
ANDEBU UNGDOMSSKOLE 

 

TRIVSELSPLAN 

Fastsatt av Skolemiljøutvalget 26.11.2020. 

 
1 MÅL OG TILTAK 
 

1-1 Mål for hele skolen og for hver enkelt elev 

Andebu ungdomsskole skal være en god arbeidsplass for elever og ansatte. Dette innebærer 
et godt sosialt miljø hvor alle elever føler tilhørighet. Alle elever skal få arbeidsro og hjelp til å 
tilegne seg den faglige kompetansen de har forutsetninger til. 

Elevene skal kjenne at de trives på skolen og utvikle: 

• Sosiale evner 

• Vennskap 

• Arbeidsglede 

• Integritet   

1-2 TILTAK FOR HELE SKOLEN ELLER KLASSETRINN 

 

1-2-1 Bli kjent - uke 

Første skoleuke i 8. trinn setter vi fokus på at de nye elevene skal bli kjent med hverandre og 
med skolen. Kontaktlærerne i 8. trinn planlegger uka med ulike aktiviteter i klasserommet, på 
skolen og i skolens nære turområde. 

1-2-2 Elever og friminutt 

I friminuttene kan elevene oppholde seg ute eller inne slik som de ønsker. Inneområdene 
omfatter eget klasserom, kantina, korridorene i alle etasjer og andre rom som er åpne under 
tilsyn. Dersom det oppstår uheldige ting som bråk, forsøpling eller hærverk, kan klasserom 
og grupperom bli låst eller elevene må ut i friminuttene. Elevenes uteområde er beskrevet i 
ordensreglementet.  

1-2-3 Trivselsaktiviteter 

Skolen har mange gode tilbud til elevene, slik at de kan være aktive i friminuttene. I 
sommerhalvåret kan elevene benytte kunstgressbanen, sandvolleyballbanen og 
basketbanen. I kantina er det  bordtennisbord som kan benyttes hele året. Det er også kjøpt 



inn mye annet fritidsutstyr til bruk i skolegården eller på grøntanlegget. Elevrådet har 
ansvaret for å sette i gang aktiviteter.  

1-2-4 Elevrådsarbeid 

 Elevrådet ved skolen er et viktig organ. Rektor har ansvaret for elevrådet for å sikre at det 
blir valgt og kommer i gang med arbeidet. For øvrig er det viktig at elevrådet er elevenes 
organ, og at de lærer å styre dette selv. Elevrådet setter i gang tiltak for å øke trivselen, de 
kommer med ønsker og innspill til skolens ledelse, de drøfter trivselsundersøkelser og de er 
representert i skolens Samarbeidsutvalg og i Skolemiljøutvalget. Elevrådet inviteres også til å 
uttale seg om og medvirke i skolens faglige læringsarbeid. Elever fra skolens elevråd er også 
en del av kommunens ungdomsråd. Her drøfter de mål og tiltak for hele barne- og 
ungdomsmiljøet i kommunen og de får opplæring i lokalt demokrati. 

1-2-5 Skolens kantine   

Skolens kantine skal være et hyggelig sted å være for elevene. I samarbeid med elevrådet 
og FAU skal kantinas vareutvalg vurderes jevnlig. Det er et mål å tilby så sunn mat som 
mulig, men samtidig skape trivsel med enkelte populære produkter. Det skal være orden i 
kantina og det skal legges til rette for aktiviteter i form av bordtennis og andre spill.  

1-2-6 Havregrøt 

Hver onsdag tibys det havregrøt om morgenen til elevene. Det er frivillige (pensjonister) som 
lager og serverer havregrøten. 

1-2-7 Påskefrokost 

Siste fredag før påske arrangeres det frokost i kantina. 

1-2-8 Åpent musikkrom 

Skolens musikkrom skal være åpent 2 – 3 ganger pr. uke i friminutt under tilsyn av en ansatt. 
Elevene kan benytte skolens musikkutstyr.  

