlærere/sosiallærer/ledelsen. 

4. Skolens ledelse innkaller elev og foresatte til samarbeidsmøte hvor: 
a. Problemet klarlegges ytterligere 
b. Informasjon blir gitt om rutiner og saksgang 
c. Eleven og foresatte kan komme med ideer/ønsker om hvilke tiltak som 

kan iverksettes.  
d. Det lages en skriftlig aktivitetsplan – se skjema ”Aktivitetsplan - §9A” (se 

Vedlegg 8.2). 
Ansvar: kontaktlærere/sosiallærer/ledelsen. 
 

5. Tiltakene iverksettes og evalueres i henhold til punkt 5 i Aktivitetsplanen. 
Ansvar: kontaktlærere/sosiallærer/ledelsen. 
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4. Kontinuitet 

4.1 Faste tiltak for et trygt og godt skolemiljø  

For å sikre kontinuitet i tiltakene for å forebygge, avdekke og stoppe pågående mobbing, 
settes faste tiltak inn på følgende årshjul som viser hvem som er ansvarlig for 
gjennomføring av de ulike tiltakene. 

4.1.1 Barnetrinnet 1. -3. klasse 

 Tiltak 

August • Trygghet, trivsel og læring – arbeide med plattform og 

handlingsplan. Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

• Lage klasseregler med tipsplakater. Ansvar: kontaktlærere. 

• Innlæring av skolens regler/rutiner. Ansvar: kontaktlærere. 

• Klassevise turer. Ansvar: kontaktlærere. 

• Sang/musikk på stua. Fellesaktivitet for 1.-3.klasse. Ansvar: 

kontaktlærere. 

• 1.klassevenn til 3.klasse. (Alle i 1.klasse har en 3.klassevenn). 

Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

September • Høstaktivitetsdag 1. – 7. klasse. (Elevene deltar i aldersblandede 

grupper). Ansvar: 7. klasse. 

• Sang/musikk på stua (felles). Ansvar: kontaktlærere. 

• Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Ikke anonyme undersøkelsen. Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

• Foreldremøte. Ansvar: kontaktlærere. 

Oktober • Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Internasjonal dag. Ansvar: kontaktlærere. 
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• Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

November • Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

Desember 

 

 

• Juleverksted med grupper 1. – 3.klasse. Ansvar: 

kontaktlærere/inspektør. 

• Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

• Juleavslutning. Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

 

Januar • Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

• Soldag: elevene i grupper. Ansvar: 1. klasse. 

• Leselarve. Ansvar: 2. klasse 

• Faktalesehesten. Ansvar: 3. klasse. 

• Steinalder prosjekt. Tur til Trondenes Distriksmuseum. Ansvar: DKS 

ansvarlige/3. klasse. 

Februar 

 

 

 

 

 

 

• Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

• Innskriving - neste års 1. klasse. Ansvar: rektor/inspektør. 

• Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse. 

Ansvar: rektor/ inspektør,/koordinator. 

• Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Foreldremøter. Ansvar: kontaktlærere. 

Mars • Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

• Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse. 

Ansvar: rektor/ inspektør/koordinator. 

April • Skidag. Ansvar: kontaktlærere. 

• Aktivitetsdag på ski ved skolen. Ansvar: kontaktlærere. 

• Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

• Påskelunsj. Ansvar: kontaktlærere. 
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• Foreldremøte for neste års 1. klasse. Ansvar: rektor/ 

inspektør/koordinator. 

• Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse. 

Ansvar: rektor/ inspektør/koordinator. 

• Lesevake, overnatting på skolen for 3. klasse. Ansvar: kontaktlærere. 

Mai • TINE-stafett.  

• Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

• Sang 17.mai på rådhustrappa. Ansvar: kontaktlærere. 

• Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse. 

Ansvar: rektor/ inspektør/koordinator. 

• Førskoledager. Ansvar: kontaktlærerne/inspektør. 

• 3.klasse er tre dager på klasserom i mellomtrinnsbygget. Ansvar: 

kontaktlærere/inspektør. 

