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Overordnede retningslinjer
Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Der
står det om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet
barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov
www.unicef.no/barnekonvensjonen/full-tekst
• Artikkel 3 - Til Barnets beste
- Ved alle handlinger som berører barn,
		 skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
• Artikkel 12 - Å si sin mening og bli hørt
- Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og
		 barnets meninger skal tillegges vekt.
• Artikkel 28 - Utdanning
- Barnet har rett til utdanning

Opplæringsloven kapittel 9 A

Elevane sitt skolemiljø
stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2016-2017/vedtak-201617-082.pdf
§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt skolemiljø.
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og
godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering
og trakassering dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om
eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal
varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt
skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt
det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det
same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt
skolemiljø.
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for
elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Retningslinjer forts.
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.

Forskrift om miljørettet helsevern
i barnehage og skole
lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928

§ 12 Psykososiale forhold «Virksomheten skal fremme
trivsel og gode psykososiale forhold»

Innledning
Planen er revidert etter endringer i opplæringsloven § 9a, der skolens
aktivitetsplikt fremheves. Barnekonvensjonen blir også tillagt større vekt.

Hensikt med planen

Alle elevene i Bodø-skolen skal ha et trygt og godt skolemiljø. For å lykkes
med dette skal Bodø kommune og den enkelte skole arbeide systematisk
og aktivt både med forebygging og håndtering. Denne planen gir føringer og
innspill til hvordan vi kan utvikle et trygt og godt skolemiljø.
Et trygt og godt skolemiljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører
seg overfor hverandre. Elever skal ikke bli utsatt for krenkende ord og
handlinger verken fra medelever eller ansatte. Den enkelte elevs opplevelse
er avgjørende.

Hvem gjelder planen for

Alle som arbeider i skolen har ansvar for å utvikle et trygt og godt skolemiljø.
Det gjelder alle ansatte, de ulike hjelpeinstanser, foreldre/foresatte og elevene
selv. Arbeidet skal foregå kontinuerlig og på alle læringsarenaer som f.eks.
klasserommet, skolegården, SFO, leksehjelp, undervisning utenfor skolens
område, skoleveien.

Samarbeid hjem og skole

For å utvikle et trygt og godt skolemiljø er det spesielt viktig med et godt
samarbeid mellom hjem og skole. Forskning påpeker at skoler som generelt
har et godt læringsmiljø, gjerne er preget av gode samarbeidsrelasjoner
på flere plan (Hattie, 2009). Dette er skoler som har et ”åpent” klima og
er fleksible i møtet både med elever og med foreldre (Westergård, 2010).
Skolens samarbeidsorganer er viktige arenaer for å utvikle god samhandling
mellom hjem og skole: Samarbeidsutvalget (SU), skolemiljøutvalget (SMU) og
foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Forebyggende og holdningsskapende arbeid
Prinsipper og strategier

Bodø-skolen har strategier og tiltak for å utvikle et trygt og godt skolemiljø.
Dette skjer gjennom systematisk arbeid over tid, et nært samarbeid mellom
hjem – skole og med en tydelig ledelse i forebygging og håndtering
• Skolestrategiplanen «En skole for framtiden»
• Internkontroll og dokumentasjon gjennom «Et trygt og godt læringsmiljø»
• Satsing på klasseledelse gjennom Skolebasert kompetanseutvikling (SKU)
• Tema på undervisningssjefens tilsyn med skolene
• Internrevisjon og tilsyn fra Fylkesmannen
og Helse- og Miljøtilsyn Salten (HMTS)
• Elevmedvirkning gjennom elevråd og skolemiljøutvalg
• Foreldremedvirkning gjennom FAU og samarbeid hjem-skole
• Elevundersøkelsen som gjennomføres på 5.-10. trinn
• Kontaktmøter og elevsamtaler som gjennomføres 2 ganger årlig
• Barnesamtaler som gjennomføres 1-2 ganger i året på SFO.
Hver skole har en egen lokal plan for å sikre et trygt og godt skolemiljø.
Planen finnes på skolens hjemmeside, og kan blant annet inneholde:
• Organisering av skoledagen som oppstart, inspeksjon, avslutning
• Fadderordning
• Trivselsledere
• Aldersblanding
• Felles arrangementer for hele skolen
• Ulike sosiale ferdighetsprogrammer
Det viktigste arbeidet foregår i direkte møte mellom mennesker, hver
dag på skolen. Relasjonskompetansen står sterkt i forebyggende og
holdningsskapende arbeidet for å skape et trygt og godt skolemiljø.
Bodø-skolen har mange samarbeidspartnere i arbeidet
med å skape et trygt og godt skolemiljø.
• Innsatsteamet er et team som bistår skolene både i forebyggende og
direkte arbeid, blant annet med tiltak overfor enkeltelever og grupper.
• Skolehelsetjenesten arbeider forebyggende med elevenes
fysiske og psykiske helse.
• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) kartlegger og gir råd og veiledning
rundt enkeltelever og grupper.

