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Formelt grunnlag
Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø er hjemlet i opplæringslovens kapittel
9A.

Forord

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

Denne planen gjelder fra 01.06.20 og ut skoleåret 2020 – 2021. Den skal
evalueres årlig og justeres etter behov i forkant av nytt skoleår.
Karasjok skole skal være fri for alle former for krenkende atferd, og skolemiljøet
skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. I tillegg skal skolen lære
barn og unge å mestre sitt eget liv, mestre sin egen psykiske helse, ta sosialt
ansvar og vise medborgerskap. Elevene på Karasjok skole skal være:
•
•
•

trygge på at voksne vil dem vel, ser dem og passer på
rause ved å inkludere alle, ta vare på hverandre og skolemiljøet
modige ved å stå opp for seg selv, hjelpe en venn og tørre å heve sin røst

Dette dokumentet gir føringer for hvordan skolen skal arbeide for å skape et godt
skolemiljø, og håndtere krenkelser og mobbing. I dette arbeidet er det tre viktige
forutsetninger:
•
•
•

Skolene driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt
skolemiljø
Alle voksne på skolen har plikt til å følge med, undersøke, gripe inn, varsle
og sette inn tiltak når de får mistanke om eller kjennskap til krenkelser
Skolen og hjemmet har god kommunikasjon

Alle elever og foreldre på Karasjok skole skal møte voksne som har vilje,
kompetanse og mot til å gjøre sitt ytterste for å skape et trygt skolemiljø. De
skal også oppleve å bli tatt på alvor når de har en bekymring.
Karasjok skole, 29.05.20
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Rettigheter og verdigrunnlag
Alle barn og unge har rett til å ha et skolemiljø uten mobbing og andre
krenkelser. Dette er et mål i seg selv og viktig for barns lek, utvikling, læring og
sosiale tilhørighet. FNs barnekonvensjon gir barn grunnleggende
menneskerettigheter. Barnekonvensjonen har fire sentrale prinsipper som skal
være førende for arbeid med barn:
•
•
•
•

Barns rett til vern mot diskriminering (artikkel 2)
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn (artikkel 3)
Retten til liv og plikten til å sikre utvikling (artikkel 6)
Barns rett til å bli hørt (artikkel 12)

I arbeidet for et trygt og godt skolemiljø er anerkjennelse av barn og unges
opplevelse og medvirkning et grunnleggende prinsipp. Barn skal bli tatt på alvor
av profesjonelle voksne som tar ansvar for å følge opp saken når de forteller
hvordan de har det.
Formålsparagrafen i opplæringsloven angir verdigrunnlaget for skolen. Formålet
med opplæringen er blant annet at elevene skal utvikle «kunnskap, dugleik og
holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og felleskap
i samfunnet». Et grunnleggende utgangspunkt for all virksomhet i skolen er at
elevene skal få realisere sitt potensial, til det beste for seg selv og andre.
Opplæringslovens kapittel 9a gir alle elever en individuell rett til et trygt og godt
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Formålet med retten er at barn
og unge skal være trygge på skolen. «Skolemiljø» er ikke avgrenset til forhold på
skolen i skoletiden. Det omfatter også det som skjer på skolens område i
skoletiden, på skoleveien, på turer og arrangementer i skolens regi i og utenfor
skoletiden, samt mobbing og andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og
som har sammenheng med skolen.
Karasjok samiske skole skal alltid jobbe for å være en inkluderende skole som i
samarbeid med foreldrene skaper et godt læringsmiljø.