Juni • Sang/musikk på stua. Ansvar: kontaktlærere. 

• Arbeid barnehage/skole med sømløs overgang neste års 1. klasse. 

Ansvar: rektor/ inspektør/koordinator. 

• Avslutning med elever/foreldre og lærere klassevis. Ansvar: 

kontaktlærere. 

• Møte med nye lærere. Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

 

 

- Faste dagsrutiner:  Klassering, dag og dato, program for dagen. 

- Inspeksjonsorden der alle tar ansvar for utemiljø og tilbakemeldinger.  

- Samarbeid skole – hjem 

- Foreldrestyrte elevaktiviteter.  

- HMS-plan for elever 

 

 

 



HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Barnetrinnet 4. -7. klasse 

 Tiltak 

August • Trygghet, trivsel og læring – arbeide med plattform og handlingsplan. 

Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

• Klasseregler med tipsplakater. Ansvar: kontaktlærere. 

• Gjennomgang av ordensreglement. Ansvar: kontaktlærere. 

• Klassevise turer. Ansvar: kontaktlærere. 

• Kulturstien/ bærplukking (6. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

September • Høsttur 4.-7. kl. Ansvar: 6. klasse. 

• Aktivitetsdag 1.-7. kl. (Elevene er delt i aldersblandede grupper). Ansvar: 

7. klasse. 

• Miljødag. Ansvar: kontaktlærere. 

• Strandrydding. Ansvar: kontaktlærere. 

• Overnattingstur, klassevis. Ansvar: kontaktlærere. 

• Vernerunde. Ansvar: verneombud/inspektør. 

• Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Ikke anonyme undersøkelsen. Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

• Foreldremøter (evt. oktober). Ansvar: kontaktlærere. 

Oktober • Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Tema: pubertet – i regi av helsesøster (5. og 6. klasse). Ansvar: 

kontaktlærere/helsesøster. 

November • Lesekurs med lesevake (4. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Elevundersøkelsen (6. og 7. klasse). Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 
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Desember 

 

 

 

 

• Juleverksted (4. og 5. klasse), (6. og 7.klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Juleavslutning. Ansvar: kontaktlærere. 

• Julesang i kirka (5. og 7. klasse). Ansvar: musikklærere i 5. og 7. klasse. 

• Drama. Ansvar: kontaktlærere. 

 

 

 

Januar • Lesekurs med lesevake (5. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Evaluering av klasseregler. Ansvar: kontaktlærere. 

Februar • Lesekurs med lesevake (6. og 7.klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Matematikkens dag, (4. og 5. klasse), (6. og 7. klasse). Ansvar: 

mattelærere. 

• Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Foreldremøter (evt. mars). Ansvar: kontaktlærere. 

Mars Lesekurs med lesevake (6. og 7.klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Vernerunde. Ansvar: verneombud/inspektør. 

April • Skidag. Ansvar: 5. klasse. 

Mai • Tingene forteller (4.klasse) – samarbeid med Kvæfjord Historielag. 

Ansvar: kontaktlærere. 

• TINE-stafett. 

• Rydding til 17. Mai. Ansvar: kontaktlærere. 

• Strandryddedag. Ansvar: kontaktlærere. 

• Sang, 17.mai (4. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Barnas tale, 17. mai (7. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Ekskursjon til Leåsvannet (7. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

Juni • Overnattingsturer. Ansvar: kontaktlærere. 

• Sykkelsertifikat (4. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Kystdagen på Hemmestad (6. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 
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• Felles turdager og ”Bli kjent dag” for neste års 5. klasse. Ansvar: 

kontaktlærere/inspektør. 

• Møter angående overgang barneskole/ungdomsskole. Ansvar: 

kontaktlærere/inspektør. 

• Felles avslutning for årets TL. Ansvar: TL-ansvarlige 

• Felles vårfest for ungdomstrinnet og 7. klasse. Ansvar: kontaktlærere. 