Rutiner for å skape et trygt og godt skolemiljø
Oppgave

Tidspunkt

Ansvar/utøvelse

Skolens ansatte drøfter og dokumenterer
skolens syn på:
• Hva er et trygt og godt læringsmiljø
• Hva er krenkende atferd
• Hva er terskelen for å gripe inn
• Hvilke utfordringer møter vi
• Når skal skoleledelsen varsles

Skolestart

Rektor

Elevene drøfter og dokumenterer skolens syn på:
• Hva er et trygt og godt læringsmiljø
• Hva er krenkende atferd
• Hva er terskelen for å gripe inn
• Hvilke utfordringer møter vi
• Når skal voksne varsles

Skolestart

Kontaktlærer

Skolens ansatte arbeider med skolens planer og
tiltak for forebyggende og holdningsskapende
arbeid, inkludert ordensreglement

Skolestart og
kontinuerlig

Rektor

Elevene arbeider med innholdet i skolens planer

Høst

Kontaktlærer

FAU arbeider med innholdet i skolens planer
og gir innspill

Første
FAU-møte
høst

Rektor/FAU-leder

Skolens planer og informasjon til foreldrene

Foreldremøte
høst

Kontaktlærer,
rektor

Informasjon til hjemmet legges på skolens
hjemmeside

Høst

Rektor

Elever og personalet øver på å løse konflikter

Kontinuerlig

Rektor, kontaktlærer

Skolemiljø som tema i elevråd

Høst og vår

Elevrådskontakt

Rutiner ved skolefravær

Høst og vår

Rektor

Hver vår

Rektor, SFO-leder,
elevrådskontakt

Kontinuerlig

Ansatte

Vår

Rektor,
elevrådskontakt

Høst og vår

Rektor

Oppfølging fra undervisningssjef

Årlig

Undervisningssjef

Internkontroll via 1310.no når det
gjelder oppfølging av § 9 A

Løpende

Rektor

Elevundersøkelsen og barnesamtalen (SFO)
gjennomføres og resultatene diskuteres i
personalet, elevråd, FAU og SMU
Aktivitetsplikten trer i kraft umiddelbart
(i hverdagen, elevsamtaler, kontaktmøter med mer)
Evaluering av skolens forebyggende og
holdningsskapende arbeid. Personalmøte,
elevråd, FAU og skolemiljøutvalg.
Evaluering av inspeksjon

Problemløsning og håndtering
Et trygt og godt skolemiljø innebærer at elever blir tatt på alvor når de utsettes
for krenkende ord og handlinger. Det er elevens subjektive opplevelse som
er avgjørende for om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Rettigheten
avgrenses ikke av årsaken til hvordan eleven har det.
Skolen har en aktivitetsplikt og skal ta ansvar og initiativ for å stoppe uønsket
atferd. Rektor skal sikre saksbehandling og oppfølging i tråd med lover og
forskrifter.
Skolen har plikt til å ta hensyn til elevenes beste. Elevene har rett til å bli hørt
og ha medvirkning. Elever som mistenkes for eller har krenket andre skal ha
samme rettssikkerhetsvern og rett til å bli hørt som offeret.

Ved melding eller mistanke om et
ikke trygt og godt skolemiljø
§ 9 A-4 Aktivitetsplikt:
• Plikt til å følge med
• Plikt til å gripe inn
• Plikt til å varsle skoleledelsen

• Plikt til å undersøke
• Plikt til å sette inn tiltak
– evaluere

Oppgave

Ansvar

• Undersøkelser settes i gang umiddelbart

Rektor,
kontaktlærer

• Samtaler med eleven som opplever seg krenket
• Skaffe informasjon og gi støtte
• Sikre at elevens egen subjektive opplevelse kommer fram

Rektor,
kontaktlærer

• Samtaler med foresatte til den som opplever seg krenket
• Legge til rette for et godt samarbeid for tiltak

Rektor,
kontaktlærer

• Samtale med eleven som krenker. Er det flere som
plager, snakkes det med én om gangen
• Skaffe informasjon og gi støtte
• Gi beskjed om at slik atferd er uakseptabel og
må stoppe umiddelbart
• Gjøre avtaler om oppfølging

Rektor,
kontaktlærer
Referat

• Samtale med foresatte til den som har krenket
• Legge til rette for et godt samarbeid for tiltak

Rektor,
kontaktlærer

•
-

Sette i verk tiltak. Skriftlig plan og dokumentasjon:
Hvilket problem skal løses
Hvilke tiltak settes i verk
Når skal tiltakene gjennomføres
Hvem er ansvarlig for tiltakene
Når skal tiltakene evalueres

• Evaluere tiltak, eventuelt justere/sette i verk nye tiltak

Elever/foreldre skal kunne få sin sak prøvd av en myndighet utenfor skolen.
Denne myndigheten må ha virkemidler og myndighet til å sørge for at elevenes
skolesituasjon endres

Definisjoner fra Utdanningsdirektoratet
om elevenes skolemiljø
Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot
en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig
og sårende måte er også mobbing. Mobbing foregår på mange ulike arenaer
både i skolen, i skolegården, på skolevei, i fritiden og på nett. Digital mobbing
er et økende problem. Bodø kommune har i sin IKT plan føringer for hvordan
en skal arbeide forebyggende med digital mobbing.
Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne
handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å
gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.
Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel
fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.
Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller
klasse.
Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for
eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.
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