Ulike typer krenkelser
Krenkelser er ord eller handlinger som barn eller unge opplever som krenkende
for hans eller hennes verdighet og integritet, eller som gjør at de føler seg
ekskludert fra et fellesskap. Kort sagt er krenkelser ord eller handlinger som gjør
at en elev blir lei seg eller ikke har det bra. Krenkelser kan ha ulike former. Det
kan være alt fra enkeltstående ytringer eller handlinger til gjentatte episoder.
Det omfatter blant annet mobbing, vold, rasisme, trakassering og diskriminering.
Det kan også være erting, plaging, negative kommentarer, knuffing,
baksnakking, ryktespredning, utfrysing eller andre handlinger som gjør at barn
og unge opplever utrygghet, ubehag eller ikke føler seg inkludert i fellesskapet.
Både barn, unge og voksne kan krenke.
Vold innebærer at noen bruker makt for å skade andre.
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Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel
fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.
Identitetsbaserte krenkelser /diskriminering betyr at en person blir
dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, legning,
funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.
Ulike typer krenkelser. Krenkelser har ulike former og foregår på ulike
arenaer. De kan være fysiske, verbale eller indirekte, og mange blir utsatt for
flere typer krenkelser samtidig, og fra ulike grupper. Fysiske krenkelser kan
være å dytte, slå, sparke eller kaste stein på en annen. Verbale krenkelser kan
være trusler eller kommentarer. Indirekte krenkelser innebærer at den som
krenker utfører ekskluderende handlinger overfor en annen uten å bli identifisert.
Dette kan for eksempel være baksnakking, å bli venn med en annen som hevn
eller negativt kroppsspråk. De indirekte krenkelsene kan ofte være vanskelig for
voksne å oppdage.
Digitale krenkelser. Som på andre arenaer der mange mennesker møtes,
oppstår krenkelser også digitalt. Digitale krenkelser kan være mer intense fordi
de kan skje døgnet rundt, fordi de skjer på sosiale arenaer der barnet/
ungdommen gjerne vil være, fordi mange kan se det og fordi det lett kan spres
og være tilnærmet umulig å slette. Digitale krenkelser kan være ekstreme, fordi
mange våger å gjøre mer på nettet enn de gjør ansikt til ansikt, og fordi det er
vanskelig for tilskuere å gripe inn eller stoppe det. Digitale krenkelser starter ofte
på skolen, og de som er utsatt for krenkelser ansikt til ansikt på skolen, er ofte
mer utsatt for digitale krenkelser. Å bli utsatt for digitale krenkelser kan gi like
store emosjonelle konsekvenser for dem som blir utsatt for mobbing ansikt til
ansikt.
Digitale krenkelser er ofte mindre synlig for foreldre, lærere og andre voksne.
Mange har også en motvilje mot å si ifra til en voksen om det som skjer, fordi
mobbingen ofte kan ha et tema som kan være flaut, vondt og vanskelig å dele.
Digitale krenkelser som foregår mellom elever på skolen, som er relatert til
skolen, er også skolens ansvar å håndtere. Mange digitale krenkelser kan være
straffbare handlinger. Straffeloven og åndsverkloven gjelder også for digitale
handlinger og digitale rom. I tillegg til å sette inn sanksjoner overfor elever i tråd
med ordensreglementet, kan det være behov for å politianmelde digital mobbing,
selv om de som har mobbet er under 15 år.
Mobbing. Krenkelser blir mobbing når atferden er gjentatt negativ eller
«ondsinnet», og den kommer fra en eller flere rettet mot en elev som har
vanskelig for å forsvare seg. Det kan dreie seg om utestengning, spredning av
løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som
slag, dytting og sparking. Gjentatt erting på en ubehagelig eller sårende måte er
også mobbing (Utdanningsdirektoratet, 2011).
Det er mobbing når:
•
•

noen blir utsatt for negative hendelser fra en eller flere
hendelsene pågår over tid
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•

det er et ujevnt styrkeforhold mellom den som plager og den som blir
plaget

Mobbing skiller seg fra det vi ser som en konflikt, og krever andre tiltak enn
tradisjonell mekling fordi mobbing er et alvorlig overgrep mellom to
asymmetriske parter. Mobbing skal stoppes umiddelbart.

Et helhetlig og systematisk arbeid

Å opprettholde og videreutvikle trygge og gode skolemiljø krever et helhetlig,
langsiktig og systematisk arbeid. Arbeidet er tredelt:
Fremme et trygt og godt skolemiljø (nivå 1, bredest)
Forebygge mobbing og andre krenkelser (nivå 2, i midten)
Håndtere mobbing og andre krenkelser (nivå 3, øverst/smalest)
Forebygging av mobbing og andre krenkelser er rettet mot å minske risikoen for
at mobbing og andre krenkelser skjer. Håndtering av mobbing og andre
krenkelser handler om hvordan skolen avdekker, stopper og følger opp saker om
mobbing og andre krenkelser.
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Fremme et trygt og godt skolemiljø ved Karasjok skole
Arbeidet med å fremme trygge og gode skolemiljø er en del av den ordinære
pedagogiske praksisen på en skole og er ofte universelle tiltak som kommer alle
elevene til gode. Karasjok skole er en PALS-skole, og PALS-tiltakene inkluderer
alle elevene, er skoleomfattende, og har som målsetting å skape et godt
skolemiljø.
Regelmatrisen og ordensreglementet skal i tillegg bidra til trygge rammer for et
godt skolemiljø. Ordensreglementet skal være i samsvar med opplæringslovens
bestemmelser. Det er også utarbeidet tydelige vurderingskriterier for
karakterfastsettingen i orden og atferd, og elevene deltar i denne prosessen. Det
vises til ”Vurderingskriterier for fastsetting av karakterer i orden og atferd”.

Elevens subjektive opplevelse
Alle voksne skal ha kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som
avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Retten til et trygt og godt
skolemiljø er en individuell rettighet som er basert på elevens subjektive
opplevelse. Det er den enkelte elevs egen opplevelse av skolemiljøet som
danner utgangspunkt for skolens håndtering av opplæringsloven kapittel 9a.

