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1 Innledning 
 
Formålet med planen er å sikre at vi har gode rutiner for å ivareta et trygt og godt skolemiljø for elevene 
våre, samt etterleve aktuelle lover og forskrifter:  

 Opplæringslova §9A i 
 Forskrift om miljørettet helsevern ii   

 
I opplæringsloven §9A står det blant annet at: «Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å 
fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane».   
 
 

1.1 Mål for skolemiljøet 

 nulltoleranse for mobbing 
 utvikle robust ungdom som inkluderer alle 
 ivareta elevens helse, miljø og sikkerhet 

 
Gjennom å fremme et godt skolemiljø, forebyggende arbeid og lav terskel for å gripe inn, skal vi sørge 
for at det blir trange kår for mobbing ved skolen vår! 
 
 

1.2 Elevsyn 

Vi har ambisjoner på vegne av alle elever fordi vi vet at alle kan bidra og at alle elever ønsker å ha et 
godt samspill med alle rundt seg. Vi vet at alle elever har muligheter for utvikling, og vår jobb er å 
hjelpe hver enkelt elev med å utnytte potensialet sitt. Vi viser bakgrunnsforståelse. Vi har ikke 
«vanskelige elever» ved skolen vår, men vet at vi kan ha elever som «har det vanskelig». Vi har respekt 
for den enkelte elev og er opptatt av at eleven skal bli hørt. 
 

 

1.3 Skolens oppdrag 

Arbeidet med skolemiljøet skal gi et fundament for arbeidet med skolens oppdrag for øvrig, og dette 
må ses i sammenheng med Overordnet del av læreplanverketiii, hvor det er egne kapitler om 
menneskeverdet, sosial læring og utvikling, folkehelse og livsmestring og et inkluderende 
læringsmiljø.  

Skolen skal ruste eleven for livet. Livsmestring innebærer «å utvikle ferdigheter og tilegne seg 
praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, 
alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne 
ferdigheter til å mestre også i fremtiden» (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, 
2017).iv  

En viktig erkjennelse for oss som arbeider i skolen vil da være å innse at de tradisjonelle skole-
ferdighetene, slik som tallkompetanse, språkkompetanse og kunnskaper, alene ikke er tilstrekkelig for 
å forberede elevene på det som kommer. Alle mennesker innehar personlige styrker som gir energi 
når de tas i bruk og som gir muligheter for personlig vekst. Gjennom å bevisstgjøre den enkelte elev på 
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positive egenskaper, kan også selvfølelsen styrkes. Eksempel på slike egenskaper er «de 24 
signaturstyrker»(jf. M. Seligman)v: 

 visdom og kunnskap: nysgjerrighet, kjærlighet til kunnskap, dømmekraft, 
oppfinnsomhet, sosial intelligens, perspektiv  

 mot: tapperhet, utholdenhet, integritet  
 menneskelighet og kjærlighet: vennlighet, kjærlighet  
 rettferdighet: samfunnsengasjement, rettskaffenhet, lederegenskaper  
 måtehold: selvbeherskelse, forsiktighet, ydmykhet  
 transcendens: skjønnhetssans, takknemmelighet, håp, åndelighet, tilgivelse, humor, 

livsglede 

Hvis vi skal skape en trygghet og tro på egne ferdigheter til å mestre også i fremtiden, er det viktig at 
vi ikke bidrar til å lage for snevre definisjoner på hva som er et godt liv. Hver enkelt må få lov til å 
finne sin egen vei for å bli en så god utgave av seg selv som mulig. Etisk bevissthet og gode verdier må 
være det viktigste vi kan ruste eleven med for å kunne ta egne og gode valg på veien.   

Den eneste fellesnevneren som man har funnet når det gjelder det å ha et godt liv, er det å ha 
mennesker rundt seg som man har gode relasjoner med. Tilsvarende er utenforskap og ensomhet den 
største trusselen mot fremtidsoptimisme og god psykisk helse. Slik blir arbeidet for et godt skolemiljø 
avgjørende for at vi skal lykkes med skolens oppdrag. 
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2 Å fremme et godt skolemiljø  
 
Det å fremme et trygt og godt skolemiljø handler om hvordan vi arbeider til daglig med å skape et 
skolemiljø der elevene trives og har lyst til å gå på skolen. Noen viktige elementer i dette arbeidet vil 
være relasjoner, ros, oppmuntring og positiv oppmerksomhet, struktur, regler og klare rammer, 
konsekvenser og grensesetting og brukermedvirkning. MOT-programmet Skolen som samfunnsbygger 
styrker dette arbeidet.  
 
 

2.1 MOT: Skolen som samfunnsbygger 

Skolen som samfunnsbyggervi innebærer en 
kompetanseheving hos hele personalet med fokus på:  

 skap godfølelsen 
 vis bakgrunnsforståelse 
 praktiser tøff kjærlighet  

I arbeidet med å fremme et godt skolemiljø vil vi ha fokus på 
hele lokalmiljøet. Foresatte, idrettslag og foreninger vil derfor bli invitert på møter i dette 
programmet. «It takes a village to raise a child!». (Se også vedlegg: MOT-trekanten). 
 
 
2.2 Relasjoner 

Motivasjonen til å lære er i stor grad et resultat av positive relasjoner med dem en deler 
læringssituasjon med, både de voksne og medelever (Spurkeland. 2011).vii  
 
Det er viktig for skolemiljøet å gjennomføre sosiale aktiviteter som har som formål å skape tilhørighet 
og gode relasjoner mellom elevene. Eksempler på dette er skogdag, overnattingsturer, tverrfaglige 
prosjekt, arrangere forestilling, samt prosjektdager med aldersblanding.  
 

 Kontaktlærere skal gjennomføre elevsamtaler hvor elevens ambisjon for de ulike fagene tas 
opp. Samtalen skal også rette seg mot å bli bedre kjent med eleven, herunder fortid, fritid, 
familie og tanker om fremtiden.  

 Det settes av teammøter til systematisk kartlegging av lærer-elev-relasjoner for å finne ut om 
det er elever vi må rette mer oppmerksomhet mot.  

 Vi arbeider systematisk for å avdekke om det er elever som trenger ekstra støtte i å etablere 
elev-elev-relasjoner (sosiogram i den digitale undersøkelsen «Klassetrivsel»). 

 Vi vil øve opp elevene i evne til samarbeid. Etter oppstartsperioden skal vi gradvis gå over til 
mer gruppearbeid og samhandlingsoppgaver. 
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2.3 Ros, oppmuntring, positiv oppmerksomhet 

Ros basert på innsats har større innvirkning på elevens motivasjon enn ros basert på resultater. 
Innsats er noe eleven i større grad opplever å kunne påvirke, mens bedre karakterer er et mer 
langsiktig prosjekt. Vi gir derfor positiv oppmerksomhet når vi ser at eleven arbeider godt. Vi fraråder 
av samme årsak også foreldre å gi belønning for karakterer. 
 
Vi ønsker å bygge opp under et vekstorientert tankesett der man har fokus på at den enkelte kan 
utvikle ferdighetene sine og at dette først og fremst handler om hvordan man arbeider. Motsetningen 
vil være et låst tankesett der man fokuserer på medfødte egenskaper som at noen «har talent» eller 
«er smart». Vi vil at skal være rom for å prøve og feile. Når en elev utrykker at det er noe han eller hun 
ikke får til, skal vi legge til ordet «enda». I dette ligger det en forventning om læring og utvikling.  
 
 

2.4 Struktur, regler og klare rammer 

Vi utvikler gode standarder for rammen rundt undervisningen gjennom god skolestart, struktur på 
oppstart og avslutning av undervisningsøkter, læringsledelse og tilpasset opplæring. 
 