 

 
 

4.1.3 Ungdomstrinnet 

 Tiltak 

August • Trygghet, trivsel og læring – arbeide med plattform og handlingsplanen. 

Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

• Klasseregler med tipsplakater. Ansvar: kontaktlærere. 

• Gjennomgang av ordensreglement. Ansvar: kontaktlærere. 

• Klasseturer i skog og mark. Ansvar: kontaktlærere. 

September • Høstaktivitetsdag. Ansvar: kontaktlærere. 

• Overnattingstur, klassevis. Ansvar: kontaktlærere. 

• Samtale med sosiallærer (8. klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

• Vernerunde. Ansvar: verneombud/inspektør. 

• Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Ikke anonyme undersøkelsen. Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 

• Foreldremøter. Ansvar: kontaktlærere. 

Oktober • Internasjonal uke. Ansvar: kontaktlærere. 

• Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

November • Tema: psykisk helse - i regi av helsesøster. Ansvar: 

kontaktlærere/helsesøster. 

• Elevundersøkelsen. Ansvar: kontaktlærere/inspektør. 
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Desember 

 

 

 

 

• Juleverksted. Ansvar: kontaktlærere. 

• Turnering for hele ungdomstrinnet. Ansvar: kontaktlærere. 

• Julegudstjeneste – sang i kirka (9. trinnet). Ansvar: musikklærere i 9. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Januar • Lesekurs med lesevake (8.klasse). Ansvar: kontaktlærere. 

Februar • Elevsamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Foreldremøter. Ansvar: kontaktlærere. 

• Matematikkens dag. Ansvar: mattelærere. 

Mars • Utviklingssamtaler. Ansvar: kontaktlærere. 

• Skiaktivitetsdag. Ansvar: kontaktlærere. 

• Vernerunde. Ansvar: verneombud/inspektør. 

April • Skiaktivitetsdag. Ansvar: kontaktlærere. 

• Helsesøster – Seksualundervisning for 9. og 10. trinn. Ansvar: 

kontaktlærere/helsesøster. 

Mai • TINE-stafett. 

Juni • Møter angående overgang barneskole/ungdomsskole. Ansvar: 

kontaktlærere/inspektør. 

• Felles vårfest for ungdomstrinnet og 7. klasse. Ansvar: kontaktlærere. 

• Klassetur (10. trinnet). Ansvar: foresatte/kontaktlærere. 
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4.2 Informasjonen om handlingsplanen 

Nye ansatte, elever og foresatte må innføres i handlingsplanen slik at de kan delta i 
skolens arbeid for et trygd og godt skolemiljø.   

Nye ansatte • Informasjon ved oppstartsmøte.  Ansvar: rektor/SFO leder 

Nye elever • Informasjon ved elevsamtale (når eleven starter) dersom eleven ikke 

starter i august. Ansvar: kontaktlærer. 

Nye foresatte • Informasjon ved første utviklingssamtale. Ansvar: rektor/kontaktlærer. 

 

Handlingsplanen skal ligge tilgjengelig for alle på Fronter. 

  

4.3 Årlig gjennomgang og revisjon av handlingsplanen 

For å gjøre handlingsplanen til et aktivt verktøy i organisasjonen, er det nødvendig med 
en årlig gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillende og om det er 
nødvendig med en revisjon.  

 

Når Hvem Ansvar 

September Skolens ledelsen Rektor 
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Personalet (storteam) 

Elevråd 

Samarbeidsutvalget 

 

 

18  
 

 

 

 

 

5. Tilsynsplan - Borkenes skole 

Vi er pålagt å føre tilsyn med elevene i skoletida. På skolens område skal de som har tilsyn 
påse at skolens ordensregler overholdes og at eleven har et trygt og godt skolemiljø. Godt 
tilsyn til elevene i friminutter et viktig forebyggende tiltak. I Utdanningsdirektoratets 
«Arbeid mot mobbing» pekes det på at mesteparten av mobbing foregår på områder hvor 
voksne ikke er til stede. De voksne må derfor prioritere tilsyn og legge vekt på å ha en god 
kvalitet på tilsynet 

Det lages en tilsynsplan for tilsyn om morgen, i friminuttene og etter skoletid 
(bussinspeksjon). Tilsynsplanen skal tas opp hver høst og ved behov.   

