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Stokke ungdomsskole        MT 2019 14.8. 
 

2019-20 Plan for trygt og godt skolemiljø, inkl. sos.læringsplan  

Skolens plan for trygt og godt skolemiljø følger barnekonvensjonen og opplæringsloven 
kapittel 9A. Skolemiljø er summen av både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen, 
og disse påvirker hverandre gjensidig. Virkeområde er på skolen i skoletiden, på skoleveien 
og aktiviteter i skolens regi. 
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og sammen arbeider vi for dette. Skolen 
har informasjonsplikt, og det vises til informasjon fortløpende til alle elever, elevråd, 
foreldremøter, FAU og SU/SMU, samarbeidspartnere, samt årlig temamøte for foresatte om 
opplæringsloven kapittel 9A ved politiet og skolens ledelse. Nyttig informasjon finnes også 
på skolens nettside, jf. infohefte og læringsportal, samt Reglement for orden og oppførsel 
ved Stokke ungdomsskole og udirs informasjonsportal www.nullmobbing.no.  

Stokke ungdomsskole har: 
-Nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
-Aktiv involvering i hele skolemiljøet. 
-Aktivitetsplikt: 

1. Følge med: Alle som arbeider på skolen, samt oppfordrer elever og foresatte til å 
melde ifra. 

2. Gripe inn: Alle som arbeider på skolen. 
3. Varsle: Alle som arbeider på skolen varsler umiddelbart skolens ledelse. Rektor blir 

alltid varslet. 
4. Undersøke: Skolen undersøker hva som har skjedd når en elev sier ifra. Samtale med 

elev/elever. Møte med involverte elever og foresatte ved skolens ledelse. Merk: I 
mobbesaker vurderes det i samråd med elev og foresatte om møte mellom partene 
bør unngås (dialogmøte).  

5. Sette inn tiltak: Skolen v/ledelsen lager aktivitetsplan i samarbeid med elev og 
foresatte. Tiltakene evalueres fortløpende i samarbeid med elev og foresatte, evt. 
nye tiltak settes inn. 

6. Dokumentere: Skriftlig ved personalet, avdelingsleder og rektor. 
 

Skolens rutiner  

1. Hvordan forebygger skolen krenkelser som mobbing, vold, diskriminering 
og trakassering? 

 Jf. nulltoleranse, aktiv involvering og aktivitetsplikt, se over.  
 Tiltak jf. sosial læringsplan m/handlingsområder første skoledag, første skoleuke, 

aktiviteter i friminutt mm. 
 Avdelingsledere, -en på hvert trinn, jobber tett på elever, foresatte, personalet og 

samarbeidspartnere. 
 Elevrådet engasjerer seg i arbeidet i alle klassene generelt og egen klasse spesielt.  
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 Aktiv365 (20 elever deltar årlig på kurs), bidrar aktivt i friminutt. 
 Aktivitet i friminutt: Aktiv365, Klassekampen, åpen idrettshall, felles oppholdsrom 

med ulike spill. Flott uteområde tar form ifm. nybygg. 
 Gode inspeksjonsrutiner. Ansatte m/gule vester. 
 FAU deltar i forebyggende arbeid, bla. gjennom månedlige møter med rektor. 
 Personalet jobber med aktuelle temaer i klassen og har spesielt fokus på 

relasjonsledelse. 
 Alle klasser har egne klasseregler som bidrar til et trygt og godt skolemiljø. 
 Personalet gjennomfører elevsamtaler og utviklingssamtaler med hver enkelt elev 

og foresatte.  
 Tilbakemeldinger fortløpende til/fra skole og hjem (muntlig og skriftlig). 
 Kontaktlærer samarbeider tett med faglærere og foresatte. 
 Rådgiver jobber tett på den enkelte elev. 
 Sosiallærer er tett på elever med spesielle utfordringer.  
 Sosiallærer og kontaktlærer gjennomfører årlig i alle klasser sosiometrisk 

undersøkelse hentet fra udir. 
 Helsesykepleier gjennomfører individuell samtale med alle elever på 8. trinn, 

tilstedeværelse tre d/u (mandag, tirsdag og fredag). 
 Tverrfaglig team (TFT), månedlige møter v/skolens ledelse, rådgiver, sosiallærer, 

helsesykepleier, barnevern, samt politi ved behov.  
 Tett dialog med samarbeidspartnere. Politi og barnevern er aktive i arbeidet, jfr. 

reglement for orden og oppførsel. Som ledd i dette samarbeidet besøker politiet 
Stokke ungdomsskole med jevne mellomrom. Vi ønsker at alle elever og foresatte 
skal være orientert om at disse besøkene inngår som en del av samarbeidet. 