Sosiale ferdigheter
Skolen skal bidra til at elevene utvikler sosiale ferdigheter som samarbeid,
selvkontroll, ansvar og empati for andre. Sosial kompetanse kan læres og må
sees i sammenheng med den faglige kompetansen. Elevene som ikke har gode
sosiale ferdigheter, kan bli ensomme og falle utenfor fellesskapet.
I skolen kan det være nyttig å ta utgangspunkt i fem grunnleggende dimensjoner
ved sosiale ferdigheter:
•

•

•

•

Empati
Empati er viktig for å kunne etablere vennskap og nære relasjoner til
andre, og vil også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og
vold. Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal
elevene utvikle empati, bør de møte empatiske lærere.
Samarbeid
En viktig side ved samarbeid er å følge regler og beskjeder. Samarbeid
innebærer å dele, hjelpe andre og være gjensidig avhengig av hverandre.
Samarbeid bør øves på i realistiske sammenhenger, og det må verdsettes
og utøves aktivt.
Selvhevdelse
Evne til selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale
fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for
eksempel helst ikke bør være med på. Selvhevdelse omfatter å be andre
om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger.
Selvkontroll
Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre.
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•

Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å
reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller
slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her
vesentlig.
Ansvarlighet
Ansvarlighet dreier seg om å utføre oppgaver og vise respekt for egne og
andres eiendeler og arbeid. Utvikling av ansvarlighet vil ha sammenheng
med å få ansvar gjennom medbestemmelse og ta konsekvensene av
ansvaret. Ansvarlighet handler også om evnen til å kunne kommunisere
med voksne.

Fadderordning
Skolen har en lang tradisjon med fadderordninger. Elever på 4. trinn har
ansvaret for elever på 1. trinn. Hver 1. klassing får en venn på 4. trinn, en venn
som kan møte dem, finne på nye leker, leke sammen med og knytte seg til.
Dette vil øke trygghet og trivsel for en 1.trinnselev og 4.trinn får trening i empati
og i å vise omsorg.

Trivselstiltak
ved Karasjok skole for å fremme et godt skolemiljø:
-Skolekonsert annet hvert år. Alle klasser opptrer og holder stor konsert for hele
lokalsamfunnet.
–Karasjokdagen hver vår. Klassene jobber på tvers av klasser og alderstrinn med
ulike aktiviteter.
–Høsttemadager. Klassene lærer lokalgeografi, skjærer og tilbereder sennagress,
plukker bær, lager syltetøy og er i vedskogen.
-Vintertemauke. En uke på vinteren med skiinstruksjon, aking, isfiske,
bålbrenning, langtur og slalåmkjøring.

Årlig informasjon til elever og foreldre
Det må sikres at elever og foreldre er kjent med rettighetene i kapittel 9a.
Informasjon legges lett tilgjengelig på skolens nettside. I tillegg skal det
informeres aktivt i klasseråd, elevråd, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU),
skolemiljøutvalg (SMU) og på foreldremøter. Udir har laget infobrev på mange
språk og disse kan brukes, se https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/.
Klagerett
Skolen skal informere elever og foresatte som opplever at skolen ikke oppfyller
aktivitetsplikten, om at de kan melde saken til Fylkesmannen.
•
•
•

De må først ha tatt opp saken med rektor på skolen
Det må ha gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor
Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Ved helt spesielle tilfeller kan foresatte uansett ta kontakt med Fylkesmannen.
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Forebygge krenkelser og mobbing
Rektor har ansvar for at skolen er sitt ansvar bevisst når det gjelder
aktivitetsplikten; å følge med - gripe inn – varsle – undersøke og sette inn tiltak.
Forebyggende arbeid mot mobbing og krenkelser handler om å minske risikoen
for at mobbing og krenkelser skal skje. Skolen har blant annet følgende punkter
som viktige elementer i sitt generelle forebyggingsarbeid:
-

Voksen tilstedeværelse ved skolebussene er med på å forebygge.

-

Samarbeidsplanen hjem-skole. Klasseturer eller turer for enkelte
klassetrinn skal hovedsakelig bidra til at hver elev føler tilhørighet til egen
klasse og trinn. Det er et underliggende mål at samtlige elever skal
oppleve klassemiljøet som inkluderende. Sosiale sammenkomster for de
enkelte klassene. Disse foregår både i klassen på dagtid, etter initiativ fra
kontaktlærer eller elevene selv, og på ettermiddagstid, i regi av
klassekontaktene.

-

Utarbeidelse av klasseregler. Dette skjer med basis i skolens
ordensreglement/skolens regelmatrise og har til hensikt å oppnå en felles
forståelse av hva som er akseptabel og god adferd. Reglene utarbeides
gjennom samarbeid mellom kontaktlærer og elever.

-

Veiledning overfor foreldre/foresatte ved bruk av PMTO og ICDP. Dette er
en veiledning som særlig foresatte med barn som krenker andre har god
nytte av. Foresatte får hjelp til å håndtere barn med utfordringer.
PMTO: Parent Management Training - Oregon.
PMTO er knyttet opp mot PALS-prosjektet og blir utført av sertifiserte
PMTO-veiledere. De går inn i hjemmet og arbeider direkte med relasjoner
mellom foresatte og deres barn over en lengre periode.
ICDP: International Child Development Programme
ICDP er et enkelt helsefremmende forebyggende program som styrker
omsorgen og oppveksten for barn og unge.