God skolestart: Oppstarten av nytt skoleår er en spesielt viktig periode for å bygge gode mønster for 
atferd blant elevene. Det er i denne perioden at sosiale mønstre, roller og normer er på sitt mest 
formbare. Vi vil etablere lederskap og sette standarder. Først når disse rammene er på plass kan 
relasjonsbygging mellom elevene skje på en trygg måte. Noen momenter for skolestarten hos oss: 

 På første skoledag håndhilser elevene på rektor og kontaktlærer ute. En og en elev føres inn i 
klasserommet og vises til en plass som er merket med navn.  

 I den første timen skal kontaktlærer gå raskest mulig i gang med skolearbeid til elevene. De 
skal da få en oppgave som alle kan få til, og læreren bygger relasjon til elevene gjennom å gå 
rundt og samtale med hver enkelt om oppgaven.  

 Vi gir ikke for mye informasjon på en gang. Hva trenger elevene av informasjon for denne 
timen? Ved timens slutt informeres det om hva de må vite for friminuttet og overgangen til 
neste time. Framsnakk læreren som overtar neste time. 

 Vi venter to uker ut i skoleåret før vi har skogdag. 
 Vi kartlegger elevenes leseferdighet og regneferdighet tidlig i skoleåret, slik at vi raskest mulig 

kan tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. 
 

Det er god struktur rundt oppstart og avslutning: Lærer er på plass til timen før elevene, elevene 
stiller seg ved pulten når de møter ny lærer den aktuelle dagen, lærer sier «god dag» når det er stille i 
rommet, og klassen svarer det samme. Dagen avsluttes med at elevene stiller seg ved pulten, og lærer 
sier «takk for i dag» først når rommet er ryddig og elevene er stille. 

 
Det er god læringsledelse: Målet med undervisningen tydeliggjøres for elevene. Det velges gode 
læringsaktiviteter i forhold til målet med timen. Tiden som elevene får til oppgaven avgrenses. Vi 
begrenser omfanget av formidling og prøver å skape variert og elevaktiv læring der det er mulig. 
Eleven har medvirkning i forhold til valg av læringsaktiviteter. Undervisningsøkta oppsummeres og 
eleven får anledning til å gi tilbakemelding. 
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Vi gir tilpasset opplæring: Faglærer har ansvar for å gi oppgaver og utfordringer som er tilpasset til 
hver enkelt elev. Vi har ambisjoner på vegne av alle elevene. Vi vet at elever kan ønske å skjule sine 
«svakheter» både for lærere og medelever, og at dette kan være et hinder for læring. For å lykkes med 
tilpasset opplæring er vi helt avhengig av at eleven er åpen på hva han eller hun forstår og ikke 
forstår, at eleven reflekterer over egen innsats og utvikling og tør å stille spørsmål. Da er det helt 
sentralt at læreren har etablert en trygg og tillitsfull relasjon med eleven, og dette er ekstra viktig for 
de elevene som strever faglig.  
 
 

2.5 Konsekvenser og grensesetting:  

Et godt skolemiljø er også avhengig av at de voksne kan reagere på en tydelig måte når elever bryter 
regler. Reaksjonene bør gjøres på en respektfull måte og uten at det tiltrekker seg unødig 
oppmerksomhet.  
 
Ved grensesetting skal vi også huske på noen av MOT-prinsippene for «tøff kjærlighet». Det er selve 
handlingen vi reagerer på, og vi husker at eleven «ikke er atferden sin». Vi signaliserer at vi liker 
eleven selv om vi ikke liker handlingen. Så fremt det er mulig gir vi også «gule kort før røde kort», slik 
at eleven får en mulighet til å endre atferden. En god relasjon mellom voksen og elev må ligge i bunn 
for at grensesetting skal fungere godt. Provokasjonstrang og sabotasjelyst dempes i møte med den 
gode relasjonen. 
 
 
Elevene skal lære å forholde seg til regler, og de skal gjøres kjent med «Reglement for trivsel, orden og 
oppførsel» (se vedlegg). Ved alvorlige regelbrudd er det nødvendig med tydelige reaksjoner, og slike 
regelbrudd bør etterfølges av logiske konsekvenser som elevene vet om på forhånd. Aktuelle 
sanksjoner er beskrevet i reglementet. Eksempler på regelbrudd som skolen vil anse som så alvorlige 
at de kan medføre bortvisning, er vold, seksuelle krenkelser og krenkelser basert på etnisitet, religion 
eller seksuell legning (gruppebaserte skjellsord).  
 
 
2.6 Brukermedvirkning 

Skolen skal sørge for at elevene blir engasjert i skolemiljøarbeidet. Vi vil derfor ha et aktivt elevråd 
som skal jobbe for fellesinteressene til elevene på skolen. Elevrådet skal hvert år få tilgang til 
resultatene av elevundersøkelsen og utfordres til å komme med innspill og forslag i saker som gjelder 
miljøet deres. Vi vil også ha elevinvolvering og ansvarliggjøring av elevene gjennom at hver klasse 
utarbeider egne klasseregler hvor det fremgår hvordan de skal vise respekt for hverandre i klassen. 
Ansatte, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og elevråd skal ha jevnlige møter i skolemiljøutvalg.viii 
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3 Å forebygge mobbing, krenkelser og uønskede hendelser  
 
Det å forebygge handler om de tiltakene vi gjør for å forhindre at mobbing, krenkelser eller uønskede 
hendelser oppstår. Vi vil forebygge gjennom systematiske tiltak, samt ha rutiner og kultur for å gripe inn 
tidlig ved bekymring. MOT-programmet Robust ungdom vil være sentralt i det forebyggende arbeidet. 
 
 

3.1 MOT: Robust ungdom 

Robust ungdomix er et MOT-program som består av tolv undervisningsøkter gjennom treårsløpet. Vi 
har utdannet tre MOT-coacher ved skolen vår og opprettet et eget «MOT-rom» hvor MOT-øktene 
avholdes. MOT utvikler robust ungdom som inkluderer alle.  

Vi arbeider for MOTs tre verdier: MOT til å si nei, MOT til å bry seg og MOT til å leve. 
 
 

3.2 Tilsyn i friminutt  

Vi har en egen rutine for tilsyn i friminutt (Denne er i sin helhet er tilgjengelig for ansatte i EQS - gå 
inn via intranett). Utdrag fra rutinen: Den som har tilsyn: 

 skal være kledd i gul vest 
 sørger for at det alltid er en voksen først ut og sist inn 
 beveger seg/ fordeler seg rundt på hele uteområdet 
 griper inn og stopper aktivitet som kan medføre fare (for eksempel snøballkasting, sykling 

uten hjelm eller andre brudd på ordensreglene) 
 ser til at fotballmålene er satt ned (ikke står på hjulene) og at elever ikke klatrer på målene 
 følger med på om det foregår mobbing og utestenging, og tar det opp med kontaktlærer 

dersom det er mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt 
 
Vi voksne skal være bevisst på at vi er rollemodeller for hvordan en kan inkludere. Alle ansatte skal 
følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og det skal være lav terskel for å bry seg om 
hva elevene holder på med. Vi griper inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Ansatte har også et ekstra ansvar for å ivareta elever med en særskilt sårbarhet.  
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3.3 Handlingsplan for bekymringsfullt fravær 

Vi har en egen handlingsplan for fravær (Denne er i sin helhet tilgjengelig for ansatte i EQS - gå inn via 
intranett). Utdrag fra planen: Planen skal brukes når en eller flere av følgende grenser for bekymring 
inntreffer:  

 ved ugyldig fravær eller gjentatt forsentkomming  
 ved mønster i fravær, f.eks. ved bestemt type aktivitet (kroppsøving, tur-dager, prøver...) 
 ved tre atskilte fravær i løpet av en måned (f.eks. tre enkeltdager) 
 ved første dag hvis årsaken er uklar (at eleven engster seg for noe, forhold ved skolen…) 
 ved høyt sykefravær (over 20 % i løpet av to måneder) 

 
Formålet med handlingsplanen er å forhindre en negativ utvikling og skolevegring gjennom å kunne 
gripe inn så tidlig som mulig. Ved bekymring vil eleven og de foresatte bli innkalt til samtale med 
rektor (eller inspektør) og helsesykepleier for å avklare om fraværet skyldes forhold på skolen eller 
om det er andre ting vi trenger å ta tak i.  Handlingsplanen beskriver videre tiltak. 
 
