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VISJON

Skolens plan- og arbeid med tiltak som har som mål 
og fremme elevens helse, miljø, trygghet 

og fremme et godt psykososialt miljø 
der den enkelte elev kan oppleve trygghet 

og sosial tilhørighet 
i sin skolehverdag
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Kap.1 System for kvalitetsvurdering, Oppll. § 13-10, andre 
ledd
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Sjekk-
punkt

Lov & 
forskrift Kommunens og Eidebakken skoles praksis og prosedyrer

Samarbeid 
med heimen

O.L. § 1-2 Skolen har skriftlige rutiner som sikrer samarbeid mellom skole og hjem. På småtrinnet skrives i 
hovedsak alle beskjeder til heimen, på ukeplanen. Ukeplan er hoved kommunikasjonsplan) . 
Fronter med sms varsling, kan også benyttes til daglige/ukentlig beskjeder til heimen. Årlig 
avholdes to foreldremøter pr. klasse, samt minimum to elev- foreldresamtaler. Se generell 
informasjon til foresatte på kommunens hjemmeside: http://lyngen.kommune.no/informasjon-til-
foreldreforesatte-med-barn-i-grunnskolen.4661065-5962.html

Vurdering 
av elevene

O.L. § 2-3 Skolene har vurdering som satsningsområde. Skolen har faste og skriftlige rutiner for 
gjennomføring av elevvurdering. Elever og foresatte blir skriftlig informert om retten til å klage på 
vurderinga og klager blir behandla etter forskrifta. Dette skjer gjennom elev- og foreldresamtaler og 
gjennom karaktersetting og underveisvurdering.

Ordensregle
ment

O.L. § 2-9 
+ 2-10

Skolene har felles godkjente ordensreglement, som er vedtatt av levekårsutvalget i Lyngen 
kommune (kommunal forskrift). Elever og foresatte blir informert om reglementet. Bortvisning kun 
ihht. reglementet. Ordensreglement er endret og vedtatt i Lyngen levekår 25.09.2009. Eidebakken 
har egne husregler for elever og ansatte som jevnlig oppdateres og gjøres kjent. Ordensreglementet 
er en kommunal forskrift.

Rett til et 
godt fysisk 
skolemiljø

O.L. § 
9A-1+2

Skolen har skriftlige rutiner for å vurdere elevene sitt fysiske miljø, behandler eventuelle klager og 
setter inn tiltak når det er nødvendig (se elevrådets kontrollskjema/sjekkliste av elevens skolemiljø). 
Daglige inspeksjonsrutiner og bussvakt kan avdekke mangler ved elevenes skolemiljø. Elevenes 
skolemiljø er også tema på foreldremøter. Se kommunens hjemmeside: 
http://lyngen.kommune.no/elevenes-fysiske-skolemilj.147619.12236745.tkt.html

Rett til et 
godt 
psykososialt 
miljø

O.L. § 
9A-3

Skolen drøfter og vurderer elevenes psykososiale miljø, behandler eventuelle klager etter 
forvaltningslova og setter inn tiltak når det er nødvendig. Skolen fatter enkeltvedtak dersom
foreldre eller elever ber om tiltak, knyttet til det psykososiale miljøet. Ved mistanke om mobbing, 
rasisme med mer skal den enkelte lærer varsle skoleledelsen, eller selv gripe inn. Kunnskap eller 
mistanke om krenkende adferd følges opp systematisk og likt overfor elevene. Skolen 
dokumenterer slike og liknende hendelser. Skolen benytter blant annet observasjonsskjema på 
uønsket elevadferd – disse skjema ligger på personalrom og legges utfylt i posthylla til 
vedkommende elevs lærer. Lyngen kommune v/ordfører har signert «Manifest mot mobbing 2011-
2014». Se også Handlingsplan mot mobbing (Sosial handlingsplan) og generell info på kommunens 
hjemmeside: http://lyngen.kommune.no/elevenes-psykososiale-
skolemilj.147619.12240305.tkt.html

Mobbing O.L. § 
9A-3

Skolen har skriftlige rutiner for å fange opp og handtere tilfelle av mobbing, diskriminering, vold 
eller rasisme. Mobbeundersøkelser og elevundersøkelser foretas (se tidspunkt for dette i årshjulet) 
etter årlig oppsatt plan der enn skal ha fokus på å avdekke antall og lokalisering av mobbing. Det 
gjennomføres høst/vår trivselsundersøkelse (spørreundersøkelse om mobbing). Mobbing skal være 
et årlig tema på foreldremøter. Resultatet skal drøftes på skolen og i samarbeid med skole-hjem. 
Skolen arrangerer ulike trivselstiltak, blant annet årlig aktivitetsdag mot mobbing. Skolen har 
utarbeidet handlingsplan mot mobbing (Sosial handlingsplan i kap.7) som årlig følges opp og 
evalueres på møte- og langdager. Manifest mot mobbing er signert ordfører.