-

Kurs for elever. Gjennom PALS-programmet registrerer skolen systematisk
elevens atferd. Vi premierer positiv atferd gjennom BRA-kort, og vi
registrerer all krenkende atferd. Etter 6. melding om brudd på
regelmatrisen, blir elev og foresatte innkalt til møte. Skolen gir uttrykk for
bekymring for eleven og vi tilbyr eleven hjelp slik at han kan komme inn
på et godt spor. Hjelpen er et kurs over 8 uker i sosial ferdighetstrening. I
tilfeller der det er hensiktsmessig å kursere, har skolen god erfaring med
dette. Eleven blir gjort oppmerksom på, gjennom rollespill, hvordan ens
handlinger påvirker andre. Kurset legger vekt på at vi alle skal ha som mål
å være en god skolevenn.
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-

Skolegården er delt inn i områder/roder. Det er lettere for inspeksjonen
når man som inspeksjonslærer har ansvaret for et begrenset område.
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Utearealet for ungdomstrinnet og barnetrinnet
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Følge med/observere
Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med på hva som skjer på
skolen og gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing. Dette
gjelder først og fremst alle med en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier,
uavhengig av om arbeidsforholdet er fulltid eller deltid, fast eller midlertidig,
kortvarig eller langvarig. Det gjelder også for andre ansatte hos en ekstern
tjenesteleverandør. Det er ikke avgjørende om du mottar lønn for
arbeidet, du har uansett plikt til å følge med dersom du regelmessig arbeider på
skolen og du har kontakt med elevene.
Dette gjelder blant annet:
•
lærere
•

ansatte i skoleadministrasjonen

•

helsesykepleier

•

assistenter

•

vaktmestere

•

renholdere

•

ansatte i skolefritidsordningen

•

vikarer

•

lærlinger

•

praksisstudenter

•

ansatte i PPT, barnevern og andre støttetjenester

Rektor har kontakt med renholdere og vaktmestre via kommunens tekniske etat.
Rektor har også kontakten med SFO, assistenter, vikarer og støttetjenestene.
Krenkelser og mobbing kan være vanskelig å oppdage. Det er sjelden at voksne
ser mobbing utspille seg tydelig. Samtidig kan vi ikke basere oss på at barna selv
skal ta kontakt med voksne for å fortelle om krenkelser eller mobbing. Å ha gode
rutiner for kartlegging gjennom elevundersøkelser, elevsamtaler og observasjon,
er derfor en sentral del av kartleggingsarbeidet. Voksne som ser, spør og bryr
seg på, har større sjanse for å finne ut om noe er galt.
Det er svært viktig at skolen har proaktive voksne som profesjonelt observerer
og fanger opp negative atferdsmønstre og krenkelser før de får etablert seg.
Skoler som vet hva de vil se etter, vil se mer mobbing enn andre. Voksne som
aktivt observerer, og vet hva de vil se etter, vil kunne legge merke til små tegn
som skiller seg ut: et hevet øyenbryn, en kommentar, at noen holder av plass
eller upassende fnising. Skolen har en fast plan med rutiner for inspeksjon/tilsyn.
Skolen har et skjerpet ansvar for å ivareta elever med en særskilt
sårbarhet. Disse elevene er i risiko for å bli utsatt for mobbing og andre
krenkelser. Elevens sårbarhet får konsekvenser for hva som er egnede tiltak. Et
godt skolemiljø beskytter mot økt sårbarhet.
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Karasjok skolens arbeid for å følge med på elevenes skolemiljø skjer gjennom:
Hva

Beskrivelse

Når

Ansvarlig

Tilsyn friminutt

Fast plan for tilsyn. De voksne
må ha en aktiv rolle i tilsynet
og oppholde seg der elevene
er ute

Daglig

Rektor og alle
ansatte

2g/år

Kontaktlærer

Elevsamtaler

Plan for inspeksjon/tilsyn.
Del 1: Faglig utvikling og
Del 2: Skolemiljø. Hver elev
blir spurt om noen har
krenket dem, når det skjedde
og eventuelt hvem som
krenket.
Egne maler følges.

Utviklingssamtaler

Underveisvurdering og
fremovermelding i alle fag.
Skolemiljø.
Foresatte deltar.

2g/år

Kontaktlærer
(faglærere
(nov og skriver
april)
underveisvurdering i
Visma)

Kartlegging av
klassemiljø

Klassemiljøundersøkelse.
Avdekke atferdsmønster og
lage sosiogram

1g/år

Kontaktlærer
sammen med
faglærer

Observasjon i klassen

Avdekke skjult krenking,
skjult stress, blikk og
utestenging

1-2g/år

Kontaktlærer
sammen med
faglærer eller
PPT

Elevundersøkelsen

5.-10. trinn.