 

3.4 Handlingsplan rus 

Det er utarbeidet en handlingsplan for rus i Melhus kommune (Denne er i sin helhet tilgjengelig for 
ansatte i EQS - gå inn via intranett). Utdrag fra planen:  

De ansatte skal reagere når: 

 elever forteller gjentatte ganger om hyppig festing og alkoholbruk 
 det er mistanke om at eleven er beruset/ ruset i skoletiden 
 eleven er i besittelse av alkohol eller andre rusmidler eller brukerutstyr 
 man mistenker at det er et rusmiljø ved skolen 
 ukjente og/eller mistenkelige personer oppholder seg på eller ved skolens område 
 man mistenker eller oppdager at noen omsetter alkohol eller andre rusmidler ved skolens område 
 vi får kjennskap til foresattes/ pårørendes påfallende rusbruk (gjelder også alkohol) 

  
Tiltak og ansvar er beskrevet i tiltaksplanen i handlingsplanen. Vi har en kjentmann som er ansvarlig 
for det rusforebyggende arbeidet ved skolen.  
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3.5 Årshjul for det forebyggende arbeidet 

Vi har et årshjul for det forebyggende arbeidet og miljørettet helsevern. Formålet er å sikre systematikk i 
arbeidet, samt internkontroll. Årshjulet vil blant annet inneholde: 

 Oversikt over når de ulike MOT-øktene gjennomføres 
 Tidspunkt for kartlegging av skolemiljøet 
 Tiltak som sikrer at ansatte kjenner aktivitetsplikten, i tillegg til skolens rutiner og verdier 
 Tiltak som sikrer at vi ivaretar elevenes helse, miljø og sikkerhet (HMS) og reviderer rutinene 
 Tiltak som retter seg mot temaet livsmestring (å håndtere tanker, følelser og relasjoner, å sette 

grenser for seg selv, og å respektere andres grenser, fysisk og psykisk helse, seksualitet og kjønn 
og rusmisbruk) 

 Tiltak som sikrer at vi ivaretar brukermedvirkning (elevråd, FAU og skolemiljøutvalg) 
 
 

August 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Informasjonshefte «Velkommen som ny tilsatt ved 
Lundamo ungdomsskole» deles ut i 
oppstartsamtale med nye ansatte. Gjennomgå 
informasjon om branninstruks, beredskapsplan, 
rutine for aktivitet ved brudd på elevens rett til et 
trygt og godt skolemiljø, handlingsplan for 
elevfravær, ordensregler, avvikssystem og EQS. 
Tildele nyutdannede en mentor. 
 

Sikre at nye ansatte kjenner 
rutinene. 

Rektor  

I løpet av planleggingsuken: Orienteringsmøte om 
nye elever med 8. teamet, PPT, helsesøster og 
rektor. 

Sikre at alle som skal jobbe 
med de nye 8.klassingene er 
kjent med de ulike elevene 
sine behov. 

Inspektør 
8. 

 

Sjekk av førstehjelpsutstyr  Sikre at nødvendig utstyr er på 
plass og intakt. 

Kontor-
sekretær 

 

I løpet av planleggingsuken: Kontaktlærere 8. 
trinn og nye kontaktlærere ringer til foresatte 
(bli-kjent-samtale). 

Gjøre elevene og de foresatte 
trygge på oppstarten. Bygge 
relasjon og senke terskelen for 
kontakt.  

Kontakt-
lærere 

 

I løpet av planleggingsuken: Personalmøte om 
skolemiljø. Prinsipper for god skolestart (jf. 
læringsmiljøprosjektet). Skape godfølelsen (jf. 
MOT-trekanten). Ordensregler og felles 
standarder  

Etablere god ledelse i 
klasserommet fra starten av 
skoleåret. Forutsigbare og 
trygge rammer for elevene. 
Etablere en standard for 
hvordan læringsmiljøet skal 
være. 

Rektor  

Informasjon om skolehelseprogrammet til elevene 
i alle klasser. 

Elevene vet hvor de kan 
oppsøke hjelp. 

Helsesyke
pleier 
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Samle inn elevregistreringsskjema fra alle nye 
elever. Vurdere sammen med helsesykepleier og 
foresatte behov for beredskapsplan for elever 
(ved alvorlige allergier, epilepsi, diabetes eller 
annet). Utarbeid beredskapsplan og informere 
resten av personalet i henhold til «Rutine for 
medisinsk beredskap for elever med alvorlig 
allergier, epilepsi, diabetes eller annet».  
 

Sikre at vi kan ivareta elever 
med spesielle helsemessige 
behov. 

Kontakt-
lærere 

 

Ansatte som skal arbeide på sløydsal og naturfag 
gjøres kjent med rutine for sikkerhet i spesialrom 
og stoffkartotek. 
 

Unngå uønskede hendelser. Samlings-
styrer nat. 
og ku.hv. 

 

Utarbeide trivselsregler i klassen (se s. 3 i: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload
/kd/vedlegg/grunnskole/notat_til_djupedalsutval
get_april_2014-2.pdf )  
 

Etablere gode regler og 
rutiner. Ivareta 
elevmedvirkning og 
ansvarliggjøre elevene. 

Kontakt-
lærere 

 

Gjennomgå «Reglement for trivsel, orden og 
oppførsel ved Lundamo ungdomsskole» (se 
vedlegg) med elevene.  

Etablere gode regler og 
rutiner. 

Kontakt-
lærere 

 

Ansatte som skal arbeide på skolekjøkken og 
kantine gjøres kjent med rutine for tilrettelegging 
i forbindelse med måltid i kjøkken og allergier.  

Sikre at retningslinjene for 
behandling av mat overholdes. 

Samlings-
styrer 
mat & h. 

 

MOT- økt 1 på 8. trinn. Tema: Vis MOT.  
Gjennomføres i løpet av første skoleuke. 

Styrke elevenes bevissthet og 
mot til å leve, bry seg, si nei. 

MOT- ko-
ordinator 

 

MOT- økt 2 på 8. trinn. Tema: Forventninger.  
Gjennomføres i løpet av andre skoleuke. 

Styrke kroppsspråk og bruk av 
sosiale media på en måte som 
gir trygghet, energi og mot. 

MOT- ko-
ordinator 

 

 

September 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Livredningsprøven Ha personell som er kvalifisert 

for svømmeopplæring.  
Rektor  

Utviklingssamtaler med foresatte og elever Faglig og sosial utvikling for 
eleven.  

Kontakt-
lærere 

 

Brannøvelse (varslet) Øve slik at både personalet og 
elevene vet hva de skal gjøre 
når brannalarmen går. 

Drifts-
leder 

 

MOT- økt 3 på 8. trinn. Tema: Fokus. 
Gjennomføres i løpet av tredje skoleuke 

Styrke bevissthet og mot til å 
forsterke det gode i seg selv og 
andre og være 
mulighetsfokusert. 

MOT- ko-
ordinator 
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Foreldremøter (8.trinn: «forventninger til skolen», 
9.trinn: «robuste barn», 10. trinn: «veien videre») 

Sikre en god kommunikasjon 
med foresatte og få til en 
dialog om hvordan skole og 
hjem sammen kan løse 
oppdrager-rollen på en best 
mulig måte. 

Ledelsen  

Informere foresatte i foreldremøte og via digital 
meldebok om skolens nullvisjon og at de kan 
melde saken til Fylkesmannen etter å ha snakket 
med rektor dersom en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø  

§ 9 A-9: Informasjonsplikt og 
rett til å uttale seg. Skolen skal 
informere elevane og foreldra 
om rettane i dette kapitlet.  

