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1. MÅL OG DEFINISJONER  
 
    1.1 MÅL FOR SKOLEMILJØ I LILLEHAMMERSKOLEN 
 

1.1.1 HOVEDMÅL: 
 

ALLE ELEVER OPPLEVER ET GODT OG INKLUDERENDE  
SKOLEMILJØ SOM FREMMER DERES HELSE, TRIVSEL OG LÆRING 

 
1.1.2 DELMÅL: 

 Kommunen og den enkelte skole har et forsvarlig system som sikrer elevenes rettigheter etter 
Opplæringsloven kapittel 9a. 

 Skolelederne i Lillehammer sørger for at deres skole driver et systematisk, kontinuerlig og 
kunnskapsbasert arbeid for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. 

 Skolene har god praksis i å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø. 

 Alle ansatte på skolen tar et ansvar for å utvikle og opprettholde er godt og inkluderende 
skolemiljø. 

 Skolene involverer råd og utvalg i arbeidet. 
 
 
1.2 DEFINISJON 
Begrepene ”skolemiljø” og ”læringsmiljø” brukes delvis som synonymer.  
I denne planen brukes begrepet ”skolemiljø” om alle miljømessige faktorer i skolen. 
 
Dette inkluderer: 

 Vennskap og relasjoner til jevnaldrende. 

 Relasjoner mellom elev og lærer. 

 Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp. 

 Normer og regler. 

 Elevsyn og forventninger til læring. 

 Det fysiske miljøet i skolen. 

 Samarbeid mellom hjem og skole. 

 

 
2. LOVHENVISNING 
Lovparagrafen, § 9a i Opplæringsloven om elevenes læringsmiljø, trådte i kraft 1. april 2003. Denne paragrafen 
omtales som elevenes ”arbeidsmiljølov”.  
Paragrafen inneholder flere underpunkt:  
 
§ 9a-1 Generelle krav  
“Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar 
helse, trivsel og læring”.  
 
§ 9a-2 Det fysiske miljøet  
”Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, 
trivselen og læringa til elevane”. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid 
anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel 
har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.  

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke 
omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.  



Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for 
å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 
forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter 
føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.  

 
§ 9a-3 Det psykososiale miljøet  
”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan 
oppleve tryggleik og sosial tilhør. 
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord 
eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og 
varsle skoleleiinga, og dersom der er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe direkte inn. 
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mor krenkjande 
åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogeleg behandle saka etter reglane 
om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne 
klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort vedtak” 
 
§ 9a-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane 
”Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 
elevane, slik at krava i – eller i medhald av – dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege 
gjennomføringa av dette.  
Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet” 
 
Ut over dette inneholder kapittel 9a ytterligere 5 ledd som tar for seg 

- elevenes rett til medvirkning 

- informasjonsplikt 

- straff 

- skolefritidsordningen 

- statens rett til å gi nærmere forskrifter 
 
Med § 9a har elever og foreldre fått større grad av brukermedvirkning og bedre klageadgang.  
Skolen har fått tydeligere plikter, særlig når det gjelder det psykososiale miljøet.  
 

 
 
 
 
3. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ALLE  GRUNNSKOLER I 
LILLEHAMMER KOMMUNE. 
 
3.1 INNLEDNING 
§ 1 Hjemmel 
Med hjemmel i opplæringsloven § 2-9 har skolesjefen, 1.januar 2010 fastsatt forskrift om felles ordensreglement 
for alle grunnskolene i Lillehammer kommune.  
 
§ 2 Formål 
Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. 
Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element i utviklingen av 
sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elevene og mellom elevene og lærerne. 
 
§ 3 Virkeområde 
I tillegg til felles ordensreglement har den enkelte skole v SU myndighet til å utarbeide egne ordensregler 
tilpasset lokale forhold. Lillehammerskolens forskrift om ordensreglement kan ikke fravikes. 



Ordensreglementet inneholder: 
 regler for oppførsel 
 regler for tiltak ved brudd på ordensreglementet  
 regler for fremgangsmåten når brudd på ordensreglementet skal behandles 
 Skolen har ansvar for elevene på skolens område, dvs. alle undervisningslokaler, fellesrom, utearealer og 

når skolen har undervisning på andre steder enn skolens område. Dette innebærer at ordensreglementet 
gjelder når skolen har ansvar for eleven. 

 
Ordensreglementet skal også gjelde på skolevei. Eventuelle tiltak forutsetter at skolen gjøres kjent med brudd på 
reglementet. 
 
 
 
 
3.2 REGLER OG SANKSJONER 
§ 4 Generell orden og oppførsel 
Lillehammerskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt 
arbeidsmiljø for elever og ansatte. Alle skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig folkeskikk. 
 