Årlig
(okt)

Rektor og
kontaktlærer

Foreldreundersøkelsen Undersøkelse blant annet av
skolemiljøet

Hvert
3. år

Rektor og
foresatte

Klassens sosiale miljø

Tema på foreldremøtene for å
fremme trivsel og et godt
skolemiljø

2g/år

Kontaktlærer

Skriftlig registrering

All krenkende atferd blir
systematisk lagt inn i
Visma Flyt Skole

Daglig

Kontaktlærer
og faglærer
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Håndtere krenkelser og mobbing
Rutine for ansatte ved Karasjok skole ved krenkende atferd og
mobbing
Steg

Hva skal gjøres

Ansvarlig

Tidspunkt

Kommentar

1.

Gripe inn

Den som
oppdager

Umiddelbart

2.

Varsle rektor

Den som
griper
inn/oppdager

Umiddelbart

3.

Undersøkelse/
kartlegging

Kontaktlærer

Samme dag

-Skille dem som krangler,
slåss
-Berge den svake part.
-Forhindre skader.
-Få navn på partene.
Bruk skjema for varsling. Alle utfylte
varslingsskjema håndteres som
beskrevet i prioritet 3 – 9.
Rektor informerer kontaktlærer snarest,
og andre etter behov.
Samtale med hver av partene i saken.

4.

Kontakte
Kontaktlærer
foresatte
Vurdere om
Rektor
skoleeier skal
varsles elevsaker
Varsle skoleeier Rektor
– saker som ikke
er løst

Umiddelbart

Kontaktlærer ringer foresatte.

Skjønnsmessig
vurdering

5c.

Varsle skoleeier
- personalsaker

Samme dag

6.

Møte med den
Kontaktlærer
krenkede part og (Rektor når
foresatte
nødvendig)

Ettermiddag/
Dagen etter

7.

Møte med den
som har krenket
og foresatte

Kontaktlærer
(Rektor når
nødvendig)

Ettermiddag/
Dagen etter

8.

Daglig
oppfølging av
partene

Kontaktlærer

Daglig

Ved saker der kun elever er involvert,
skal rektor likevel gjøre en
skjønnsmessig vurdering av om skoleeier
skal varsles.
Skoleeier skal varsles i alle situasjoner
der krenkelsene har pågått over lang tid
uten at skoleledelsen har klart å løse
saken.
Det skal alltid varsles ved saker der det
er mistanke om eller avdekt at ansatte
eller andre voksne krenker elev(er).
Her er rektor ansvarlig for
undersøkelse/kartlegging.
Hvis rektor krenker elever, varsles
skoleeier direkte.
Fylle ut Aktivitetsplanen.
Sette inn tiltak.
Alle parter undertegner.
Gi generell informasjon om
Fylkesmannens rolle.
Fylle ut Aktivitetsplanen.
Sette inn tiltak.
Alle parter undertegner.
Gi generell informasjon om
Fylkesmannens rolle.
Samtale

9.

Evalueringsmøte/
Oppfølgingsmøte

Kontaktlærere
(Rektor når
nødvendig)

Innen 14
dager

5a.

5b.

Rektor

Skjønnsmessig
vurdering
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Evaluere Aktivitetsplanen.
Evaluere tiltak.
Alle parter undertegner

Tiltak og oppfølging varer helt til den krenkedes rett til et trygt og godt
skolemiljø er gjenopprettet.
I det følgende beskrives de ulike stegene i rutinen nærmere.

Gripe inn (handlingsplikt)
Plikten til å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for
eksempel ved å bryte opp en slåsskamp eller stanse en utfrysningssituasjon. Alle
som jobber på skolen, skal ha nulltoleranse mot krenkelser som for eksempel
utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og
trakassering. Rektor skal sørge for at alle som jobber på skolen griper inn mot
krenkelser. (det krever en egen rutine)
Handlingsplikten trer i kraft dersom du som voksen har sett, er vitne til, har hørt
om, er blitt fortalt eller har mistanke om at noe har skjedd. Alle skolens voksne
har et ansvar her.

Varsle
Med varsling menes i det følgende at rektor kontaktes straks, og skriftlig varsling
fylles ut så fort involverte barn er ivaretatt. Den som varsler plikter å påse at
informasjonen når rektor straks. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å legge en
lapp i posthylla. Varsling skjer i henhold til «Rutine for ansatte ved Karasjok
skole ved krenkende atferd og mobbing.»
Varsling skjer skriftlig, og det må tydelig komme frem hvem som var innblandet,
hvem som varsler og hvor og når hendelsen fant sted og hva som har skjedd.
Rektor må sikre at alle som jobber på skolen, varsler rektor straks ved mistanke
om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere
elever. Skoleeier skal varsles i slike tilfeller.
Skolen har en skjerpet aktivitetsplikt dersom det gjelder en ansatt i skoleledelsen
som krenker elever. I slike tilfeller skal skoleeieren få straksvarsel istedenfor
rektor. Varslingsskjemaet blir det samme.
Hva som er å krenke, skal tolkes vidt. Det kan være direkte krenkelser, men
også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking.
Hvordan elevene opplevde krenkelsen, er uten betydning for plikten til å varsle.
Det er tilstrekkelig med mistanke for at plikten til å varsle inntrer. Å ha en
mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at en som jobber på skolen,
krenker en eller flere elever.
Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal varsle, og følge opp
at det blir gjort. Dette er beskrevet nærmere i punktet «Implementering av
planen i virksomheten».
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Skjema for varsling
ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø
Varslingsplikten er regulert i opplæringsloven § 9A-4, annet ledd som lyder:
«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.»
Lav terskel: Ved Karasjok skole skal det være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en
elev ikke har det bra på skolen. Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for
eksempel:
• Basere seg på observasjoner av elevene
• Tilbakemeldinger i undersøkelser
• Beskjeder fra foreldre eller medelever
• Aktivitet i sosiale medier
• At en elev sier ifra at han/hun ikke trives på skolen
Involverte parter
Utsatt elev:

Navn:

Klasse:

Fødselsdato:
Evt. navn på andre
elever som er
involvert:
Navn på den som
rapporterer om
situasjonen:

Klasse:

Navn:

Dato for henvendelse:

Stilling:

Beskrivelse
Begrunnelse for
mistanke/situasjonsbeskrivelse:
Hva er observert? Når? Hvor?
Hva er allerede gjort i saken?
For eksempel:
- Grepet inn (hvordan)
- Beskjed til kontaktlærer etc.
Andre viktige opplysninger

Levert dato:

Underskrift av den som varsler

Varsel mottatt dato:

Underskrift Rektor
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Eventuelle kommentarer fra rektor (for eksempel om dette har skjedd før, vurderinger m.m)

Revidert 190520

Skjema for varsling – personalet
Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev blir krenket av en som jobber
på skolen (eller en annen voksen i skolemiljøet).

Involverte parter
Utsatt elev:
Navn på den som
krenker
Navn på den som
rapporterer om
situasjonen:

Navn:
Fødselsdato:

Klasse:
Stilling

Navn:

Dato for henvendelse:

Stilling:

Beskrivelse
Begrunnelse for
mistanke/situasjonsbeskrivelse:
Hva er observert? Når? Hvor?
Andre viktige opplysninger

Levert dato:

Underskrift av den som varsler

Varsel mottatt dato:

Underskrift rektor eller skoleleder.

Varsel mottatt dato:

Underskrift skoleeier

Eventuelle kommentarer fra rektor (for eksempel om dette har skjedd før, vurderinger m.m)

Revidert 190520
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Undersøke og kartlegge
Undersøkelsesplikten starter straks og situasjonen må kartlegges.
Undersøkelsesplikten trer i kraft fra varsel er mottatt eller en elev sier fra om at
skolemiljøet ikke er trygt og godt.
Så snart en voksen får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et
trygt og godt skolemiljø skal den voksne undersøke saken nærmere.
Alle elever som er involvert i saken, har rett til å uttale seg. Skolen skal
tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen. Elevene kan ha med seg foreldrene eller
andre som støtte eller få dem til å uttale seg på sine vegne.
Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens
opplevelse og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever
skolemiljøet. Voksne må innhente nok informasjon til å avdekke hva som har
skjedd, og om én eller flere elever opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt.
Skolen skal dokumentere hvordan saken blir undersøkt. Rektor skal sikre at alle
som jobber på skolen vet at de skal undersøke, og følge opp at det blir gjort.
Rektor skal sikre at saken undersøkes straks, ved mistanke om eller kjennskap
til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.
Hver elev som er en part i saken, blir innkalt til møte sammen med foresatte.
Begge parter får forklare seg. Referat blir skrevet.
Kontaktlærer har hovedansvaret for undersøkelser og kartlegging når det gjelder
elever. Resultatet skrives i Aktivitetsplanen.