Rektor  

Felles skogdag for hele skolen Skape fellesskapsopplevelse 
og god helse gjennom fysisk 
aktivitet. 

Kropps-
øvings-
seksjon 

 

Overnattingstur ved Storvatnet (1 natt) for 8. 
trinn. 

Fellesskapsopplevelse, bygge 
relasjoner og samhold 

Inspektør 
8. 

 

Undervisningsøkt om mobbing i klassene på 
8.trinn 

Vite hva mobbing er og hva 
konsekvensene av det kan 
være. Kjenne til skolens 
nulltoleranse, hvordan skolen 
håndterer det og hvordan den 
enkelte kan bidra til å stoppe 
mobbing. 

Rektor  

MOT- økt 7 på 9. trinn. Tema: Valg. Skal 
gjennomføres innen 6 uker fra skolestart. 

Styrke bevissthet og mot til å 
prioritere og til å si nei. 

MOT- ko-
ordinator 

 

MOT- økt 4 på 8. trinn. Tema: Dialog. Skal 
gjennomføres i løpet av uke 5 uker etter 
skolestart. 

Styrke kommunikasjons-
ferdigheter for å skape mer 
trygghet, energi og mot. 

MOT- ko-
ordinator 

 

Alle elever på 8.trinn får tilbud om samtale med 
helsesykepleier. Gjennomføres fra september og 
gjennom skoleåret. 
 

Gi kunnskap og bekreftelse på 
hva som fremmer helse. Fokus 
på normalisering av vanlige 
utfordringer og styrke 
kunnskap, holdninger og 
handlings-kompetanse. 
Samtalen skal bidra til å 
oppdage utfordringer og 
skjevutvikling hos den 
enkelte/elevgruppa for å 
kunne sette inn oppfølgende 
tiltak så tidlig som mulig. 

Helse-
syke-
pleier 
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Oktober 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Personalmøte om skolemiljø. Vise 
bakgrunnsforståelse (jf. MOT-trekanten). Avdekke 
og stoppe mobbing (jf. Læringsmiljøprosjektet).  

Bevisstgjøring i forhold til å 
«se eleven». Ha redskap for å 
stoppe mobbing. 

Rektor  

HMS-møte med vernerunde. Avdekke forhold som vedrører 
HMS for både ansatte og elever 
og sette inn eventuelle tiltak. 

Rektor  

MOT- økt 10 på 10. trinn. Tema: Trygghet. Styrke bevissthet og mot til å 
lede seg selv. 

MOT-ko-
ordinator 

 

MOT- økt 5 på 8. trinn. Tema: Egenstyrke.  Styrke bevissthet og mot til å 
være seg selv, finne det 
positive i utfordringer og 
akseptere å ikke alltid være 
bra. 

MOT- ko-
ordinator 

 

Elevsamtaler Samtale om faglig og sosial 
utvikling.  

Kontakt-
lærere 

 

Opprette kontakt med legestudenter som skal 
komme og ha undervisning «Sex i uke 6». 

 Inspektør 
10. 

 

 

November 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Elevundersøkelsen (for alle elever). At elever skal få si sin mening 

om læring og trivsel på skolen. 
Rektor  

Ikke-anonym spørreundersøkelse Avdekke mobbing. Team-
ledere 

 

Møte i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg. Ivareta retten til å uttale seg 
om forhold som gjelder skolen, 
samt medvirke til at skolen, de 
tilsatte, elevene og foreldrene 
tar aktivt del i arbeidet for å 
skape et godt skolemiljø. 

Rektor  

Gjennomføre prosjektuken «Alle har en psykisk 
helse». 

Bidra til å forebygge psykiske 
problemer hos ungdom. Ut-
fordre unges holdninger og 
deres fordommer overfor 
psykisk helse og psykiske 
lidelser. Skape åpenhet og 
trygghet slik at de unge tør å 
snakke om psykisk helse og 
følelser. Kunnskap om de ulike 
delene av hjelpe-apparatet, og 
om hvor de kan få hjelp. 

Team-
ledere 
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MOT- økt 11 på 10. trinn. Tema: Verdibevissthet. Styrke bevissthet og mot til å 
behandle andre bra, behandle 
seg selv bra og ivareta egne 
verdier. 

MOT-ko-
ordinator 

 

Etablere prosjektgrupper for temaene nettvett 
(tema i januar) og internasjonal uke (tema i feb.)  

Planlegge arbeidet i god tid. Ledelsen  

 

Desember 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Gjennomgang av årets meldte avvik, kontrollere at 
alle avvik er rettet. 

Internkontroll. Rektor  

MOT- økt 8 på 9. trinn. Tema: Drømmer. Styrke bevissthet og mot til å 
drømme, finne sin lidenskap 
og følge sitt hjerte og lyst. 

MOT-ko-
ordinator 

 

Sjekk av førstehjelpsutstyr. Sikre at nødvendig utstyr er på 
plass og intakt. 

Kontor-
sekretær 

 

Juleball for hele skolen Skape tilhørighet, inkludering, 
felleskap og glede. 

Inspektør 
10. 

 

Sende resultatene fra elevundersøkelsen til 
elevråd og FAU 

Ivareta medvirkning fra 
brukerutvalgene 

Rektor  

 

Januar 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Medarbeidersamtaler 10. teamet. Sikre et godt arbeidsmiljø og 

faglig utvikling. 
Rektor  

Tema på alle trinn: «Nettvett». Forebygge og hjelpe elevene til 
en trygg og god digital 
hverdag. 

Prosjekt-
gruppe 

 

Foreldremøte 8. trinn. Tema: «Nettvett». Forebygge og hjelpe elevene til 
en trygg og god digital 
hverdag. 

Inspektør 
8. 

 

 

Februar 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Personalmøte om skolemiljø. Praktisere tøff 
kjærlighet (jf. MOT-trekanten). Oppfølging etter 
mobbing. (jf. Læringsmiljøprosjektet). 

Ha en struktur med klare 
rammer for eleven.  

Rektor  

ROS-vurdering mat og ROS- allergi og 
matoverfølsomhet. 

Sikre at retningslinjene for 
behandling av mat overholdes. 

Rektor  

Utviklingssamtaler med foresatte og elever Faglig og sosial utvikling for 
eleven. 

Kontakt-
lærere 

 

Prosjektuke med aldersblanding (knyttet til et av 
de tverrfaglige temaene i overordnet del) 

Oppøve kritisk tenkning og 
etisk bevissthet. 

Prosjekt-
gruppe 
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Temaet «Sex i uke 6» på 9.trinn Gi elevene den kunnskapen de 
trenger for å bli kjent med 
egen kropp og seksualitet. 

Inspektør 
9. 

 

Seksualundervisning på 10.trinn Gi eleven den kunnskapen de 
trenger for å bli kjent med 
egen kropp og seksualitet. 

Helse-
syke-
pleier 

 

Medarbeidersamtaler 9. teamet. Sikre et godt arbeidsmiljø og 
faglig utvikling. 

Rektor  

 

Mars 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Medarbeidersamtaler 8. teamet. Sikre et godt arbeidsmiljø og 

faglig utvikling. 
Rektor  

Team-møte med fokus på relasjonssirkelen (jf. 
Læringsmiljøprosjektet). (Aktuell litteratur: 
«Relasjonspedagogikk», J. Spurkeland). 
  

Bevisstgjøring i forhold til å 
bygge gode relasjoner til 
enkeltelever. 

Team-
ledere 

 

Skidag/ vinteraktivitetsdag Fysisk aktivitet og glede. Ledelsen  

 
 

April 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Brannøvelse (ikke varslet) Øve slik at både personalet og 

elevene vet hva de skal gjøre 
når brannalarmen går. 
Avdekke eventuelle mangler i 
rutinen. 

Drifts-
leder 

 

HMS-møte Sikre et godt arbeidsmiljø for 
alle som oppholder seg på 
skolen. 