Intern 
kontroll

O.L. § 
9A-4

Skolen har interne kontrollsystem for å sikre og ivareta elevenes helse, miljø og trygghet. Arbeidet 
skal omfatte det fysiske og det psykososiale miljøet. Skolen jobber med forebyggende arbeid på 
klasse og gruppenivå for å forhindre, forebygge og oppdage mobbeproblem. Det gjennomføres årlig 
mobbeundersøkelse, samt årlig gjennomgang av mobbeplan. Skolen har forebyggende arbeid for å 
skape samhold og trygghet: Felles arrangement 1.-10.kl. som blant annet Halldag (aktivitetsdag mot 
mobbing), adventskakao, matpakkedag (se skoleårets årshjul). Skolen benytter også 
observasjonsskjema på uønsket elevadferd – disse skjema ligger på personalrom og legges utfylt i 
posthylla til vedkommende elevs kontaktlærer med kopi til rektor. Se handlingsplan mot mobbing - 
Mobbe-undersøkelse - Kontrollskjema elevens skolemiljø. Skolen utarbeider årlig rapport om 
tilstanden i grunnopplæringen (læringsresultat, læringsmiljø etc.), som legges frem for 
Levekårsutvalget etter behandling på rektormøtet. 

Elev 
medvirkning 
i skolemiljø 
arbeidet

O.L. § 
9A-5

Kontrollskjema elevens skolemiljø: www.udir.no/skolemiljoutvalg
Elevene er representert i skolemiljøutvalget, og skal engasjeres i planlegginga og gjennomføringen 
av systematisk hms arbeid ved skolen (se elevrådets kontrollskjema/sjekkliste av elevens 
skolemiljø) gjennom jevnlige møter.

Informasjon
splikt og 
uttalerett

O.L. § 
9A-6

Samarbeidsutvalg, skoleutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd og foreldreråd får aktuell og nødvendig 
informasjon og har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolemiljøet. Disse informeres også årlig 
om resultater fra elevundersøkelsen. Møter arrangeres jevnlig og skal engasjere elevene i det 
systematiske skolemiljøarbeidet. Se også info på kommunes hjemmeside: 
http://lyngen.kommune.no/brukermedvirkning-i-skolen.147619.12655360.tkt.html

Samarbeids-
utvalg

O.L. § 11-
1, 1., 3. 
og 4. ledd

Skolen har skriftlige rutiner for opprettelse av samarbeidsutvalg, som er sammensatt etter gjeldende 
lov og forskrift. Representanter blant de folkevalgte velges hvert 4.år etter konstituering av nytt 
kommunestyre.  Levekår velger da kommunens representant, delegerer oppgaver og etablerer 
samarbeidsutvalg for skole og barnehage. Innkalling sendes pr. brev eller epost. Rektor fungerer 
som sekretær. Møter avholdes etter behov. Leder velges av utvalg selv.

Skolemiljø- 
utvalg 

O.L. § 11-
1a

Eidebakken har et skolemiljøutvalg som er sammensatt etter gjeldende lov og forskrift. Levekår 
velger her kommunens representant.  Skolemiljøutvalget velges blant SU medlemmene. Foresatte 
og elevene skal danne flertall i utvalget. Skoleledelsen skal sørge for at elevene og deres foresatte 
blir engasjert i skolemiljøarbeidet. Vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø skal være tema 
i alle skolens råd og utvalg, minimum en gang pr. semester (dette gjelder elevråd, elevenes trinnråd, 
ansattes møter, lærernes trinnmøter, lederteam, foreldrerådet, skolemiljøutvalg). Brukerorganene 
skal årlig diskutere hva som er av vesentlig betydning for skolemiljøet og hvordan kan dette 
kartlegges. Skolemiljøutvalget skal særlig gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet. Referat skal 
føres fra disse møtene og forelegges enhetsleder, som også har ansvaret for iverksettelse av 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#11
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#11
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#11-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#11-1
http://lyngen.kommune.no/brukermedvirkning-i-skolen.147619.12655360.tkt.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-6
http://www.udir.no/skolemiljoutvalg
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-5
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-5
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-1
http://lyngen.kommune.no/elevenes-psykososiale-skolemilj.147619.12240305.tkt.html
http://lyngen.kommune.no/elevenes-psykososiale-skolemilj.147619.12240305.tkt.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-1
http://lyngen.kommune.no/elevenes-fysiske-skolemilj.147619.12236745.tkt.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#9a-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#2-9
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#2-9
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#2-3
http://lyngen.kommune.no/informasjon-til-foreldreforesatte-med-barn-i-grunnskolen.4661065-5962.html
http://lyngen.kommune.no/informasjon-til-foreldreforesatte-med-barn-i-grunnskolen.4661065-5962.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#map001
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Kap.2 Skolens rutiner og prosedyrer

* Personvernloven skal ivaretas ved alle drøftinger og evaluering av resultater.