Aktivitetsplan med tiltak
Hver elev som er i en part i saken, blir innkalt til møte sammen med foresatte.
Begge parter får forklare seg. Referat blir skrevet. Videre tiltak blir satt inn,
dersom det er nødvendig. Tiltakene skrives inn i elevens aktivitetsplan.
Det må settes inn tiltak både for den som krenker andre, og for den som er blitt
krenka. Begge parter skal ivaretas og oppfølges tett, også den som krenker, det
er imidlertid ikke nok å kun sette inn tiltak rettet mot den som krenker. Skolen
har plikt til å sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet
ikke er trygt og godt, uansett årsak.
For å finne frem til egnede tiltak er det viktig å ivareta barnas rett til å bli hørt og
hensynet til barnets beste, slik barnekonvensjonen krever. Det er viktig å
vurdere hvilke tiltak som ivaretar barnas interesser best mulig.
Det må tydelig komme frem
- hvilke utfordringer som skal løses
- hvilke tiltak skolen setter i verk
- når tiltakene skal starte
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- hvem som har ansvaret for tiltaket
- hvor lenge tiltaket skal vare.
Dato for evalueringsmøte settes opp.
Tiltakene skal være i samsvar med skolens ordensreglement.
Et tiltak kan være på
- individnivå. Eksempler: Kontakt og nær oppfølging av barnet.
- gruppenivå. Eksempler: Plassering, lekegrupper, sosialtrenings-grupper eller
voksne tilstede i overgangssituasjoner.
- systemnivå. Eksempler: Revidering av regler, omorganisering av timeplaner,
økt inspeksjon eller holdningsarbeid.
Eksterne parter:
Dersom retten til et trygt og godt skolemiljø er krevende å gjenopprette, skal
skolen ved rektor vurdere behovet for bistand fra eksterne parter inn i saken.
Eksterne parter kan være både kommunale og ikke-kommunale, som PPtjenesten, SANKS, SEAD, STATPED, psykisk helseteam, barneverntjenesten,
BUF-etat, familievernkontoret, politiet eller konfliktrådet. Når eksterne parter
kommer inn i en sak, har skolen plikt til å innhente samtykke fra foresatte. PPT
er ofte et mellomledd i innhenting av ekstern hjelp. Barnet må da være tilmeldt
til PPT.
Alle ledd i prosessen må skriftliggjøres. Administrasjonen har et eget arkiv over
saker som har med brudd på kapittel 9A å gjøre. Det digitale arkivet ligger på
saks- og arkivsystemet Elements, og inneholder alle detaljer i hver aktuelle sak.
I tillegg har skolen fysiske mapper over saker tilhørende kapittel 9-A.
Tiltakene, og eventuelt nye tiltak, fortsetter helt til den krenka part opplever at
skolemiljøet er blitt trygt igjen.
Elevenes kontaktlærere er ansvarlig for å evaluere om eventuelle tiltak har ført
frem. Dette gjøres hovedsakelig gjennom observasjon og elevsamtale. I tillegg
gjennomføres samtale med foreldre.
Evaluering av aktivitetsplanen skal gjennomføres innen 14 dager, i tråd med
rutinens pkt 9.
Rektor sikrer at det at utarbeides skriftlig aktivitetsplan med tiltak, og at denne
evalueres, gjennom å signere på begge dokumenter.
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Aktivitetsplan ved brudd på opplæringslovens § 9A-2

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø ved Karasjok
skole
Elevens navn og klassetrinn
Ansvarlig for planen, tittel
Dato
Melder
navn, tilknytning til elev, tlf,
adresse
Eleven opplever ikke et trygt og godt skolemiljø
– Beskriv bakgrunnsinformasjon og problem
Situasjonsbeskrivelse:
Problembeskrivelse:
Tiltak:
Samarbeidsmøter:
Foreldreinvolvering:
Tilsyn:
Oppsummering av uka som har gått:

Beskriv hvordan skolen har undersøkt saken
Samtale/møte med elev og foreldre:
Elevens syn og forslag til tiltak:
Observasjoner:

Mål og tiltaksplan (antall tiltak tilpasses den enkelte sak)
Tiltak
Beskrivelse/definisjon
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Ansvarlig

Evaluering av tiltaksplan (Tiltakene evalueres og justeres fortløpende mellom skole, hjem
og eleven selv.
Dersom det er behov for å endre tiltakene eller sette inn nye tiltak, så lages det en ny
aktivitetsplan.

Dato for evalueringsmøte:

Karasjok, dato
Elevens underskrift

Foreldres underskrift

Rektors underskrift

Kontaktlærers underskrift

Elev/foreldre skal ha kopi av underskrevet aktivitetsplan. Skriver rektor under i
etterkant, tilsendes oppdatert plan.
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Referat fra evalueringsmøte vedrørende aktivitetsplan
ved brudd på Oppl. § 9A-2 - Elevenes rett til et trygt skolemiljø ved Karasjok skole

Elevens navn og klassetrinn
Tid og sted:
Tilstede:
Sak: Hendelse. (Bruk Aktivitetsplanen)
Hovedspørsmål: Har tiltakene virket?
(Elevens subjektive opplevelse og foreldrenes mening av hvert enkelt tiltak må tillegges
avgjørende vekt i denne vurderingen)
Hvis JA:
Dersom tiltakene har fungert, vil det si at eleven nå opplever å ha et trygt og godt
skolemiljø?
Kan saken avsluttes:
Hvis NEI:
Hvilke tiltak har fungert:
Hvilke tiltak har ikke fungert:
Nye tiltak:
(Må skrives inn i en oppdatert aktivitetsplan)
Dato for eventuelt neste evalueringsmøte:

Karasjok, dato

Underskrift elev

underskrift kontaktlærer og tilknytningsperson

underskrift foresatte

Elev/foreldre skal ha kopi av underskrevet evalueringsskjema. Skriver
rektor under i etterkant, tilsendes oppdatert skjema.

underskrift rektor (evt med dato hvis den fraviker fra de andre underskriftene)
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Implementering av planen i virksomheten
Skolen har utarbeidet en kjøreplan, som utgjør et årshjul for alle viktige
aktiviteter underveis i skoleåret. Kjøreplanen oppdateres i forkant av hvert
skoleår. Den er synkronisert med skoleeiers kvalitetsårshjul, jf opplæringsloven §
13-10 og kravet om forsvarlig system.