Rektor  

MOT- økt 5 på 8. trinn. Tema: Verdifull. Styrke bevissthet og mot til å 
vise respekt, skape godfølelse 
hos andre og ha 
bakgrunnsforståelse. 

MOT- ko-
ordinator 

 

MOT- økt 9 på 9. trinn. Tema: Forbilder. Styrkebevissthet og mot til å 
være rollemodell med positive 
holdninger og være modig 
forbilde med gode verdier. 

MOT-ko-
ordinator 

 

MOT- økt 12 på 10. trinn. Tema: Fremtid. Styrke bevissthet og mot til å 
være forberedt på fremtiden. 

MOT-ko-
ordinator 

 

Foreldremøte 9. trinn. Tema: «Alkohol og rus». Bevisstgjøre foresatte i forhold 
til deres rolle. 

Team-
leder 
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Mai 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Personalmøte der vi evaluerer «Plan for et godt 
elevmiljø». Vurdere eventuelle endringer for neste 
år. Gjennomgang av rutiner i EQS. 

Forbedre planen. Rektor  

Tine-stafetten for 8. og 9. trinn (skolen står som 
arrangør annethvert år) 

Fysisk aktivitet og glede. Seksjon 
kr.øv. 

 

Foreldremøte for neste års 8.trinn. Sikre en trygg overgang. Rektor  
 

Juni 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Gjennomgang av årets meldte avvik, kontrollere at 
alle avvik er rettet. 

Internkontroll. Rektor  

Prosjektuke «Bygda vår» på 8.trinn. Kunnskap om lokalmiljø, fysisk 
aktivitet og glede. 

Inspektør  

Bli-kjent-dag for neste års 8.trinn. Trygg overgang. Inspektør  
Avslutningsarrangement for 10.trinn Markere avslutningen av 10 

års skolegang. 
Rektor  

 

Hele året 

Tiltak Formål Ansvarlig V 
Oppgaver knyttet til vedlikeholdsplan (Se EQS). 
Gjennomgang tas ved vernerunde/ HMS-møte. 

Sikre et godt fysisk 
arbeidsmiljø. 

Driftslede
r 
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4 Å håndtere mobbing og krenkelser 
 
4.1 Rutine for aktivitet ved brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø 

Formål 

Overholde aktivitetsplikten for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø jf. 
opplæringslova § 9 A-4. 
 
Rutinen gjelder: 
 
a) Når en elev utrykker at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Merk: det kan være både sosiale og 

individuelle forhold som ligger til grunn for elevens opplevelse av det psykososiale miljøet. 

eller: 

b) Når en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. Dette kan være som følge av krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller 
trakassering. «Krenkelser» tolkes vidt; det kan være direkte verbale uttrykk rettet mot eleven eller 
indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. 

 
 

Gjelder for 

Lundamo ungdomsskole 
 
 

Grunnlagsinformasjon  

Opplæringslova Kapittel 9A Elevane sitt skolemiljø 

§ 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som 
fremjar helse, trivsel og læring.  

§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt 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. 
     Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå:  
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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 

 
§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 
Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på 
skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande 
straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak 
krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. 
Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. 
 
Definisjon på mobbing: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og / eller fysisk vold rettet mot et 
offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og 
plager, og at episodene gjentas over tid. (E. Roland) 
 

Ansvar 

Alle ansatte (innbefatter alle som arbeider på skolen, herunder også driftsleder og renholdere):  
 skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø (det skal være lav terskel for å bry 

seg om hva elevene holder på med) 
 skal gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering 
 har et ekstra ansvar for å ivareta elever med en særskilt sårbarhet 
 skal varsle rektor dersom de får kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø  

 
Kontaktlærer:  

 skal undersøke hva som ligger bak elevens opplevelse  
 skal utarbeide aktivitetsplan i samarbeid med en fra skoleledelsen (rektor/ inspektør/ 

sosiallærer) 
 skal følge opp og evaluere aktivitetsplanen 

 
Sosiallærer:  

 skal føre kontroll med at alle aktivitetsplaner blir evaluert  
 
Rektor:  

 godkjenne aktivitetsplanen  
 varsle skoleeier i alvorlige tilfeller (for eksempel: særlig voldelige krenkelser, svært 

integritetskrenkende hendelser, når flere elever har alvorlig krenket en enkeltelev, når skolen 
ikke har greid å løse en sak, ved digital mobbing på tvers av skoler og ved grove trusler) 

 
 
 
 
 



19 
 

Arbeidsbeskrivelse 

1. Mistanke 

Mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø oppstår ved:  

 «ikke-anonym spørreundersøkelse» (i etterkant av elevundersøkelsen og ved behov) 
 at eleven selv, dens foresatte eller medelever varsler skolen (NB: En elevs opplevelse av 

utrygghet eller mistrivsel på skolen skal aldri avvises!) 
 elevsamtaler (minimum hvert semester) 
 ansattes observasjon i timer og friminutt (Merk: plikten til å følge med innebærer å være 

årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom)  
 
 

2. Undersøke 

Ved mistanke skal saken snarest mulig undersøkes. Det må ut fra sakens karakter vurderes hvor lang 
tid det er forsvarlig å bruke på denne prosessen før tiltak iverksettes. Ved alvorlige tilfeller (f.eks. 
eksempel vold eller seksuelle krenkelser) skal tiltak iverksettes umiddelbart. 

Ved mistanke om mobbing skal det gjennomføres en avdekkingsprosess. Aktuelle metoder: 

 kontaktlærer gjennomfører samtaler med elever som kan belyse saken. De involverte elevene 
tas ut en og en, uten at de får anledning til å snakke med hverandre 

 observasjon 
 ikke-anonym spørreundersøkelse 
 sosiogram 
 intervjue en hel elevgruppe etter oppsatte spørsmål (f.eks. «Innblikk-metoden», jf. Tove Flack) 

 
Når vi undersøker den utsatte elevens opplevelse, er det viktig at vi bruker åpne spørsmål (bruk 
spørreord som hva, hvem, hvordan osv.). Eleven skal ha medvirkning på hvordan dette foregår. Det kan 
bety å få vite på forhånd hva samtalen skal handle om og ha mulighet til velge hvem han/ hun vil ha 
samtalen med.  
 
Vi skal bruke åpne spørsmål også når vi har samtale med elever som er mistenkt for å krenke en 
medelev. I undersøkelsessamtalen skal eleven få anledning til å legge frem sin opplevelse av 
situasjonen. Denne samtalen skal ikke brukes til å irettesette eleven og skal skilles fra «stopp-
samtalen» (jf. punkt 4.a). 
 
Merk: «Elevens subjektive opplevelse bestemmer ikke om det objektivt sett har skjedd en krenkelse eller ei. 
Elevens følelse i seg selv er ikke bevis for at det har skjedd en krenkelse. Skolen kan heller ikke ha 
nulltoleranse mot alt som oppleves krenkende, for eksempel irettesettelser. Men opplevelsen eleven har, 
skal tas alvorlig ved at skolen uansett må sette inn tiltak for å trygge eleven»x. 
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3. Aktivitetsplan 

a) Utarbeide aktivitetsplan: Når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 
eller en elev sier at det ikke er trygt og godt, skal det utarbeides en aktivitetsplan med egnede tiltak 
(se også mal for aktivitetsplan):  

 tiltak skal igangsettes så raskt som mulig 
 tiltakene må være lovlige, og hensynet til barnets beste skal være grunnleggende  
 mange saker fordrer tiltak på både individ-, gruppe- og skolenivå  
 ofte vil det være behov for tiltak som kan bidra til å forebygge og/eller hindre at eleven får 

negative sosiale, psykiske eller psykosomatiske ettervirkninger etter hendelsen(e)  
 dersom skolen vurderer saken som en mobbesak, jf. definisjonen, skal tiltak som beskrevet under 

punkt 4 inngå i planen 
  

Eksempler på tiltak i skolemiljøsaker finnes på: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/    

De foresatte skal informeres om hva skolen gjør i saken innen 5 virkedager etter at skolen har blitt 
gjort kjent med saken. Det vil i de fleste tilfeller være hensiktsmessig å innkalle de foresatte til et 
møte for å legge frem et utkast til aktivitetsplanen og gi dem mulighet til medvirkning.  Aktivitets-
planen sendes til de foresatte og arkiveres i elevmappen. 

b) Evaluere tiltakene: Aktivitetsplanen angir når tiltakene skal evalueres (se mal for evaluering). 
Dersom det vurderes at skolemiljøet fortsatt ikke er trygt og godt, skal det utarbeides en ny 
aktivitetsplan.  