1-2-9 Åpent mediatek 

Mediateket skal være åpent for elevene 2 – 3 ganger i uka. Her skal aktivitetene være rolige. 
Det skal tilrettelegges for lesing, rolige samtaler eller rolige spill. Dersom det er mulig, kan 
det også arrangeres høytlesning eller avspilling av lydbok.  

1-2-10 Åpen gymsal 

Gymsalen eller idrettshallen skal være åpen for elever 2- 3 ganger pr. uke i friminutt. 
Aktiviteten skal være under tilsyn av en ansatt.  

1-2-11 Åpent verksted 

For elevgrupper som er spesielt interessert i aktiviteter knyttet til mekanikk og motorer, kan 
det tilrettelegges for dette i friminutt. 

1-2-12 Trivselssamlinger og aktivitetsdager 



Hele skolen skal samles 3-4 ganger pr. semester til trivselssamlinger eller aktivitetsdager. I 
desember og juni legges samlingene til siste skoledag før ferie.  Trivselssamlingene skal 
alltid inneholde: 

Rektor snakker til elevene om den siste perioden på skolen og den neste. Han setter noen 
mål for neste periode.  

Elevrådet redegjør for sine saker og planer. Det deles ut eventuelle premier. Planen for 
trivselsamlingene er slik: 

Tid Aktivitet Innhold 

September Høstaktivitetsdag Ulike aktiviteter som friidrett, orientering, 
turgåing, sykkeltur, fisking, byggcamp – elevene 
velger aktivitet 

November Kulturdag Underholdning, utstillinger, oppvisninger. Hvert 
andre år avholdes kulturkveld med foreldre på 
kvelden.  

Desember Juleavslutning Siste skoledag med underholdning av lærere og 
elever. 

Tid Aktivitet Innhold 

Januar/feb. Vinteraktivitetsdag Dersom det er snø, arrangeres skidag på kort 
varsel. Alternativt turdag for hele skolen. 

Februar Volleyball Samling i hallen med finale for klassene, så 
spiller vinnerlaget mot lærerne. 

April Håndball Samling i hallen med finale for klassene. 
Vinnerlaget spiller mot lærerne. 

Juni Skoleavslutning Fotballturnering 

Samling i gymsalen med underholdning, deretter 
tradisjonelle uteleker. 

 

1-2-13 Klassekamper 

Hver fredag i storefri kan det avholdes klassekamp. Dette skal være en uhøytidelig 
konkurranse mellom klassene. Elevrådet, rektor og 1 – 2 lærere er ansvarlig for 
klassekampene. Klassekampene kan ha praktisk eller teoretisk innhold og planlegges slik at 
flest mulig elever kan delta og alle klasser har like stor mulighet til å vinne. De 3 beste 
klassene totalt i løpet av et skoleår, vil bli premiert. 

1-2-14 Skolegudstjeneste og alternativt opplegg på skolen 

Kirken inviterer skolen til gudstjeneste i desember måned. Gudstjeneste legges slik at det er 
naturlig å sette fokus på julebudskapet. Samlingen er en gudstjeneste, og må betraktes som 
religionsutøvelse. Elevene kan selv velge om de vil gå i kirken. De som ikke går, får 
alternativt opplegg på skolen.  

1-2-15 Skoleball 



Det arrangeres skoleball for elevene i 10. trinn i desember hvert år. Arrangementet er et 
samarbeid mellom kontaktlærerne i 10. trinn, elevene og foreldrene. Gymlærerne på 10. trinn 
er også involvert, fordi dans settes på planen i ukene før ballet. Ballet er gratis for elevene.  

1-2-16 Ordensklasser  

Det fysiske miljøet er viktig for å øke trivselen. Skolen skal ha høyt fokus på ryddighet både 
ute og inne. Elevene skal oppdras til å kaste søppelet på anviste steder og til å sortere det. 
Elevene må delta i oppryddingsarbeid jevnlig ved at skolen hver uke har ordensklasser.  