Regler for orden og oppførsel: 
 vis hensyn og respekt for andre 
 hold arbeidsro i timene 
 møt presis til timer og avtaler 
 ha med bøker og nødvendig utstyr til timene 
 gjør skolearbeidet til avtalt tid 
 hold skolens område rent og ryddig 
 ta godt vare på alt som tilhører skolen ute og inne 
 grov språkbruk og krenkende atferd fysisk, verbalt eller digitalt (mobbing, diskriminering, vold) er forbudt 
 rasistiske utsagn og handlinger er forbudt 
 trakassering på grunn av religion, livssyn eller seksuell orientering er forbudt 
 bruk og besittelse av rusmidler, som for eksempel alkohol, narkotika og tobakk, er forbudt 
 besittelse av farlige gjenstander er forbudt 

 
§ 5 Tiltak ved brudd på ordensreglene – sanksjoner 
Elevene og de foresatte må på forhånd være kjent med konsekvensene ved regelbrudd. Alle sanksjoner skal 
være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere. Lillehammerskolen vil 
normalt kunne benytte følgende sanksjoner: 
 pålegg om oppgaver for å rette opp skader påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne 

tagging o.l.) 
 ved påført skade gjelder alminnelige erstatningsrettslige regler 
 muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer  
 muntlig eller skriftlig advarsel fra rektor   
 bortvisning fra undervisning: 1.-7. trinn kan bortvises for enkelttimer eller resten av dagen,  8.-10.trinn i inntil 

3 dager. Rektor avgjør etter å ha rådført seg med lærerne til eleven, jf Opplæringsloven § 2-10. Foresatte 
skal varsles om bortvisningen  

 beslag av ulovlige gjenstander 
 straffbare forhold som skjer på skolens område meldes til politiet av rektor 
 nedsatt karakter i orden og oppførsel  
 
Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglementet.  Dette gjelder både for tiltak i det felles 
reglementet og de lokale reglene. Elevenes alder og forutsetninger for å forstå egne handlinger skal tas i 
betraktning når sanksjoner vurderes. 
Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen. 
 



3.3 SAKSBEHANDLING 
§ 6 Generelt 
Den enkelte skole må påse at ordensreglementet er kjent for elever, foresatte og ansatte 
Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven, forvaltningsloven og de 
alminnelige retningslinjer for god forvaltningsskikk. Dette vil også omfatte reglene om samarbeid med hjemmet i 
forskrift til opplæringsloven. 
Foresatte har klagerett i de tilfeller sanksjoner medfører enkeltvedtak 
 
 
 

4. EKROM SKOLES PLAN FOR ET GODT SKOLEMILJØ  
 
4.1 ÅRSHJUL FOR TILTAK OG AKTIVITETER SOM FREMMER ET GODT  SKOLEMILJØ - 
AKTIVITETSPLAN. 
 - Skolemiljøet skal være tema på foreldremøter hvert år 
 - Skolemiljøplanen – personalmøter råd utvalg 
                              

AKTIVITETSPLAN  FOR   SKOLEÅRET  2016-2017: 

UKE DATO TIDSPUNKT            AKTIVITET ANSVAR / MERKNAD PERIODE MED FOKUS PÅ 

34 

 

Mandag 22.08 Kl.08.30 2.-7.kl 

Kl. 09.30 1.kl 

Første skoledag 

 

Alle  

Charlotte, Reidun K og 

Reidun L.S 

Hege permisjon 

 

           1. periode: 

DET SAMARBEIDENDE  

MENNESKE 

 

- Utvikle sosiale ferdigheter 

 

- Utvikle bevisst samfunnsansvar 

  og handlingskompetanse 

 

- Elevene gis plikter og ansvar 

 

 

 

 

22.aug - 16.sept  Vandreutstilling i hallen i gamlebygget 

«Strek»-en utstilling med tegninger 

fra 1800-tallet til dag 

Passer best for 

mellomtrinnet 

Uke 34-38 Innspilling 20.-22. 

sept kl 0900 

Lydbokprosjekt 

www.lydbokprosjekt.blogspot.no 

4.trinn, Hedvig 

Torsd25.-fred26.  Vikingtur 6.trnn: Hege 

35 29.aug-2.sept  Carlsten lesetest 2.-7.trinn; 

kontaktlærere 

  Skolefotografering  1.trinn: Charlotte G 

 Uke 35-39 og 

41-45 

29.aug-7.nov 

Kl 11.10-12.10 

Buss 10.40 og 

12.30 

Svømming  

 

 

4.trinn, Hedvig  

36 

 

5.-9. September 

 

 

 

Tur: 6. sept 

 

 

 

 

 

Vennskapsuke: 

Nullmobbing.no 

Elevsamtaler 

Aldersblandede aktiviteter for å 

styrke det psykosisialt miljøet 

Høsttur til Mosodden 

Alle 

Planlegging i team og 

lærergrupper 

 

 

37 Mandag 12.sept 

 

Kulturskolen, instrumentopplæring 

(fiolin/tverrfløyte) 4 grupper a 5 

 

1.trinn, Charlotte G. 

Dette obligatorisk tilbudet gjelder 

uke37,38 og 41 

Weideman og kjærligheten. 

Kunstmuseet 
7.trinn: Erik 

38 

Brann

-vern 

uke 

Mandag 19.sept 

 

 

 Kulturskolen, instrumentopplæring 

(fiolin/klarinett) 

1.trinn, Charlotte G 

09.30-11.00 Besøk på brannstasjonen 6.trinn: Hege 

Kl 13.00-14.30 Tverrfaglig team  

20.-22.sept Kl 0900 Innspilling av lydbok 4.trinn; Hedvig, 

Bjørnar 

22.september Kl.09:00 Varsla brannøvelse  

http://www.lydbokprosjekt.blogspot.no/


Ekrom skole, august 2016 

  Foreldremøter i uke 38 og 39.  