 
4. Tiltak ved mobbing 

a) Stopping: Når mobbing, jf. definisjonen, er avdekket, skal følgende strakstiltak gjennomføres: 
1. Kontaktlærer sørger for at det gjennomføres samtale med den som er utsatt for mobbing. 

Fortell at vi vet at han/hun blir mobbet og forklar hva skolen vil gjøre med det. Eleven skal 
oppfordres til å varsle dersom han/hun blir utsatt for mobbing på nytt. Fortell at de foresatte vil 
bli varslet. 

2. Kontaktlærer gjennomfører «stopp-samtale» med den eller de som sto for mobbingen, en av 
gangen. Fortell at vi vet at eleven har mobbet, at skolen ikke kan akseptere dette, og understrek 
at mobbingen skal stoppe. Fortell at foreldrene og rektor vil bli varslet. Spør eleven om han/hun 
kan love at mobbingen vil stoppe. NB: Under denne samtalen skal ikke eleven gis anledning til å 
diskutere! Utgangspunktet er at vi vet at mobbing foregår (etter en avdekkingsprosess).  

3. Det kan gjennomføres en gruppesamtale etter stoppsamtalene. Oppsummer hva som har 
skjedd. Fortell at de som er der har vært til samtaler og at alle har lovet at mobbingen skal 
stoppe. Den som er utsatt for mobbing bør vanligvis ikke delta her. 

4. Kontaktlærer ringer til de foresatte til begge parter og informerer. 
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b) Langsiktige tiltak: Tiltak etter strakstiltakene kan bestå av:  
 videre observasjon (sikre at mobbingen ikke gjentas) 
 jevnlige samtaler med kontaktlærer (støtte til et positivt selvbilde, sosial kompetanseutvikling, 

støtte til å bygge et nettverk…) 
 forsterket tilsyn i friminutt  
 henvisning til helsesykepleier, som vurderer behov for videre helsemessig oppfølging 

c) Oppfølging av elever som sto for mobbingen:  
 jevnlige samtaler med kontaktlærer (bygge tillit, sosial kompetanseutvikling…) 
 henvisning til helsesykepleier dersom det er behov (situasjon til den som sto for mobbingen 

kan også være vanskelig) 
 forsterking av positiv atferd («Catch them being good») 

d) Opptrapping: Dersom mobbingen ikke stopper, skal det presenteres en sanksjonstrapp for den som 
står for mobbingen (ett trinn videre når et tiltak ikke virker). Sanksjonstrappen kan inneholde: 

1. Ledelsen ved skolen kaller inn de som står for mobbingen og deres foresatte til et møte.  

2. Saken meldes til konfliktrådet. 

3. Inngripende tiltak rettet mot den som står for mobbingen: bortvisning, klassebytte, skolebytte 
eller kontinuerlig oppdekking av en voksen. (NB: slike tiltak krever enkeltvedtak.) 

 

Avviksbehandling 

Avvik meldes i EQS. Det er å regne som avvik dersom: 
a) en elev blir utsatt for grove krenkelser (for eksempel vold eller seksuelle krenkelser). 
b) ansatte ved skolen har blitt varslet om at en elev ikke har opplevd skolemiljøet som trygt og godt, 

uten at saken har fulgt opp i henhold til rutinen. 
c) noen av skolens ansatte burde ha fattet mistanke, uten at saken har fulgt opp i henhold til rutinen. 
d) en voksen har krenket en elev. 
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5 VEDLEGG 
 
5.1 Aktivitetsplan for å sikre retten til et trygt og godt skolemiljø [MAL] 
 

Elev: Dato:  
 
Hva skal denne planen løse? 
[Elevens navn] har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. [Skriv en 
helt kort innledning som beskriver hva dette handler om, gjerne basert på elevens subjektive 
opplevelse. Eksempel på tekst: Lundamo ungdomsskole har den 2/1-2018 fått vite at eleven ikke 
opplever det trygt og godt på skolen fordi hun har opplevd å bli utsatt for krenkelser fra medelever.] 
 
Hvordan ble skolen først varslet om saken?  
[Når, hvordan, av hvem og når/ eventuelt om skolen har opprettet saken basert på egne 
observasjoner. Eksempel på tekst: Kontaktlærer ble varslet av sosiallærer etter langfriminuttet den 2/1-
18 om at det hadde vært en hendelse i friminuttet. Hun gjennomførte da en samtale med eleven.] 
 
Hvilke undersøkelser er foretatt?  
[Hva har eleven uttalt om saken? Referer hva eleven forteller, gjerne kronologisk. Her kan vi skrive 
fullt navn på elever som eleven selv nevner. Hva sier eleven om hvordan han/hun opplever 
skolemiljøet? Hvis eleven har synspunkter om hvilke tiltak som bør settes inn, hva mener eleven at er 
egnede tiltak?]  
 
[Hva er gjort av øvrige undersøkelser, samtaler, observasjoner, ikke-anonym spørreundersøkelse med 
mer? Hva viser disse undersøkelsene?]   
 
[Referer fra møte med elevens foresatte eller annen dialog med hjemmet dersom dette kan opplyse 
saken. Eksempel på tekst: I telefonsamtale med mor den 3/1-18 kom det frem at eleven tidligere har 
blitt kalt sladrehank når ting har blitt tatt opp, og at hun er redd for at dette skal gjenta seg (…) Det ble 
gjennomført et møte den 4/1-18 med de foresatte og eleven for å drøfte tiltakene. I møtet fortalte mor at 
eleven også har blitt utsatt for anonyme krenkelser digitalt på telefonen sin...]  
 
Hvordan vurderer skolen saken? 
[Eksempel på tekst: Eleven har en opplevelse av å ha blitt krenket. Det at det dette er en gjentakelse av 
en tidligere sak, gjør at det må tas ekstra alvorlig. Skolen må iverksette tiltak for å ivareta et trygt og 
godt skolemiljø for eleven.] 
 
Hvilke tiltak har skolen planlagt og når skal tiltakene gjennomføres? 
[Vi skal sette inn tiltak vi mener er egnede og tilstrekkelige til at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 
Ved utarbeidelse av tiltak må vi vurdere: A) hensynet til barnets beste, B) behov for tiltak på individ-, 
gruppe- og skolenivå, C) behov for tiltak som kan bidra til å forebygge og/eller hindre at eleven får 
negative sosiale, psykiske eller psykosomatiske ettervirkninger etter hendelsen(e)] 
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Lundamo ungdomsskole setter inn disse 
tiltakene: 

Formål med tiltaket: Tidspunkt for 
gjennomføring: 

Ansvarlig: 

[Eksempel på tiltak: Det gjennomføres 
en ikke-anonym spørreundersøkelse i 
klasse…] 
 

[Kartlegge 
klassemiljøet] 

[Uke 2] [Kontakt-
lærer navn] 

[Eksempel på tiltak: Det gjennomføres 
stoppsamtaler med elevene Ole Olsen og 
Per Pedersen i henhold til skolens 
rutine. Deres foresatte informeres per 
telefon] 
 

[Stoppe plagingen] [2. januar] [Kontakt-
lærer navn] 

[Eksempel på tiltak: Skolens ansatte 
informeres om at de skal være 
observante på kommentarer, 
kroppsspråk og atferd rundt fra de 
nevnte guttene og gripe direkte inn mot 
eventuelle krenkelser.] 
 

