
   

  

 

Hei - vær grei! 
 

Handlingsplan for et godt skolemiljø 

Forebygging og tiltak mot 
plaging, erting, negativ adferd/mobbing 

2018 
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Vi vil ha en skole 

♦ som inkluderer alle. 

♦ som bygger opp den enkelte elevs sosiale kompetanse. 

♦ der alle har ansvar for å bidra til et trygt og godt fellesskap. 

♦ der respekt og toleranse står i fokus. 

♦ som er tydelig og handlingsorientert. 

Mål 
Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. 
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Dette jobber vi med for å få et godt og 

inkluderende skolemiljø 

Samarbeid hjem - skole for å få til et 

godt skolemiljø. 
 

- Årlig info-hefte m/ordensreglement. 

- Kartlegging: elevundersøkelser/foreldreundersøkelse. 

- Elevsamtaler 

- Konferansetimer 

- Foreldremøter 

- Temamøter 

- Ukeplaner/arbeidsplaner 

- Vurderinger 

- Meldeplikt ved fravær. 

- Meldemapper / meldebok. 

- Info om turer, opplegg etc. 

- Tilgjengelighet for uformell kontakt (ring - kom - spør) 
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Dette jobber vi med for å få et godt og 

inkluderende skolemiljø 

Samhandling i skolefellesskapet 
- Vi-stund, fellessamlinger 

- Trivselsledere 

- Fadderordninger 

- Kardemommedager 

- Elevråd 

- Elevinspeksjon/lærerinspeksjon 

- Miljødager 

- Aktivitetsdager 

- Arrangementer - jul, grunnskoleuka, generasjonsdag,       

   skirenn osv. 

 

 

Undervisningsopplegg 
- Positivt skolemiljø/kulturelle skolesekk. 

- Aldersintegrerte grupper 1.-4. / 5.-7. 

- Mye bruk av uteområder. 

- Styrking av det sosiale miljøet i elevgruppene ved   

   bruk av ulike opplegg. 
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Skolens viktigste oppgave 
- Forebyggende tiltak som forhindrer at    

  elever blir utsatt for mobbing. 

- Avdekke at mobbing foregår. 

- Følge opp mobbeoffer og mobber. 

- Sikre god dokumentasjon og best   

   mulig samarbeid med foreldrene. 

  

Definisjon av mobbing 
En person er mobbet eller plaget når 
han/hun gjentatte ganger og over en 
viss tid blir utsatt for  negative  
handlinger fra en eller flere personer. 

Dan Olweus 

Manifest for et godt miljø og 

en skole uten mobbing 

Elever, skolens ansatte, rektor og skolens 
organer har sammen underskrevet et mani-
fest der man påtar seg ansvar og vil jobbe 
forebyggende mot uønsket adferd og mob-
bing. 
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På skolen 
- Eleven forandrer adferd. 
- Blir aggressiv.  
- Viser liten glede. 
- Blir innesluttet. 
- Blir ukonsentrert. 
- Skoleprestasjonene går ned. 
- Går/er alene. 
- Blir uopplagt. 
- Søker kontakt med voksne. 
- Kommer med ødelagte klær, sekk, utstyr. 
- Klager på vondt. 
- Har merker etter slåssing. 
- Verbalt klager på medelever. 

Medelevers adferd 
- En annen adferd i gruppa. 
- Kommentarer / småsnakk. 
- Kroppsspråk - blikk. 
- Overser, utelater. 
- Trekker seg unna. 

Hjemme 
- ”Vondter” 
- Gruer seg for å gå på skolen. 
- Vil ikke gå på skolen. 
- Går seint, går omveier. 
- Kommer for seint. 
- Forandrer adferd hjemme overfor foreldre / søsken. 
- Små bagateller blir store fordi de er lei seg. 
- Unngår medelever på fritida. 
- Har merker, sår. 
- Ødelagte klær, utstyr. 
- Blir mindre interessert i skole og lekser. 

Signaler på mobbing  
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Samtaler på skolen 

- Samtale med mobbeofferet. 

- Samtale med mobberne hver for seg. 

- Samtale med mobberne samlet. 

- Oppfølgingssamtaler må fortsette til situasjonen er løst    

  og stabilisert. 

 

Foreldre/foresatte involveres  

- Skolen kontakter mobbernes foresatte. 

- Mobberen får møte mobbeofferets foresatte sammen                

med lærer og egne foresatte. 

- Mobberen følges opp med samtaler av kontaktlærer og              

administrasjon. 

- En aktivitetsplan lages i samarbeid med hjemmet.  

 

Hva gjøres når mobbing oppstår? 
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KRINGLER-SLATTUM SKOLE 
2018 

Lærere og andre voksne ved skolen forventes å: 
1. Være inkluderende, vise omsorg og respekt for alle i skolemiljøet. 
2. Skape trivsel og trygghet for alle. 
3. Utvikle den enkelte elevs evner og gi dem kunnskap og gode arbeidsvaner. 
4. Gi ros for god oppførsel og arbeidsinnsats. 
5. Ta avstand fra vold, mobbing og rasisme. 
6. Behandle elever og foreldre med høflighet, respekt og toleranse. 
7. Unngå spydig språkbruk og sårende bemerkninger. 
8. Møte presis og forberedt til avtaler. 

TRIVSELSREGLER 

Eleven forventes å: 
1. Være inkluderende, vise respekt og omtanke for alle i skolemiljøet. 
2. Følge med i undervisningen og delta på en positiv måte. 
3. Ta avstand fra mobbing, vold og rasisme. 
4. Unngå stygg språkbruk og sårende bemerkninger. 
5. Møte presis til timene. 
6. Ha med nødvendig utstyr. 

Foreldre forventes å: 
1. Oppmuntre eleven til å gjøre en god innsats på skolen ved å gi ros. 
2. Være inkluderende, vise omsorg og respekt for barnet og forsøke å lære barnet    
    det samme. 
3. Ta avstand fra mobbing, vold og rasisme. 
4. Ta raskt kontakt med skolen ved uenighet eller andre problemer. 
5. Involvere seg i skolens daglige liv ved å lese all informasjon fra skolen og huske  
    frister av ulik art.  
6. Sørge for at barnet møter presis, opplagt og forberedt til skolehverdagen. 
7. Hjelpe eleven å holde orden i skolesakene, samt sørge for nok og rett utstyr til 
    passet aktiviteter og årstider. 
8. Samarbeide med skolen om barnets faglige og sosiale utvikling, blant annet  
    gjennom å vise barnet en positiv holdning til skolen.  