 Barneverntjenesten, oppmøte ved behov. 
 PPT, drøfting ved behov. 
 BUPA, ansvarsgruppemøter ved behov. 
 Politiet deltar i samarbeidsmøter ved behov. Ledelsen melder alvorlige brudd til 

politi og barnevern, jf. Reglement for orden og oppførsel. Foresatte kontaktes 
først. 

 Skolens ledelse m.fl. møter og informerer nye elever og foresatte som begynner 
på skolen ila. skoleåret. 

 Skolens ledelse, rådgiver og samarbeidspartnere møter elever på våren før de 
begynner i 8. klasse og foresatte, for å sikre trygg og god overgang mellom 
barneskole og ungdomsskole. Kontaktlærer møter elevene i juni, samt utveksler 
informasjon med kontaktlærer 7. trinn.  
 

2. Hva gjør skolen for å avdekke krenkelser som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering? 
 Jf. nulltoleranse, aktiv involvering og aktivitetsplikt, se over. 
 Jf. rutiner for å forebygge, se over.   
 Personalet griper raskt inn ved observasjoner eller informasjon og varsler skolens 

ledelse. 
 Skolen oppfordrer alle elever, foresatte, personalet og samarbeidspartnere til å 

melde ifra. 
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3. Hvordan løser skolen brudd på opplæringsloven kapittel 9A? 
 Jf. nulltoleranse, aktiv involvering og aktivitetsplikt, se over.  
 Brudd på Opplæringsloven kapittel 9A meldes avdelingsleder, og avvik ift. HMS 

personal til rektor. 
 Saker følges tett opp v/kontaktlærer, avd.leder og rektor. 
 Skolens ledelse vurderer, i samarbeid med elev og foresatte, eventuell henvisning 

til samarbeidspartnere utenfor skolen. Skolen har handlingsplikt ved brudd på 
reglement for orden og oppførsel.  
 

4. Ytterligere tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø 

Hovedmål: Elevene på Stokke ungdomsskole opplever hver dag trivsel, trygghet, 
medvirkning og læring. Elevene utvikler sosial kompetanse for å kunne ta gode, fornuftige og 
reflekterte valg for fremtiden; både for seg selv, samt å bidra i skolehverdagen og samfunnet 
de til enhver tid er en del av. 

Delmål: Skolen står sammen om felles bevissthet, felles forståelse og felles praksis i møte 
med elever, foresatte, personalet og samarbeidspartnere. 

Tidspkt Handlings-
område 1 

Tiltak Ansvar for 
initiativ 

Medvirkende Tidsperspektiv  
m/evaluering 

August Første 
skoledag 

@Info. til elever og 
foresatte alle trinn, 
sendes tidlig aug, 
nettsiden 
@ I aula 
-velkommen, info. første 
skoleuke v/rektor 
-presentasjon sekretær, 
rådgiver, sosiallærer, 
helsesykepleier og 
avdelingsledere. 
-avd.leder presenterer 
kontaktlærere 
-opprop 
klasser/kontaktlærer/rom 
 
@Klassevis:  
-klasseliste 
-infohefte (m/ 
presentasjon av alle 
ansatte, kart over 
byggene se branntavler) 
-omvisning bygg 8. trinn 
(rep. fra juni) 
-lære navn 
(elever/lærere)  
-faglærer møter klassen 

Rektor 
Avdelingsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktlærer 

Rådgiver/sosiallærer 
Elevrådskontakt 
Helsesykepleier 
Personalet 

August 
-personalet 
-
helsesykepleier 
-elevråd 
-FAU 
 

 
Tidspkt Handlings-

område 2 
Tiltak Ansvar for initiativ Medvirkende Tidsperspektiv  

m/evaluering 
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August Første 
skoleuke 

@Navneskilt alle ansatte 
 
@Ansatte oppfordres til å være 
til stede med elevene i alle 
friminutt, gul vest  
 
@Fokus på oppll. kap 9a; 
-relasjonsledelse 
(relasjonsbygging + tillit = sant) 
-læringsmiljø/klassemiljø;  
fokus lærer-elev  
fokus elev-elev 
-arbeid med felles 
verdier/trivselsregler/klasseregler 
-plan trygt og godt skolemiljø 
-ordens- og oppførselsreglement 
m/underskrift 
-branninnstruks m/underskrift 
 
@Forventningsavklaring 
-skole/lærer-elev 
-elev-elev 
 
@Presentasjon av: 
-elevråd (9./10. valgt i juni). Valg 
8. 
-AktivSkole365 (aktiviteter i 
frimin.) 
-Klassekampen, oppstart aktivitet 
 