39 Mandag 26.sept  Kulturskolen, instrumentopplæring  1.trinn: Charlotte 

  Frist for utarbeidelse av IOP.   

40  3.-7.oktober 

 

HØSTFERIE 

 

 

 

 

 

41      2. periode: 

DET MENINGSSØKENDE  

MENNESKE 

-Kulturarven 

-Menneskeverdet 

-Ansvar for egne valg og 

handlinger 

-Likeverd og solidaritet 

-Rettigheter 

-Likestilling 

 

42 17.-21. okt 

Aksjonskveld 

torsdag 20.okt 

 Aksjonsuke, TV-aksjonen 

  

Alle. Planlegges i team 

Fredag 21.okt. Kl 11.00 

45 min 

«Dagen som forsvant» Kunstarter i 

samspill,litteratur og scenekusnt. DKS 

5.-7.kl : May Britt + 

kulturvertene 

I klasserom 

 Kl 09.00 Morgensamling m/tema 

innsamlingsaksjonen 

7.trinn: Erik 

Uke 42-44: 17.okt-

4.nov 

 Nasjonale prøver.Digitalt. Frist for 

registrering av fritak/ikke deltatt NP 

4.nov 

5.trinn:Charlotte U.L 

43 Mandag 24.okt 

 

Kl 0900 Kurs for elevarrangører Alle 

Kl 13.00-14.30 Tverrfaglig team  

44 Uke 44-46 

31.okt-18.nov 

 

Kl.10.00-12.30 

 

 

«I spennet mellom hukommelse og 

forestilling.» på Lillehammer 

kunstmuseum.  

Obs! Påmelding innen 1.sept, 

kulTURbuss 

6.og 7.trinn: Hege og 

Erik 

 

 

Mand 31.okt Kl.12.30 Stumfilmkonsert Alle 

  Avis i skolen 4. og 6.trinn 

45 

 

    

46   Hjem/skolesamtaler før 17.november   

47 21.nov-2.des  Kartlegging av digitale ferdigheter 4.trinn:Hedvig 3. periode: 

DET SKAPENDE 

MENNESKE 

- Kulturell tradisjon 

- Gi elevene lyst på livet 

- Aktive elever 

- Glede ved det vakre 

- Opplevelse og undring 

Mandag 21.nov Kl 13.00-14.30 Terrfaglig team  

Fredag 25.nov Kl 0900 Morgensamling m/tema Roald Dahl 6.trinn: Hege 

48 28.nov-25.01 

 

Mandag 28.nov 

 

 

Kl 08.45 

Kunst i skolen: Apefjes-en norsk 

superhelt(utstilling i hallen) 

1. adventsamling 

May Britt 

 

2. og 3.trinn: Ann 

Kristin og Nina 

49 Mandag 5.des Kl.08.45 2. adventsamling 4. og 5.trinn: Hedvig 

og Charlotte U.L 

50 Mandag 12.des Kl. 08.45 3. adventsamling 1. og 6.trinn: Charlotte 

G og Hege  

Tirsdag 13.des Kl.08.45 Lucia 1.trinn går og 6.trinn 

baker lussekatter 

Tirsdag 13.des 1.-6. time Juleverksted for alle trinn Charlotte G og Hege 

Torsdag 15.des Kl. 17.30 Nissemarsj Ann Kristin og Hege 

51 Fredag 16.des Kl. 10.00 Julemarkering i kirka og på skolen Trinn og ledelsen 

Onsdag 21.des 

Siste skoledag før 

jul 

Kl 10.30 4.adventsamling 

Julegrøt  

Julekino i gymsalen kl 11.50 

 

                                                                                                                                                                          

                                                        



4.2  SKOLENS ORDENSREGLEMENT 

 
 ORDENSREGLEMENT  FOR  EKROM SKOLE 

 

EKROM SKOLE – ET TRYGT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE 

 
Vi vil at Ekrom skole skal være en god, trygg og trivelig arbeidsplass for elever og 

ansatte. For å oppnå dette må vi ta hensyn til hverandre og følge ordensreglene i det 

daglige samværet. 

 

 
1. Alle skal være høflige og greie mot hverandre. 

2. Vi viser respekt for at vi er forskjellige, og erter eller mobber ikke. 

3. Vi bruker stoppregelen. 

4. Vi banner ikke og bruker heller ikke stygge ord. 

5. Alle er ute, på skolens område i friminuttene. Vi møter presis til timene. 

6. Ytterklær, lue/caps og sko har sine plasser på gangen. Vi bør bruke innesko. 

7. Elevene kan bruke sykkel til og fra skolen. De som sykler skal bruke hjelm, og 

sykkelen skal være i forskriftsmessig stand. I skoletiden skal sykkelen være parkert på 

skolens overside.  