5.1 Felles opptreden når vi har tilsyn 

• Påse at du er presis.  
• Vær positiv og oppmuntrende for å støtte opp om positiv atferd – jobb proaktiv. 
• Håndter problematferd på en konsekvent måte. Bruk milde, rimelige og 

forutsigbare konsekvenser. 
• Vær spesielt oppmerksom på kjente problemområder, aktiviteter og elever med 

problematferd. 
• Beveg deg hele tiden slik at du kommer i kontakt med så mange elever som mulig. 
• Beveg deg i uregelmessig ruter slik at elevene ikke kan forutse når du kommer.  
• Beveg deg i forhold til de andre som har tilsyn. 
• Planlegg å være i nærheten av kjente problemområder. 
• Se og lytt hele tiden til de aktivitetene som foregår. Se etter uønsket atferd, og 

kjente problemområder (se helheten, ha fokus på atferden, ikke elevene) 
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• Vær oppmerksom på overgangene inn/ut. Avtal hvem som blir stående igjen når 
det ringer inn. 

Husk at vi bruker vester når vi har tilsyn ute! 

 

5.2 Systematisk tilsyn i friminuttene 

5.2.1 Tilsyn skolegården - småskolen. 

Det skal som en hovedregel være tre voksne ute i friminuttene. 

En skal være på fotballbanen i periodene der den brukes til fotballspill og annen lek. 
Denne er skrevet med uthevet skrift på inspeksjonsplanen. De andre skal bevege seg 
rundt på området. Ved behov for tilsyn med spesielle elever skal den på 
inspeksjonsplanen som står skrevet i kursiv, gjøre dette. 

De som har inspeksjon skal sørge for at leker, sykler og lignende settes på plass, og de skal 
som hovedregel være ute til elevene blir hentet av andre lærere/assistenter. 

 

5.2.2 Tilsyn i skolegården mellom- og ungdomstrinn 

De som har tilsyn må koordinere seg imellom og ha kontakt med hverandre slik at man 
sirkulerer og beveger seg rundt i skolegården. Sørg for at det til enhver tid er en person 
på de fire ulike områdene i skolegården (så fremst det er barn der): 

Område 1: Ballbingen, basketballkurv/skøytebanen.  

Område 2: Skolegård mellom mellomtrinnsbygg og ungdomstrinnsbygg. 

Område 3: Nedenfor mellomtrinnsbygget og i ”lilleskogen”. 

Område 4: Kunstgressbane / akebakke.  

Husk at vi har ansvar for alle elevene på skolen. 

 

5.2.2.1 Retningslinjer for fellesområder 

• Vi slår ned på uønsket språkbruk  
• Elevene skal ikke kaste snøball andre plasser enn på blink.  
• Herjeleker som basing, kongen på haugen o.l. skal ikke foregå i skoletiden.  
• Vi skal oppmuntre og legge til rette for positive aktiviteter, og delta hvis det er 

hensiktsmessig og forsvarlig ovenfor resten av elevene. 
• Ballspill skal ikke foregå mellom skolebyggene. Unntak: Ungdomstrinnet kan spille 

kakk utenfor hallen og det kan spilles vegg i hjørnet på hallen. 
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• Hvis det foregår uønsket adferd kan den som har tilsyn, i samarbeid med aktuelle 
kontaktlærere, stanse leker eller forby områder i en periode. 

5.2.2.2 Retningslinjer for bruk av rampen 

• Rampen skal fortrinnsvis brukes til skateboard, sparkesykkel og rulleskøyter. 
Elever som skal benytte seg av dette må bruke hjelm og helst annet 
beskyttelsesutstyr.  

• Læreren vurderer bruk av rampen når det er glatt.  