1-2-17 Elevundersøkelsen 

Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse gjennomføres hvert år på alle trinn. Resultatene 
fra undersøkelsene drøftes i personalet, elevrådet, FAU og skolemiljøutvalget. Det settes mål 
for undersøkelsen generelt, og det velges områder med spesielt forbedringspotensial. 

1-2-18 Inspeksjonsplan 

For hvert skoleår lages det en plan for ansattes inspeksjon i friminuttene. Planen revideres 
ved endringer. Inspeksjonen skal være så god at man til enhver tid kan dekke hele det 
arealet som elevene ferdes i.   

1-2-19 Rådgivningstjenesten og helsesykepleier 

Skolen har rådgivningstjeneste for å ivareta elever som strever med hverdagen, på skolen 
eller hjemme. Rådgivningstjenesten har nært samarbeid med helsesykepleier og 
kommunens tjenester for barn og unge, herunder psykisk helsetjeneste og 
barnevernstjenesten.  

1-2-20 DROPP – revy (alle trinn)  

DROPP – revyen drives ikke av skolen, men av et foreldrevalgt styre. Styret knytter 
revyarbeidet til organisasjonen Frilynt. Alle elever inviteres til å delta i revyen. Revytekstene 
er laget slik at de skal styrke ungdommenes identitet og generelt sette fokus på en positiv 
livsinnstilling. Formålet er også å skape robuste ungdommer som kan stå i mot press. 
Skolens lokaler stilles til disposisjon for øvelsene og forestillingene. Skolens administrasjon 
er behjelpelig med informasjon og andre utfordringer som kan dukke opp.  

 

1-3 TILTAK FOR KLASSEN 

1-3-1 Klasseregler/klasseromsregler 

Alle klasser skal utarbeide klasse- og klasseromsregler. Noen av reglene skal være felles for 
hele skolen, men den enkelte klasse og kontaktlærer kan utforme regler som gjelder den 
spesielle klassen. Det er svært viktig at elevene involveres mest mulig i utformingen av 
reglene.  

1-3-2 Ro og orden i klassen 



Klasseromsreglene inneholder klare regler for ro og orden. For at alle skal få et optimalt 
læringsutbytte, er det viktig med ro og orden. Orden må gjelde alle, også ansatte. Det 
forutsettes at de ansatte har orden på alle sine ting slik at dette overføres til elevene.  

1-3-3 Kontaktlærer og klassekontakt  

I hver klasse velges det for hvert skoleår en klassekontakt. Kontaktlærer(e) og klassekontakt 
har gjensidig plikt til å ta opp med hverandre saker som omhandler klassemiljøet. 
Klassekontakt og kontaktlærer skal sammen planlegge og gjennomføre foreldremøter. 
Foresatte til elever i klassen skal benytte klassekontakten som bindeledd mellom hjem og 
skole.  

 

1-4 TILTAK FOR ENKELTELEVEN 

1-4-1 Elevsamtaler 

Samtale mellom lærer og elev er det viktigste verktøy for å avdekke hvordan eleven har det 
på skolen både sosialt og i forhold til faglig mestring. Det er dessuten den viktigste arena for 
å bygge gode relasjoner mellom lærer og elev. Minst en gang pr. halvår skal kontaktlærerne 
gjennomføre en samtale med hver enkelt elev. Det vil imidlertid være behov for å 
gjennomføre langt flere samtaler med enkelte elever og skolen oppfordrer alle lærere til å 
benytte elevsamtalen ofte, også for å skape faglig læring.  

1-4-2 Utviklingssamtalen 

Utviklingssamtale holdes minst en gang pr. halvår. I utviklingssamtalen møtes kontaktlærer, 
elev og foresatte. Samtalen skal i likhet med elevsamtalen avdekke viktige ting rundt elevens 
skolehverdag. Den skal fungere som underveisvurdering i fag, men er også et viktig møte for 
drøfting av elevens sosiale utvikling.  

 

 

 

 