Selv om elevene kan sykle fra 1.trinn av anbefaler skolen at Trygg trafikks 

retningslinjer følges: Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet 

trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et 

vanskelig trafikkbilde. Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen 

før de er gamle nok til å sykle alene. 

8. Snøballkasting er kun tillatt på oppsatte blinker. 

9. Til aking bruker vi bare akeutstyr uten meier. 

10. Vi tar vare på alt som tilhører skolen – både ute og inne. 

11. Tyggegummi og godteri er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å røyke eller bruke 

andre rusmidler på skolen. 

12.  Mobiltelefon skal være avslått og ligge i sekken når vi er på skolen. 

 

 

Det er ellers vedtatt slike rutiner for oppmøte/fravær i barneskolene i Lillehammer 

kommune: 

 Foreldrene plikter å melde fra til skolen og gi beskjed dersom eleven er syk eller 

av annen årsak ikke kommer til skolen. Det skal gis beskjed før kl 08:15 på sms til 

03686 (start meldingen med EKROM KLASSE, for eksempel  EKROM 1A) 

 eller på tlf 61 26 74 50 / 61 26 74 56. 

 

Dersom eleven ikke møter opp i klassen til første time og skolen ikke har fått beskjed fra 

foreldrene, plikter skolen å kontakte foreldrene hjemme eller på jobb for å få klarlagt 

årsaken til fraværet. 

 

 

 

 

 

 

 



SLIK HANDLER VI NÅR REGLENE BRYTES: 

 

1. Alle skal være høflige og greie mot hverandre. 

Tiltak: 1. Elevsamtale 

            2. Kontakt med hjemmet 

2. Vi viser respekt for at vi er forskjellige, og erter eller mobber ikke. 
Tiltak: 1.Vi følger skolens beredskapsplan mot mobbing og vold.  

3. Vi bruker stoppregelen. 

Tiltak: 1 Elevsamtale 

 2 Kontakt med hjemmet 

4. Vi banner ikke og bruker heller ikke stygge ord. 

Tiltak: 1 Elevsamtale  

Tiltak: 2 Kontakt med hjemmet. 

5. Alle er ute på skolens område i friminuttene. Vi møter presis til timene. 

Tiltak: 1. Elevsamtale 

            2. Kontakt med hjemmet 

6. Ytterklær, lue/caps og sko har sine plasser på gangen. Vi bør bruke innesko. 

Tiltak: 1 Elevsamtale 

            2 Kontakt med hjemmet 

7. Elevene kan bruke sykkel til og fra skolen. De som sykler skal bruke hjelm. 

Tiltak: 1 Kontakt med hjemmet      

        

8. Snøballkasting er tillatt på oppsatte blinker.  

Tiltak: 1 Elevsamtale  

                  2 Kontakt med hjemmet  

9. Til aking bruker vi bare akeutstyr uten meier. 

Tiltak: 1 Elevsamtale  

            2 Kontakt med hjemmet  

10. Vi tar vare på alt som tilhører skolen – både ute og inne. 

      Tiltak: 1 Elevsamtale 

                        2 Kontakt med hjemmet 

 3 Erstatningsansvar: Den som i uvøren lek eller på annen måte ødelegger ting, 

knuser ruter o.l, er ansvarlig for en egenandel på inntil kr. 5000;- 

(Skadeerstatningsloven §1.1 og 1.2). Er flere sammen om skaden, deler de 

kostnaden. Eleven(e) forklarer seg for rektor som tar den endelige avgjørelsen 

om erstatning. Hjemmet skal kontaktes før vedtak blir satt i verk. 

11. Tyggegummi og godteri er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å røyke eller 

bruke andre rusmidler på skolen. 

Tiltak: .1 Elevsamtale 

            2 Kontakt med hjemmet 

12. Mobiltelefon skal være avslått og ligge i sekken når vi er på skolen. 

Tiltak: 1 Telefonen beslaglegges, og eleven får den tilbake ved skoledagens slutt.                            

               Telefonen kan hentes enten hos lærer, eller på kontoret ved skoledagens 

               slutt. 
 

 
 

       
 



4.3  RUTINER (HVA OG NÅR) FOR Å SIKRE AT ALLE ANSATTE ER KJENT  MED 
SKOLEMILJØARBEIDET OG UTFØRER SINE PLIKTER. 

 
  
Kjøreregler for Ekrom skole. 
 

 Administrasjonsbygget og klasserom er åpne fra kl. 8:00 om morgenen. 

 Lærer skal være på plass i klasserommet 10 minutter før undervisningsstart 
(kl.8:20) hver morgen. 

 Toalettbesøk legges til friminuttene. 

 Unngå å låne utstyr fra andre klasserom i løpet av læringsøktene. 

 Hvis timen avsluttes før friminuttiden, må læreren være med elevene ut. 

 Friminuttvaktene bruker vest og hver vakt følger opp og veileder elever i lek på sitt 
oppsatte område av skolegården. 

 5., 6. og 7. klasse har fysak m/lærer og/eller assistent  mandager og fredager i 
første friminutt. 

 Alle elever kan være med på felles aktiviteter i regi av Lekesjefene tirsdager og 
torsdager. 
 