5.2.2.3 Retningslinjer for bruk av ballbingen 

• Hver høst lages en oversikt over hvilket trinn som har ballbingen. Den dagen som 
tildeles ungdomstrinnet, kan benyttes av andre, hvis ikke elever fra ungdomsskolen 
benytter den. Fordelingen av denne tiden bestemmes av elevrådet på høsten.  

• For å hindre at det blir for mange i ballbingen og forebygge mulige konflikter, så er det 
kun det trinnet som har tid i ballbingen som skal være i ballbingen. 

• Inndeling av lag skal gjøres slik at lagene blir mest mulig rettferdig. Det er ikke alltid 
at de voksne kan være tilstede når det skal deles opp i lag. Da følger man disse rådene:  

o Vi bruker ikke «første og andre velger» når vi deler lag. Det kan være lurt at 
trinnene blir enige om noen prinsipper for deling ved skolestart. 

o Ordenselevene på trinnet kan ha i oppgave å ordne lag på fotballbanen/bingen. 
Dersom det ikke er noen ordenselever fra trinnet tilstede, så brukes en TL-elev. 

o Oppsøke en voksen dersom dere trenger hjelp. 
 

• Den klassen som har bingen bestemmer hvilken aktivitet som skal være der. Er det 
ulike ønsker fordeler kontaktlærer tiden mellom de ulike aktivitetene.   

• Stygt språkbruk, stygge taklinger og annet uønsket atferd medfører bortvisning fra 
banen for resten av friminuttet. 

• Når det ringer inn, skal alle forlate banen umiddelbart. På Borkenes skole møter vi 
presist til timer og avtaler.  

• Dersom enkelte får gjentatte advarsler/utvisning på grunn av uønsket atferd, vil det 
medføre en «time-out» fra ballbingen over en periode. Det er kontaktlærer som 
informerer og følger opp dette. 

5.2.2.4 Retningslinjer for bruk av akebakken/akematter 

• Akemattene fordeles klassevis når akesesongen starter. Er det ledige matter 5 
minutter etter at elevene er kommet ut, kan elever fra andre klasser benytte disse, 
men må gi de i fra seg hvis de blir bedt om det.  

• Bare elever med riktig bekledning; sko, utebukse, jakke og lue, kan bruke 
akemattene.  

• Akingen skal skje på en slik måte at det er trygt og trivelig for alle å ake.  
• Når det ringer eller en voksen sier ifra, skal all akingen stanse og mattene leveres 

tilbake i skuret. På Borkenes skole møter vi presist til timer og avtaler.  
• Stygt språkbruk, farlig oppførsel og unnlatelse av å levere tilbake akematten kan 

føre til at man ikke får være i akebakken resten av dagen og evt. lenger. Dette 
vurderes og håndheves av kontaktlærer.  
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• Det skal alltid være en voksen ved akebakken når den er i bruk, og elevene skal 
følge instrukser fra den voksne. 

5.2.2.5 Retningslinjer for bruk av kunstgressbanen 

• Undervisning på banen har førsteprioritet.  
• Småskolen har førsterett på banehalvdelen nærmest småskolen og mellom- og 

ungdomstrinn på den delen nærmest ungdomsskolen. Bruker du motsatt del av 
hva du «tilhører» skal du flytte deg uoppfordret hvis noen fra den delen av skolen 
kommer og vil bruke banen. (Uavhengig av hvor mange det er.) 

• De som kommer først på banen har førsterett på det området de ønsker.  
• Ingen har rett til mer en ett mål, men kan bruke to hvis det er ledig.  
• Fortrinnsvis spilles fotball og slåball klassevis.  
• Alle som er på banen skal ha sko på.  
• Stygt språkbruk, stygge taklinger og annet uønsket atferd medfører bortvisning fra 

banen for resten av friminuttet. 

• Dersom enkelte får gjentatte advarsler/utvisning på grunn av uønsket atferd, vil 
det medføre en «time-out» fra banen over en periode. Det er kontaktlærer som 
informerer og følger opp dette. 