Aktiviteter i friminutt: 
@AktivSkole365, plan 
@Klassekampen 

Rektor 
Avdelingsleder 
Sosiallærer 
Rådgiver  
 
Kontaktlærer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevrådskontakt 
 
Kroppsøvingslærere 
AktivSkole365 
Elevrådskontakt 

Personalet 
Helsesykepleier 
Elevråd/elever 
FAU/foresatte 
 
Faglærere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevråd 
 
 
Elever 
 
 
 
Elever 

August 
-personalet 
-
helsesykepleier 
-elevråd 
-FAU 
 

 

Tidspkt Handlings-
område 3 

Tiltak Ansvar for initiativ Medvirkende Tidsperspektiv  
m/evaluering 

Hele 
skoleåret 

Sosial 
samhandling 
i friminutt 

Aktiviteter i friminutt: 
@Aktiv365, plan 
@Klassekampen 
@Åpent bibliotek 
@Dansekurs før juleball 
@Påskelunsj 
 
@Brettspill i aula 
@Gitarkurs? 
@Leseklubb? 
@Mobilfri dag? 

Rektor  
Avdelingsleder  
Sosiallærer 
Rådgiver 
Elevrådskontakt 
Kroppsøvingslærere 
AktivSkole365 

Personalet 
Elevråd/elever 
FAU/foresatte 
 

Fortløpende/mai 
-personalet 
-helsesykepleier 
-elevråd 
-FAU 
 

 

Tidspkt Handlings-
område 4 

Tiltak Ansvar for 
initiativ 

Medvirkende Tidsperspektiv  
m/evaluering 

Okt./nov. Sosial 
samhandling 
etter 
skoletid 

@Bli kjent 8. trinn (tema, 
elever og foresatte, 
blandet rundt bord) 

Rektor /FAU 
Avdelingsleder 
Sosiallærer  
Helsesykepleier 
 

FAU 
Klassekontakter 
Personalet 
Elevråd/elever 
 

Fortløpende/mai 
-FAU 
-personalet 
-helsesykepleier 
-elevråd 
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@Bli bedre kjent 9. trinn 
(tema, elever og foresatte, 
blandet rundt bord) 
@Bli enda bedre kjent 10. 
trinn (tema, elever og 
foresatte, rundt bord) 

  
 

 

Tidspkt Handlings-
område 5 

Tiltak Ansvar for initiativ Medvirkende Tidsperspektiv  
m/evaluering 

Mai/juni 
Mai/juni 
Uke 36 

Trinnturer 8. trinn 
9. trinn 
10. trinn 

Rektor  
Avdelingsleder 
Kroppsøvingslærere 
Kontaktlærer 
Sosiallærer 

Personalet 
Foresatte 

Juni 
September 
 

 

Tidspkt Handlings-
område 6 

Tiltak Ansvar for initiativ Medvirkende Tidsperspektiv  
m/evaluering 

Januar-
april 
 
April 
 
 
 
Juni 

Overgang fra 
barneskole til 
ungdomsskole 

Overføringsmøter 
7. trinn 
 
Møte med elever 
og foresatte 7. 
trinn 
 
Besøke 
ungdomsskolen, 
møte kont.lærer 
og ny klasse. 

Rektor  
Avdelingsleder 
Sosiallærer 
Rådgiver 
Helsesykepleier 
 
 

Personalet 
 
 
 

Fortløpende 

 

Tidspkt Handlings- 
område 7 

Tiltak Ansvar for 
initiativ 

Medvirkende Tidsperspektiv  
m/evaluering 

Hele 
skoleåret 

Overgang fra 
ungdomsskole til 
videregående 
skole 

Overføringsmøter 
10. trinn/vgo 
 
 
 

Rektor us og vgs 
Avdelingsleder 
Rådgiver 
Sosiallærer 
Helsesykepleier 

Personalet Fortløpende 

 

Nettsider:  
Djupedalsutvalget: https://www.regjeringen.no og 
https://www.forebygging.no/djupedalsutvalget 
KS læring: https://www.kslæring.no   
Iktplan.no 10 trinn: 
http://www.iktplan.no/index.php?pageID=9&page=M%26aring%3Bl+etter+10.+trinn 
Du bestemmer – social på nett: http://www.dubestemmer.no/13-18-ar/sosial-pa-nett 
Del rett: http://delrett.no/nb 
Redd barna om nettvett: https://www.youtube.com/watch?v=Mb36a0inw7c&list=PLyP0-
NOeT3_ObgtaKAWwBNQe3YOAawSq0&index=2 

Film:  
«Maria» 
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Marita Thuve, rektor. 

 