 
 
4.4 RUTINER (HVA OG NÅR) FOR INVOLVERING AV ELEVENE OG 
     SKOLENS RÅD OG UTVALG 
Plan for godt skolemiljø skal revideres og gjennomgås i alle skolens råd og utvalg årlig (høsten). 
Gjennomgått og revidert 21.11.16 i SMU. 
 
4.5 RUTINER (HVEM OG NÅR) FOR EVALUERING AV SKOLEMILJØARBEIDET 
Skolemiljøarbeidet oppsummeres og evalueres i PU, SFO-møter, elevrådet, FAU og SMU ved 
skoleårets slutt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6 HANDLINGSPLAN FOR GODT SKOLEMILJØ 
 
 
 

             Tilsynsplan 2016-2017 
 

Tid/sone Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0820 – 0830    Lærerne går inn i klasserommene og tar imot elevene 

1000-

1020  

(20 

min) 

Øvre 

skolegård 

Anne Berit 

Reidun K-* 

Charlotte G-* 

 

Helen-* 

 

Helen -* 

Lise 

 

Ellen -* 

Reidun S-* 

Hege-Merete  

Nedre 

skolegård 

Hanne-Monica 

Stian 

Hedvig 

Eva Charlotte -* 

Ellen  

Trine-* 

Hege 

Erik-*  

 

Hanne-Monica 

Stian 

 

1120-

1150 

(30 

min) 

Øvre 

skolegård 

Trine-M 

Ellen 

 

Helen-* 

 

 

Reidun K (korps) 

Andreas-* 

Hanne-Monica-* 

Nina-* 

Musa  
Andreas-* 

Lise 

 

Nedre 

skolegård 

Erik 

May Britt- * 

Hege-* 

Anne Berit 

 

Hedvig 

Eva Charlotte 

Stian -* 
Erik 

Stian -* 

 

1320 – 

1330  

(10 

min) 

Øvre 

skolegård 

Eva Charlotte 

 

Ann Kristin  

Stian-* 

Hege  

Stian-* 

 

      Nedre 

skolegård 

Reidun K Nina  

Hedvig  

 

Merket med gult=FYSAK 

Merket med blå: oppsyn fotballbanenl 

 

For alle som har inspeksjon gjelder følgende:  

 
Den som har tilsyn skal bruke gul vest. 

 
Den som har tilsyn har ansvar for alle elever i området man er gitt ansvar for, og 

skal involvere seg umiddelbart ved brudd på ordensreglementet eller hvis man 

oppdager elever som ikke har det bra. Man forflytter seg til et annet område 

dersom det er behov for det. 

 

Den som har tilsyn tar en runde inn i klasserommene og sjekker at alle er ute, 

eller hjelper til med påkledning. Da kan den som ikke har tilsyn komme inn for å 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=byzr8LGA4BDUTM&tbnid=VHn_d_qcZL80LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ostbyen.bodo.kommune.no/sfo/velkommen-til-oestbyen-sfo-article46536-1329.html&ei=EubwU_bNJ6m6ygPy8YGgBw&bvm=bv.73231344,d.bGQ&psig=AFQjCNH20Evyc6FyGgpRhw6ux0B-EnUvBQ&ust=1408382757671735


spise. Spesielt i 1.klassegarderoben kan det være noen som trenger litt ekstra 

hjelp. 

 

Den som har en stjerne ved seg, har et ekstra ansvar for å følge opp 

enkeltelever. Hjelpe de inn i lek og sosial aktivitet. 

 

 

Ved mistanke om brudd på §9a i Opplæringsloven skal nærmeste 

overordnede varsles. 

 

 «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, 

der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir 

utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller 

rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom 

det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.»  

 
 

Ansvar for spising med eleven fra kl 11.00-11-20 
                      

Trinn/ 

dag 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

1. Charlotte G Andreas Charlotte G Charlotte G Charlotte G 

2. Ann Kristin Ann Kristin Ellen  Ann Kristin Ellen 

3. Nina  Nina Helen Helen  Nina 

4. Hedvig/Andreas Hedvig/Trine Hege-Merete/ 

Stian 

Stian/Trine Hedvig/Trine 

5. Eva Charlotte  Eva Charlotte  Hege/Lise Reidun Hanne-Monica 

6. Hege Ellen Hanne-Monica Reidun 

7. Anne Berit Erik  Erik Andreas Hege-Merete 

                        

 
100%=120 min 

90%= 110 min 

80%= 100 min 

70%=90 min 

60%=80 min 

50%=70 min 

40%=60 min 

30%=50 min 

20%=40 min 

10%=30 min 

 

Assistenter skal ha en 30 minutters sammenhengende pause i løpet av dagen. 



Handlingsplan mot mobbing 
 

DEFINISJON: 

 En person blir mobbet når han/hun gjentatte ganger eller over tid, opplever å bli utsatt for 

negative handlinger, utestenging og/eller kommentarer muntlig og/eller digitalt fra en eller flere 

personer. 