[Trygge eleven og 
klassemiljøet] 

[2. januar] [Rektor 
navn] 

[Eksempel på tiltak: Skolen sender 
melding på skolens læringsplattform til 
alle foresatte på trinnet om at vi 
anbefaler dem å slette applikasjonen 
«Sarahah» i samarbeid med barna sine, 
samt ta en samtale med dem om bruk av 
sosiale medier.] 
 

[Forebygge digital 
mobbing] 

[2. januar] [Inspektør 
navn] 

[Eksempel på tiltak: Kontaktlærer 
gjennomfører jevnlige samtaler med 
eleven. Daglig i starten og ukentlig etter 
hvert.] 
 

[Avdekke eventuelle 
nye krenkelser. 
Hjelpe eleven med å 
tolke det sosiale 
spillet. Styrke 
selvbildet.] 
 

[Januar, 
februar og 
mars] 

[Kontakt-
lærer navn] 

[Eksempel på tiltak: Informere 
helsesykepleier om saken slik at eleven 
kan få et tilbud om samtaler for å 
bearbeide det hun har opplevd.] 
 

[Forebygge og/eller 
hindre at eleven får 
negative sosiale, 
psykiske eller 
psykosomatiske 
ettervirkninger etter 
hendelsen(e)] 
 

[2. januar] [Sosiallærer 
navn] 
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Når skal tiltakene evalueres? 
Skolen skal evaluere tiltakene første gang [dato, ikke for langt frem i tid]. 
 
 
 
Lundamo ungdomsskole den [dato] 
 
 
 

[Navn] 
[Kontaktlærer] 

[Navn] 
[Rektor/ inspektør/ sosiallærer] 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
[Aktivitetsplanen sendes til elevens foresatte og arkiveres i elevmappen] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hvis du ikke er fornøyd med hva skolen gjør for at [du/barnet ditt] skal få det trygt 
og godt på skolen, kan du melde saken til fylkesmannen. 
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5.2 Evaluering av aktivitetsplan [MAL]  
 

Elev: Dato: 
 
Lundamo ungdomsskole har fått vite at [elevens navn] ikke har det trygt og godt på skolen fordi [skriv 
kort hva som er utfordringen basert på elevens subjektive oppfatning]. Det er utarbeidet 
aktivitetsplan den [dato].  
 
Gjennomføring av tiltak:  
[Gi en kort beskrivelse av gjennomføring av tiltak. Er alle tiltakene i aktivitetsplanen gjennomført slik 
som beskrevet i planen? Hvis ikke: hvorfor?] 
 
 
Resultat: 
[Ser vi noen effekt av tiltakene? Hva sier eleven selv om sin opplevelse av skolemiljøet nå?] 
 
 
Vurdering 
[Vurderer både skolen og eleven at eleven har et trygt og godt skolemiljø nå? Hvis ja: tiltakene kan 
avsluttes. Hvis nei: Er det tilstrekkelig å videreføre noen av de tiltakene som allerede er satt inn, eller 
bør det iverksettes nye tiltak?]  
 
[Når/ hvordan er de foresatte informert om vurderingen?] 
 
 
 
 
Lundamo ungdomsskole den [dato] 
 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
[Evalueringen leveres (ikke send pr. e-post) til rektor og arkiveres i elevmappen] 
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5.3 Reglement for trivsel, orden og oppførsel ved Lundamo ungdomsskole 
 
I Melhus kommune er det vedtatt forskrift om reglement for orden og oppførsel ved skolene, 
gjeldende fra 18.10.2017. Denne slår fast at: «I tillegg til forskriften skal den enkelte skole utarbeide sitt 
eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette reglementet skal ta utgangspunkt i lokale forhold og 
skal særlig sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø». 
 

For skolene i Melhus kommune gjelder: Tillegg til reglementet gjeldende for 
Lundamo ungdomsskole: 

Oppførsel 
- Vær høflig og vis hensyn og respekt for 

andre  

- Hold arbeidsro og vis respekt for 
undervisningen  

- Oppfør deg slik at det ikke går ut over egen 
eller andres sikkerhet  

- Mobbing, plaging og voldelig atferd 
aksepteres ikke  

- Vis godt nettvett. Mobiltelefoner og annet 
elektronisk utstyr må brukes slik at det ikke 
virker forstyrrende på opplæringen, ulovlig 
eller krenkende overfor medmennesker 
(snikopptak av lyd, bilde, video)   

- Bruk og oppbevaring av rusmidler og 
tobakk er forbudt  

- Vis forsiktighet i trafikken  

- Kniver og andre farlige gjenstander skal 
ikke tas med eller oppbevares på skolen  

Orden  
- Møt presis og godt forberedt  

- Vis renslighet  

- Hold det rent og ryddig. Ta godt vare på alt 
som tilhører skolen både ute og inne  

- Det skal leveres skriftlig melding ved fravær. 
Permisjon søkes på forhånd  

- Du skal ha tillatelse for å kunne forlate 
skolens område i skoletiden  

Oppførsel 
- Aktiviteter som kan medføre fare for andre, 

må ikke forekomme på skoleområdet, for 
eksempel snøballkasting 

- Bruk hjelm og vis hensyn når du sykler i 
skoletiden  

- Vi har mobilfri skole. Mobiltelefon legges 
igjen hjemme eller leveres inn til lærer ved 
skoledagens start 

Orden  
- Gjør arbeid som du er pålagt, og lever inn 

arbeidsoppgaver til rett tid 

- Hold god orden på arbeidsplassen din og i 
garderoben. Ved skoledagens slutt skal 
arbeidsbordet være ryddet og stolen hengt 
opp  

- Å ha med godteri og brus på skolen er ikke 
tillatt (det kan gjøres avtaler om unntak ved 
turer). Energidrikker tillates ikke 

- Læreren avgjør når det passer å bruke 
headset/ musikkutstyr  

- Spising og drikking foregår i matpausen i 
kantina eller i elevarealet 

- Vi går ut i friminuttene (unntatt det første 
friminuttet) 

- Utesko, yttertøy og hodeplagg (gjelder ikke 
for Hijab) legges igjen i garderoben når vi går 
inn til time 

 

Den kommunale forskriften redegjør for hjemmel, formål, virkeområde, regler og sanksjoner, 
ikrafttredelse, tiltak ved brudd på felles og lokale ordensregler og saksbehandling. Forskriften finnes 
på: http://www.melhus.kommune.no/lundamo-ungdomsskole. Merk: Eksempler på regelbrudd som 
skolen vil anse som så alvorlige at de kan medføre bortvisning er vold, seksuelle krenkelser og 
krenkelser basert på etnisitet, religion eller seksuell legning (gruppebaserte skjellsord).  
 
Vedtatt av skolens samarbeidsutvalg den 1. november 2018. 
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5.4 Oversikt over rutiner for miljørettet helsevern  

Område Rutiner (Disse er tilgjengelig for ansatte på EQS, gå inn via intranett) 

Sikkerhet, beredskap og 
førstehjelp 

 Beredskapsplan 
 Rutine for visuell sjekk av uteområdet 
 Rutine for sikkerhet innendørs og på uteområdet 
 Rutine for opplæring i førstehjelp og livredning 
 Rutine for sikkerhet i spesialrom 
 Rutine for sikkerhet på tur 
 ROS-vurdering for sikkerhet på skoleturer 
 Rutine for sikkerhet ved bading, svømme – og livredningsopplæring 
 Rutine for utplassering, etterfylling og kontroll av førstehjelpsutstyr 
 Stoffkartotek 
 Rutine for medisinsk beredskap for elever med alvorlig allergier, 

epilepsi, diabetes eller annet. 