• Når det ringer inn, skal alle forlate banen umiddelbart. På Borkenes skole møter vi 
presist til timer og avtaler.  

 

5.2.2.6 Retningslinjer for bruk av skøytebanen 

• Elever som skal bruke skøytebanen må selv ha med hjelm. Skolen låner bare ut 
hjelmer når banen brukes til undervisning.  

• Bare elever som har tilstrekkelig bekledning skal bruke skøytebanen.  
• Når det ringer eller en voksen sier ifra, skal alle av isen og lånt utstyr leveres 

tilbake i skuret.  På Borkenes skole møter vi presist til timer og avtaler.  
• En inspektør skal være tilstede når elevene henter utstyr og en inspektør skal være 

der når elevene leverer tilbake lånt utstyr. Hvem som gjør dette avtaler 
inspektørene seg imellom.  

• Elever som har en adferd som gjør andre elever utrygg på isen, kan vises bort for 
resten av dagen, evt. lenger. Dette avgjøres og håndheves av kontaktlærer.  

 

5.2.3 Tilsyn inne - mellomtrinn 

Elevene skal være ute i friminuttene. Den som har tilsyn skal bevege seg rundt i 
skolebygget og påse at alle kommer seg ut, men bør være ute i skolegården så snart som 
elevene har kommet seg ut. 

• Dersom elever skal oppholde seg inne pga. sykdom eller lignende, skal dette 
avtales med den som har tilsyn inne. Denne har ansvar for elever som oppholder 
seg inne.  
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• Elever som spiser uten tilsyn av voksne skal forlate klasserommet senest   
kl. 11:15. 

• Elever som gjentatte ganger sniker seg inn i friminuttene vil få anmerkning. Det 
kan også medføre at de følges ekstra i friminuttene.  

• Elever som gjentatte ganger sniker seg inn i 7. klasse kan miste retten til å være 
inne første halvdel i 8. klasse.  
 

5.2.4 Tilsyn inne - ungdomstrinn 

Det forventes at elevene som skal være inne i friminuttene deltar i rolige aktiviteter, viser 
hensyn til hverandre og voksne som beveger seg rundt i skolebygget.  

Elevene oppfordres til å delta på TL aktivitetene som arrangeres, og følge de 
instruksjonene som gis av TL lederne.  

Elever som ikke opptrer med normal folkeskikk kan nektes inne væring i en periode, dette 
bestemmes og følges opp av kontaktlærer. Det kan også bli aktuelt å stenge klasserom i 
friminutter, hvis ikke elevene viser respekt for skolens og medelevenes ting. 

Elever som ønsker å spille bordtennis skal følge de regler og lister som er fastsatt. Det er 
også viktig at støynivået holdes nede. Blir ikke reglene fulgt kan bordet bli pakket bort en 
periode.  

De lærerne som har tilsyn må være flinke til å bevege seg rundt i gangene og fordele seg 
slik at det er voksne der det er elever.  

Når det ringer skal aktivitetene opphøre og alle skal møte opp til time. På Borkenes skole 
møter vi presist til timer og avtaler. 

 

5.2.5 Friminutt utenfor ordinære friminutt 

Dersom noen klasser/elever må være ute i skolegården utenom friminuttene, skal 
læreren som sender elevene ut, selv ha tilsyn med dem.  

Dette gjelder også i overgangene etter fag som gym, svømming, KHV og mat og helse. Da 
er det viktig at de voksne følger elevene tilbake med utstyr og lignende, spiser sammen 
med dem, eller følger dem ut og har tilsyn til vanlig tilsyn overtar.  

 

5.3 Noen råd for god kvalitet på tilsyn 

Elevene avslører raskt hvilke voksne som har et passiv tilsyn. Bevegelse gir inntrykk av 
at den voksene er «over alt». Voksnes nærvær demper uakseptabel oppførsel.  