  
 
FOREBYGGING: 
Mobbing som gjennomgående tema, med ekstra fokus  hver høst og vår: - alle elevene 
Elevsamtaler minst 2. ganger pr. år: - alle elever 
Hjem/skolesamtaler 2. ganger pr. år:  - alle elever 
”Elevundersøkelsen” årlig: - 5., 6. og 7. klasse 
Sosiogram / www.klassetrivsel.no, 2 ggr pr år: - alle elever 
Gruppe/klassesamtaler daglig :  - alle elever   
Et aktivt elevråd som fokuserer på samhold og et godt miljø:  - to elever fra hvert trinn, fra 
og med 3.trinn  
Nok voksne ute i friminuttet : - de voksne på skolen 
Samlingsstunder der trinnene tar ansvar hver sin gang(månedlig): - kontaktlærere,  
Kontinuerlig arbeid med utvikling av sosiale kompetanse: – kontaktlærere (Steg for steg) 
Ulike sosiale aktiviteter gjennom året:       - alle på skolen (Se aktivitetsplanen for skolen.) 
 
 

 Årlig gjennomgang av: Handlingsplan for godt skolemiljø. 

 Årlig gjennomgang av: Ordensreglement 

 Alle klasser skal utarbeide klasseregler og bruke disse aktivt. 
 
 
AVDEKKING: 
Være observant på adferd og endring av adferd. 
Elevsamtaler med enkeltelever eller grupper. 
Lytte aktivt til foreldre/foresatte som tar kontakt med skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.klassetrivsel.no/


HANDLINGSPLAN VED OPPDAGET MOBBING. 
 

 
TILTAK ANSVAR 

1 Når du oppdager : Snakke med den som blir plaget 

 ( skriftliggjøres) 

Kontaktlærer ( samme dag) 

2 Snakke med den/de som plager(skriftliggjøres) Kontaktlærer ( samme dag) 

3 Skaff deg oversikt og fyll ut meldeskjema for 

bekymring for barnets psykososiale miljø. 

Kontaktlærer/rektor ( samme dag) 

4 Informasjon til de respektive foreldre ( Skriftliggjøres) Rektor/ kontaktlærer ( samme dag) 

5 Møte med forulempet elev, foreldre og skole. ( plan 

for tiltak) 

Møte med elev som forulemper, foreldre og skole.( 

plan for tiltak) 

Kontaktlærer/rektor 

( så raskt som mulig) 

6  Info med ansatte, tiltak iverksettes, observasjon og 

tilbakemelding. 

Kontaktlærer evt. Rektor 

Ved behov 

7  Felles møte foreldre og skole . Framtidige tiltak 

avtales og skriftliggjøres 

Kontaktlærer/rektor 

8 Samtale med forulempet elev og samtale med den 

som har forulempet, jevnlig. 

Kontaktlærer/rektor 

Etter plan 

9 Samtale med respektive foreldre, dialog Kontaktlærer/ rektor 

10 Eventuelt videre reaksjoner- Alt skriflig 

dokumentasjon arkiveres. 

Rektor/ kontaktlærer 

 
 
 
Planen gjelder for skole og SFO. I SFO er kontaktlærer erstattet med SFO-assistenter 
 
Rekkefølgen av tiltak kan variere ut fra sakens innhold. 
 
Alle tiltak iverksettes for en avtalt periode. Dersom det er tiltak som gjelder enkeltelever, 
skal de foresatte informeres /evt.være med på avgjørelsen. 
 
Konflikter mellom enkeltelever er underlagt taushetsplikt utover kontakt mellom de 
berørte elevene, de foresatte, kontaktlærer og rektor. 
 
Beredskapsplanen er revidert gjennom behandling i 
 
 PU                                       
- FAU                                
- Samarbeidsutvalget            
- Elevrådet                             
            
 



4.8 KLART FORMULERTE FORVENTNINGER SKAPER EN GOD SKOLE. 
 

Klart formulerte forventninger skaper en god skole. 
Skolen forventer at du som forelder / foresatt: 

 Hilser høflig og vennlig på alle på skolen. 

 Tar ansvar for at eleven møter utkvilt og har hatt et godt måltid før skolestart. 

 Hjelper eleven med å ha skolesekken pakket og i orden hver dag. 

 Leser den informasjonen som skolen sender ut. 

 Setter deg inn i ukeplanen til eleven, og hjelper eleven med å sette av nok tid til hjemmearbeid. 

 Hjelper eleven med å ha papir på alle lærebøkene. 

 Har en positiv og oppmuntrende kommunikasjon med eleven. 

 Kontakter lærer, rektor eller klassekontakt hvis du lurer på noe 

 Møter på utviklingssamtaler og foreldremøter. 

 Stiller opp på arrangement som skoleavslutning, hyggekvelder, juletrefest etc. 
 
Skolen forventer at du som elev: 

 Hilser høflig og vennlig på alle på skolen. 

 Er en god kamerat og viser sammenheng mellom ord og handling, i friminutt og inne i timen. 

 Går bort, hvis noen står alene. 

 Snakker til den du er sint og sur på i stedet for å snakke om ham eller henne. 

 Tar aktiv del i undervisningen og deltar på det som er planlagt. 

 Gjør hjemmearbeid til avtalt tid og har med deg det du trenger til timen. 

 Rydder etter deg og tar vare på skolens og andres utstyr. 