Fysisk miljø  HMS vernerunder, sjekklister og prosessbeskrivelse 
 Rutine for å sikre tilfredsstillende inneklima, luftkvalitet, belysning 

 og lydforhold 
 Rutine for stormlufting 

Rengjøring og  
vedlikehold 

 Renhold skoler – generell beskrivelse 
 Vedlikeholdsplan 

Måltid, aktivitet og hvile 
 

 Rutine for å ivareta barn med matallergi og overfølsomhet for matvarer
 Rutine for tilrettelegging i forbindelse med måltid/ renhold kjøkken   og 

allergier 

Generelle krav 
 

 Oppbevaring av medisiner 
 Rutine for barn som trenger særlig tilrettelegging 
 Rutine for dokumentasjon og behandling av klager på barnas miljø i 

skolen 
 Rutine for informasjon og varsling til foresatte, barn og ansatte om 

forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen 
 Rutine for innhenting og oppbevaring av helseopplysninger 
 Rutine for brukermedvirkning og samarbeid i skolen 
 Rutine for varsling av kommuneoverlegen om utbrudd av smittsom 

sykdom 
 Rutine for mottak og oppfølging av minoritetsspråklige elever 

Organisering/ansvar 
 

 Rutine for revisjon/ utvikling av system for miljørettet helsevern 
 Organisasjonskart 

Smittevern 
 

 Rutine for håndhygiene 
 Rutine for håndtering av blodsøl 
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Psykososiale forhold 

 

 Handlingsplan for rus 
 Rutine for kontakt og samarbeid med andre enheter (PPT, helsestasjon, 

barnevern) 
 Rutine for melding til barnevern ved mistanke om vold, overgrep    eller 

omsorgssvikt mot barn 
 Plan for overgang barneskole til ungdomsskole 
 Rutine for å ta i mot nye elever 

Myndighetskrav  Prosedyre for avvikshåndtering  
 

Les mer om miljørettet helsevern i veilederen Miljø og helse i skolen xi 
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5.5 MOT-trekanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjekkliste for skolens ansatte:  
 

Skape godfølelsen: Score 1-6 

1. Er en god rollemodell på å ta vare på andre ______ 

2. Har glimt i øyet i møte med hver enkelt ______ 

3. Er en energigiver (gir «flybensin») ______ 

4. Gir andre følelsen av at de er bra nok som de er ______ 

5. Gir andre følelsen av å være en del av noe som skaper trygghet ______ 

6. Er en god lytter ______ 

7. Får andre til å tro på eget potensiale ______ 

8. Planter positive forventninger ______ 

9. Har utviklingsfokus ______ 

10. Har positivt kroppsspråk og stemmebruk ______ 

11. Smitter andre med glød og energi ______ 

12. Skaper noe å feire for – og deler ______ 

13. Eget punkt for LUN: Sier hei til de jeg møter når jeg går gjennom skolen ______ 
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Vise bakgrunnsforståelse: Score 1-6 

1. Spør deg selv: «hvorfor slik atferd?» ______ 

2. Ser hele mennesket ______ 

3. Blir kjent med hver enkelt ______ 

4. Skiller mellom det andre er og hva de gjør ______ 

5. Lar andre starte med blanke ark hver dag ______ 

6. Finner det beste i mennesker og situasjoner ______ 

7. Finner og styrker godfoten til hver enkelt ______ 

8. Er en god rollemodell på å være interessert i stedet for fordømmende ______ 

9. Husker at alle har en usynlig ryggsekk ______ 

10. God på å møte følelser ______ 

11. Hjelper andre å putte ting i «utviklingskista» ______ 

12. Gir ikke opp ______ 

 

Praktisere tøff kjærlighet: Score 1-6 

1. Er tydelig på forventninger og stiller krav ______ 

2. Tar tak i atferd, og husker at elevene ikke «er» atferden sin ______ 

3. Andre sier «Du er tydelig, men jeg vet at du liker meg uansett» ______ 

4. Står opp for egne verdier gjennom å sette tydelige grenser ______ 

5. Kommuniserer tydelig og oppriktig ______ 

6. Setter felles mål ______ 

7. Skaper tydelige strukturer og disiplinert kultur ______ 

8. Åpen for forhandling ______ 

9. Skaper vinn-vinn-situasjoner ved utfordringer  ______ 

10. Gir gule «kort», før røde «kort». ______ 

 

Generelt:  

1. Er glad i barn og ungdom ______ 

 

 

 

 
 
 
 
 



31 
 

5.6 Ressurser 
 

Innhold: Nettadresse: 
 

Helsedirektoratet: Veileder for miljørettet 
helsevern i skolen 
 

https://dibk.no/globalassets/innemiljo/publikasjoner/miljo-
og-helse-i-skolen.-veileder-til-forskrift-om-miljorettet-
helsevern-i-barnehager-og-skoler.-is-2073.pdf 

Nullmobbing.no: Informasjon til barn, unge og 
foreldre om mobbing og rettigheter.  
 

https://www.udir.no/nullmobbing  

UDIR: Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen 
gjøre? 
 

https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/  

Læringsmiljøsenteret i Stavanger: Her finner 
du stoff om hvordan du forebygger, avdekker 
og stopper mobbing i skolen. Filmer om 
mobbing med mer 
 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/  

«How to stop a bully»: Video på You-tube som 
forklarer hvordan man kan forsvare seg mot 
mobbing  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7oKjW1OIjuw 

Redd barna: «Hvis du liker meg, må du dele et 
bilde». Materiell til bruk i skolen, Tenk før du 
deler. Materiell rettet til foreldre, Snakk med 
oss! Håndbok om hvordan samtale med barn 
og unge om kroppspress, nakenbilder og 
pornografi på nettet.  

https://www.reddbarna.no/nyheter/hvis-du-liker-meg-maa-
du-dele-et-bilde  

Psykologisk.no: Artikkel om hvordan vi kan 
møte følelser på en god måte 
 

https://psykologisk.no/2019/09/hvordan-moter-vi-
vanskelige-folelser-hos-barn-pa-en-klok-
mate/?fbclid=IwAR17gEDbk6zqJTcjgMfLQgWwZVdNEw38qo
N_n41OZI4PLKPNwLdqoWEvrYo 

Eksempel fra filmen «Inside out» på hvordan 
følelser kan møtes 

https://www.youtube.com/watch?v=QT6FdhKriB8&fbclid=Iw
AR0CPTE4y2NQdhYdG-wD5IFpgV4OASzSmuKr-i7BMsrX-
M7cpM3fHgicnPo&app=desktop 

 

6 Sluttnoter 
 

i Opplæringslova §9A:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-2  
ii Forskrift om miljørettet helsevern:   https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928 
iii Overordnet del av læreplanverket: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/ 
iv Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. 2017. Rapporten Livsmestringing i skolen, I Ringseide, K Thorkildsen, S.L. 2019. 
Folkehelse og livsmestring i skolen. s. 11. Oslo: Pedlex. 
v The positivity projekt om Martin Seligman og positiv psykologi: https://posproject.org/character-strengths/ (Hentet 16. oktober 2019) 
vi MOT, Skolen som samfunnsbygger: https://www.mot.no/skolen-som-samfunnsbygger/  
vii Spurkeland, J. 2011. Relasjonspedagogikk.. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. 
viii Utdanningsdirektoratet, veileder om skolemiljøutvalg: https://www.udir.no/globalassets/filer/organisasjon-kompetanse/hjem-
skole-samarbeid/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf  
ix MOT: Robust ungdom:  https://www.mot.no/robust-ungdom-12-16/  
x Parr, G.H & Fuglesang, A.R.F. (2020). Opplæringsloven og lærernes rettssikkerhet (utdanningsnytt.no) (Hentet 8/12-2020)  
xi Veilederen Miljø og helse i skolen: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/418/Miljo-og-helse-i-skolen-
Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2073.pdf  