Benytt tilsynstiden til relasjonsbygging og til å bli kjent med elever du ikke kjenner. Gi 
anerkjennende blikk for godt samspill, ta kontakt med elever som er alene.  
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Ser du en situasjon som virker som en potensiell plage/mobbesituasjon, skal du ta 
kontakt. Elever vil ofte si at de bare tuller, men det er din jobb å sjekke ut. Du kan stoppe 
leken med å si at dette er en voldsom lek som vi ikke har på denne skolen. Om du griper 
inn med en positiv holdning og forklarer hvorfor du stopper atferden vil du ofte møte 
forståelse. Det er bedre å gripe inn for mange ganger enn for sjelden. 

 

5.4 Dokumentasjon på hendelse i friminutt 

For å kunne fange opp elever som er i spesielle situasjoner (krangling, uønsket atferd, 
erting, går alene, osv.), er det viktig at vi får dette registrert slik at kontaktlærerne kan 
følge dette opp.  

• Noterer saken på skjema ”Melding om hendelse i friminutt” (rødt ark) med en gang 
– senest kl. 14.15. For at dette ikke skal være så tidskrevende,  formuler kort. 
(Ligger ferdig kopiert på personalrommet og i resepsjon.) 

• I alvorlige tilfeller må kontaktlæreren informeres med en gang. Dette gjøres av den 
som har observert hendelsen. 

 

 

 

 

8. Vedlegg 

8.1 Skjema: Melding - §9A 
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8.2 Skjema: Aktivitetsplan - §9A 

 

 
 

   KVÆFJORD KOMMUNE 

     Borkenes skole 
 

           

Meldingen gjelder opplæringsloven § 9a.      

    

Melding fra:                                                                             Dato: 

  
Saken gjelder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Underskrift fra de/den som melder saken: 
 
 
 

 

Mottatt av:  Dato: 
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KVÆFJORD KOMMUNE 
Borkenes skole 
 

 

        Borkenes, 17.04.18 

 

         

 ___________________ 

          Skolegt. 4 

          9475 Borkenes 

     

          Telefon: 77 02 32 10 

          Telefax: 77 02 32 11 

         

 ___________________ 

 

 

Aktivitetsplan – læringsmiljø §9A 

 

Dato: _______ Skoleår: _________ 

 

Elevens navn: ________________________ Klasse: __________ 

 

Kontaktlærer: ________________________ 

 

1.  Hvordan er ledelsen blitt oppmerksom på at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø?  

 

 

2.  Elevens beskrivelse av situasjonen. 

 

 

3.  Lærer/ledelsens sammenfatning av situasjonen. Hvilke problem skal tiltakene løse?    

 

4.  



HANDLINGSPLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

 

Hvilke tiltak skal 

gjennomføres? 

Når skal tiltakene 

gjennomføres? 

Hvem har ansvar for 

gjennomføringen? 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

5.  Når skal tiltakene evalueres? (Tid, sted og av hvem.) 

 

 

 

 

 

 

Underskrift etter planlagte tiltak: 

 

___________________________     _____________________________ 

Elev  Kontaktlærer  

 

 

____________________________ _____________________________ 

Repr. for ledelsen Evt. foresatte 
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6.  Evaluering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift etter evaluering: 

 

___________________________     _____________________________ 

Elev  Kontaktlærer  

 

 

____________________________ _____________________________ 

Repr. for ledelsen Evt. foresatte 

 

 

(Hvis ikke foresatte er til stede under samtalen med barnet, skal de informeres snarest mulig og 

gis tilbud om å se dette dokumentet.) 

 

 

 

 

8.3 Skjema: Melding om hendelse i friminutt 
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   KVÆFJORD KOMMUNE 

     Borkenes skole 
 

           

Meldingen om hendelse i friminutt.       

   

Melding fra:                                                                             Dato: 

  
Saken gjelder (elev(er) og klasse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Underskrift fra de/den som melder saken: 
 
 
 

 

Mottatt av:  Dato: 
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