 Finner selv ut hva de andre har gjort på skolen når du har vært borte fra skoletimer. 
 
Skolen forventer at du som lærer: 

 Hilser høflig og vennlig på alle på skolen. 

 Møter godt forberedt og til rett tid til timene. 

 Tar alle elevene på alvor og møter elevene på en positiv måte. Vi snakker til elever og ikke om 
elever, i henhold til taushetsplikt. 

 Hjelper elevene med forhold knyttet til friminutt, lek, ordens- og samværsregler. 

 Tilpasser opplæringa til hver enkelt elev, varierer i metode og arbeidsmåter i tråd med gjeldene 
lover og forskrifter. 

 Bidrar positivt på team og på møter. 

 Gir elevene ros og gode, konkrete underveisvurderinger på lekser og annet arbeid. 

 Har klare og tydelige forventninger om læring og arbeidsinnsats til hver elev. 

 Rydder sammen med elevene før du forlater undervisningsrom eller uteareal. 

 Samarbeider med foreldre / foresatte om den enkelte elev, slik at foresatte er trygge på at 
barna blir ivaretatt, både faglig og sosialt. 

 
 
Ekrom skole, 30.11.2016 
 
Godkjent i SMU 21.11.16, gjennomgått i personalet 24.11.16. 
 

 
 
 



5. RETNINGSLINJER OG HANDLINGSPLAN VED MISTANKE OM /  
    MELDING OM BRUDD PÅ OPPLÆRINGSLOVENS § 9a 
 
5.1 SKOLENS PLIKT TIL Å FATTE ENKELTVEDTAK, JF. § 9a-3 TREDJE LEDD 
 

 En elev eller forelder kan be om tiltak, henvendelsen behøver ikke være skriftlig. 

 Saken skal behandles ”snarest mulig”, avhengig av bla alvorlighetsgraden, og må ses i forhold til 
hvor mye utredning som er nødvendig for at det kan fattes vedtak på et forsvarlig grunnlag.  

 Kravet om å fatte vedtak er absolutt når henvendelsen kommer fra de foresatte.  

 I enkeltvedtaket skal skolen vurdere om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt eller ikke.  

 Det skal også fattes enkeltvedtak dersom skolen mener at retten er oppfylt. 

SITUASJON/HANDLING ANSVAR   NÅR 

Mistanke eller melding om brudd på § 9a 

Rapporteres tjenesteveg til Rektor 

Den som har mistanke/ 

oppdager eller får melding  

Samme dag 

Samtale med forulempede Gjennomføres av 

- Kontaktlærer 

- SFO-ansatt 

- Sos.lærer 

- Inspektør 

- Rektor 

Samme dag 

Samtale med den/de som forulemper 

(bryter loven) 

Enkeltvis 

- Ansvar som over 

Samme dag / snarest 

mulig 

Kontakte foresatte til den som blir 

forulempet  

- Informasjon om hendelse 

- Hva skjer videre 

-     Innkalle til samtale 

- Rektor 

- Kontaktlærer / sosiallærer  

Samme dag 

Kontakte foresatte til den/de som 

forulemper (bryter loven) 

- Informasjon om hendelse 

- Hva skjer videre 

-     Innkalle til samtale 

- Rektor 

- Kontaktlærer/ sosiallærer 

Samme dag eller etter 

vurdering 

Samtale med andre for å belyse saken Rektor Samme dag / snarest 

mulig 

Samtale med foresatte til begge parter  

Enkeltvis - drøfte plan for oppfølging av 

saken 

 

Rektor 

-  

Påfølgende dag/ 

snarest mulig 

Plan for oppfølging  

Skal inneholde: 

- Samtaler med foresatte etter avtaler 

- Elevsamtaler etter faste avtaler 

 

Gjennomføres av 

- Kontaktlærer  

- sos. lærer 

Ukentlig  eller etter plan 

Ev videre reaksjoner 

- Evt dialog mellom de foresatte på 

deres initiativ 

- Evt. Politianmeldelse  

 

- Foresatte 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Dersom skolen mener at elevens rett ikke er oppfylt:  
- tiltakene som tas inn i vedtaket må være tilpasset den konkrete saken 
- tiltakene skal være individuelt tilpasset den / de som har bedt om tiltak 
- tiltakene må være egnet og bidra til at lignende hendelser ikke skjer igjen 
- tiltakene må være innenfor opplæringslovens og annet regleverks rammer 
- hvor inngripende tiltaket er må vurderes 
- forholdsmessighet mellom bakgrunn for henstillingen og tiltaket 
- tiltak som er til barnets beste, jf barnekonvensjonen artikkel 3 nr 1 
 

 Et enkeltvedtak om tiltak for å stanse brudd på § 9a-3, vil også kunne innebære at skolen må fatte 
et eget enkeltvedtak rettet mot lovbryter.  

 Det er rektor som har myndighet til å fatte enkeltvedtak, andre ved skolen kan delta i utredning av 
saken. 

 Forvaltningsloven gjelder for saksbehandlingen. 
 