Møter
Gjennomgang av vedtatt plan for arbeidet skjer i personalmøte hvor alle tilsatte
ved skolen deltar. Dette gjennomføres som del av planleggingsdagene i forkant
av hvert skoleår. Gjennomgangen skal være på et detaljnivå som sikrer at alle er
kjent med rutiner og maler for hver fase av aktivitetsplikten, inkludert
dokumentasjonskrav. I tillegg må rektor fortløpende vurdere behovet for å ta
opp planen i skolens fellesmøter underveis i skoleåret.
Det er ikke tilstrekkelig å motta informasjon om innholdet i planen. Ansatte må
jobbe aktivt med planen gjennom fellesmøter på onsdager, i tillegg til
trinnvis/teamvis aktivitet. Tidspunkt fastsettes i skolens kjøreplan.
Evaluering av plan for et trygt og godt skolemiljø skjer på et årlig fellesmøte hvor
lærere og assistenter deltar. Dette gjennomføres som del av skolebasert
vurdering, som skal være avsluttet innen april. Ut fra evalueringen revideres
planen slik at den foreligger i oppdatert utgave til oppstart nytt skoleår.
Rektor må også gjennomgå planen sammen med andre tilsatte og voksne i
skolemiljøet.

Medarbeidersamtale
Ved å ta opp arbeidet med elevens skolemiljø som en del av
medarbeidersamtalen, skal ledelsen ved skolen sikre at hver enkelt ansatt
utfører lovbestemte plikter og kjenner til de mål, rutiner, skjema og maler som
fremgår i planen. Denne delen av samtalen har også til hensikt å avdekke
eventuelle behov for nærmere avklaringer og/eller kompetanseheving.

Brukerinnflytelse
Ved å inkludere elever og foreldre i arbeidet, vil skolen sikre at planen for
arbeidet med et trygt og godt skolemiljø til enhver tid er oppdatert og i tråd med
utfordringene ved skolen. Denne prosessen har også til hensikt å rette
kontinuerlig fokus på de underliggende dokumentene som følger av planen
(ordensreglement og regelmatrisen).

Foreldrenes arbeidsutvalg
Etter konstituering av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), forelegges utvalget
skolens plan for arbeidet med elevenes skolemiljø. Rektor gjennomgår planen og
foreldrene inviteres til å komme med innspill til endringer. Referatet sendes til
skolemiljøutvalget.
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Elevrådet
Etter konstituering av elevrådet ved skolestart, forelegges rådet skolens plan for
arbeidet med elevens psykososiale miljø. Ansvarlig lærer sørger for
gjennomgang av planens ulike avsnitt og eventuelle avklaringer rundt innhold.
Elevene inviteres til å komme med innspill til endringer. Lærer med ansvar for
elevrådet skriver referat fra møtet og viderebringer dette til rektor.
I de kommende elevrådsmøter behandles utvalgte dokumenter som er avledet
av denne planen.
Elevrådet involveres særlig i arbeidet med:
- ordensreglementet
- innholdet i egen trivselsundersøkelse
- tiltak rettet mot mobbing ved skolen
Elevene skal kunne komme med innspill til endringer også vedr. disse
dokumentene.

Skolemiljøutvalget
Etter behandling i FAU, internt på skolen og i elevrådet, fremlegges planen i
skolemiljøutvalget (SMU).
Utvalget vedtar planen.

Skoleeier
Skoleeier holdes orientert både fortløpende og ved årlige møter. Dette er
beskrevet i «Rutine for skoleeier for å skaffe seg informasjon om aktivitetsplikten
jf opplæringsloven kapittel 9a», som er utledet av dokumentet «Skoleeiers
forsvarlige system etter Opplæringsloven § 13-10».

Evaluering av arbeidet
Arbeidet med elevenes psykososiale miljø evalueres hvert skoleår. Resultatene
fra elevundersøkelsene, elevsamtalene, kontaktmøtene og øvrig erfaring fra
skoleårets aktiviteter danner grunnlaget for evalueringen.
Evaluering av innholdet i skolens plan for arbeidet med elevenes psykososiale
miljø sees i direkte sammenheng med resultatene av arbeidet.
Administrasjonen fører oversikt over antall enkeltsaker. Jfr.: ”Oversikt over
enkeltsaker kap 9a ved Karasjok skole.” Administrasjonen har særskilt arkiv
over denne type saker.
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Administrasjonens oversikt over enkeltsaker kap 9a

Planen skal gjøres kjent
Forpliktende henvisning til plan for arbeidet med elevenes skolemiljø gis i
virksomhetsplanen og arbeidsinstrukser. Dette dokumentet gjøres også allment
tilgjengelig via skolens hjemmeside, Min Skole, gjennom Compilo og på Teams.
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