Det kan klages på: 
- vedtakets innhold 
- at skolen ikke fatter vedtak innen rimelig tid 
- skolens manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket 
- andre saksbehandlingsfeil 

Kilde: Rundskriv Udir-2-2010 
 

 
 
 
 
 

5.2 HANDLINGSPLAN VED MISTANKE OM / MELDING OM  BRUDD PÅ § 9a-3 
 
Se vedlegg 1 
 

 
 
 
6. BRUDD PÅ LOVEN FORÅRSAKET AV ANSATTE I SKOLEN 
 
Dersom det oppdages/gis melding om at en ansatt med ord eller handlinger bryter loven og forulemper 
enkeltelever eller grupper av elever, er dette meget alvorlig for skolen.  
Rektor har personalansvaret for de ansatte og er ansvarlig for å følge opp alle klager. Rektor må behandle alle 
klagesaker om lovbrudd fra de voksne som en personalsak, og sørge for at lovbruddet opphører straks. 

 
 
 
 
 

Informasjon - Rektor til personalet 

- Kontaktlærer til teamet 

Ved behov 

Dokumentasjon  

- Skriftlig dokumentasjon arkiveres 

 

Rektor 

 

Fortløpende 



 
 
Vedlegg 1 
                                                           Unntatt offentlighet jfr. Offl § 13. Fvl § 13,Offl § 12 
 
Dokumentasjon, Mistanke/ melding om brudd på § 9a - 3 

 
NAVN: 

Personnummer:                                                               Klassetrinn:  

 
FORESATTE: 

Adresse:                                                                             Telf.:  

 
SKOLE:                                                                             Dato: 

Ansvarlig på skolen:   
 

SITUASJON/HANDLING ANSVAR   

 

NÅR UTFØRT 

Signatur og 

dato 

Mistanke eller melding om brudd på § 9a 

Rapporteres tjenesteveg til Rektor 

Den som har mistanke/ 

oppdager eller får melding  

Samme dag  

Samtale med forulempede Gjennomføres av 

- Kontaktlærer 

- SFO-ansatt 

- Sos.lærer 

- Inspektør 

- Rektor 

Samme dag  

Samtale med den/de som forulemper (bryter 

loven) 

Enkeltvis 

- Ansvar som over 

Samme dag / 

snarest mulig 

 

Kontakte foresatte til den som blir forulempet  

- Informasjon om hendelse 

- Hva skjer videre 

-     Innkalle til samtale 

- Rektor 

- Kontaktlærer / 

sosiallærer  

Samme dag  

Kontakte foresatte til den/de som forulemper 

(bryter loven) 

- Informasjon om hendelse 

- Hva skjer videre 

- Innkalle til samtale 

- Rektor 

- Kontaktlærer/ 

sosiallærer 

Samme dag eller 

etter vurdering 

 

Samtale med andre for å belyse saken Rektor Samme dag / 

snarest mulig 

 

- Samtale med foresatte til begge parter  

- Enkeltvis - drøfte plan for oppfølging av 

saken 

Rektor 

-  

Påfølgende dag/ 

snarest mulig 

 

Plan for oppfølging  

Skal inneholde: 

- Samtaler med foresatte etter avtaler 

- Elevsamtaler etter faste avtaler 

Gjennomføres av 

- Kontaktlærer  

- sos. lærer 

Ukentlig eller etter 

plan 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ev videre reaksjoner 

- Evt dialog mellom de foresatte på deres 

initiativ 

- Evt. Politianmeldelse  

 

- Foresatte 

  

Informasjon - Rektor til personalet 

- Kontaktlærer til teamet 

Ved behov  

Dokumentasjon  

- Skriftlig dokumentasjon arkiveres 

 

Rektor 

 

Fortløpende  



Vedlegg 2 
 
VEDTAKET SKAL SKRIVES PÅ SKOLENS BREVMAL  
     
                                                            Unntatt offentlighet jfr. Offl § 13. Fvl § 13,Offl §12 
 

 
Foresattes navn og adresse Lillehammer, dato 
 
OPPLÆRINGSLOVA § 9a - 3 
Vedtak om tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø 
 
Elevens navn: 
Født: 
Årstrinn: 
 
Det vises til samtale/ møte / ditt brev av dato, hvor det framkommer at ……………… 
 
Opplæringslova § 9a-3, 3. ledd fastslår: 
 
”Dersom ein elev eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak som 
krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle 
saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling 
til sak, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort 
enkeltvedtak” 
 
Med begrunnelse i ovennevnte fatter xx skole med dette følgende vedtak: 
Tiltak 
Varighet 
Ansvar for oppfølging 
 
Xx – skole ønsker å ha en fortløpende dialog med deg om hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg i 
forhold til det / de iversatte tiltak. 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven § 2b. 
Vedtaket kan ankes, jfr. Forvaltningslovens §§ 28 og 29. Eventuell klage på vedtaket må settes fram 
senest tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. 
Klagen må begrunnes og underskrives. Klagen stiles til skolesjefen, og sendes via skolens rektor. 
Dersom skolesjefen ikke finner å kunne imøtekomme klagen, sendes klagen videre til Fylkesmannen for 
endelig avgjørelse. 
 
Med vennlig hilsen 
 xxxxxxxxxx 
rektor 
Kopi: Skolesjefen 
 