Tidspunkt: Oppgaver og prosedyre Ansvarlig:

Januar

Et godt læringsmiljø – diskusjon skoleledelse og elever. Ulike 
arrangement gjennomføres i løpet av skoleåret: Halldagen 
(aktivitetsdag mot mobbing), adventskakao, matpakkedag (se 
skoleårets årshjul). Se også dokument på: udir.no

Enhetsleder

Januar- april Gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10.klasse (dette er en 
del av brukerundersøkelsen fra UDIR for å kunne og avdekke 
og følge opp evt .mobbing). Gjennomføre trivselsundersøkelse 
spørreundersøkelse  om  mobbing  og  følge  opp  resultatene 
sammen med foresatte. 

Kontaktlærer

Mai- juni Innsamling og oppfølging/evaluering av resultater fra 
skolebasert vurdering.

Drøfting av resultat fra Elevundersøkelsen og elevsamtalen på 
skolen/langdag (lærer/elever/foresatte/SU/SMU).

Enhetsleder

Juni Samle inn og analysere resultater fra Elevundersøkelsen.

Drøfting av resultat for skolebasert vurdering på skolen 
(elever/elevråd/lærer/foresatte/FAU/SMU/SU).Tiltak legges inn 
i skolens arbeidsplan for neste år.

Enhetsleder

August Skoleruta, ordensreglement og nytt infoskriv om grunnskolen 
publiseres på kommunens hjemmeside. Rektor legger ut 
ordensreglement og infoskriv til foresatte på fronter.

skolesjef, Enhetsleder

August - 
september

Gjennomgang i klassene,foreldremøter og ansattemøter  av: 
Ordensreglement, Opplæringsloven kap. 9a (om elevenes 
skolemiljø), rundskriv Udir-2-2010 av 15.06.2010 (om 
psykososialt miljø) og planer relatert til kap. 9a.Drøfte i 
rektormøte

Enhetsleder, 
kontaktlærer,

skolesjef

Skolestart 
høst

Gjennomgang med elever, ansatte og skoleledelse av 
bussregler,husregler, ordensreglement og 
kontrollskjema/sjekkliste for elevens skolemiljø (elevråd), 
Sosial læreplan (herunder handlingsplan mot mobbing).

Enhetsleder, 
Kontaktlærer, 
Elevråd,ansatte,klasse
ne

September - 
oktober

Drøfte resultater for skolebasert vurdering, læringsmiljø og 
læringsutbytte i rektormøter og nettverksmøter.

Rådmann, skolesjef

Oktober Gjennomføre trivselsundersøkelse på alle trinn 
(spørreundersøkelse om mobbing) og følge opp resultatene med 
foresatte.

Kontaktlærer,SMU, 
elevråd,klasseråd

Oktober Frivillig elevundersøkelse for skolene om trivsel for 6. og 
10.klasse.

Enhetsleder/Rektor,k
ontaktlærer

Desember- 
januar

Drøfte og følge opp resultat fra nasjonale prøver på skolene 
(lærere/elever/foresatte).

Enhetsleder/Rektor
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Kap.3 Husregler for elever og ansatte

På Eidebakken vil vi at alle skal trives og lære. Derfor er det 
viktig at vi er hyggelige og høflige mot alle vi møter!

Ordensreglementet for skolene i Lyngen kommune, er overordnet husregler for ansatte og 
elever. Enhetsleder har ansvar for at regler gjennomgås og oppdateres hver måned. Husregler 
skal være kjent og synlig for elever og alle skolens ansatte.

Elever:

 Ikke luer, caps og hetter på i klasserommet!

 Tyggis, brus og snop er ikke tillatt på skolen.

 Mobiltelefoner skal være avslått og ute av syne. Kontaktlærer kan gi dispensasjon.

 1. – 4. kl. skal være ute alle friminuttene.

 5. – 10. kl. skal være utendørs alle friminuttene. 

 Ordning med at ungdomstrinnet kan være i kantina og i hallen i matfri og siste 

friminutt vurderes fortløpende.

 Ungdomstrinnet/mellomtrinnet slippes inn i fellesområdet 8.55 og en voksen må da 

være tilstede (lærer som står øverst på inspeksjonsplanen). 

 Elevene skal ikke alene inn på arbeidsrom, kopirommene og personalrommet. 

 Snakk pent til alle medelever og til voksne.

 Utesko tas av i garderoben, bruk gjerne innesko
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 Alle skal GÅ innendørs.

 Snøballkasting kun på anvist område

 Ungdomstrinnet spiser i kantina. 

 Mellomtrinnet spiser på klasserommene/fellesrom med unntak av spesialrom. 

 Ungdomstrinnet organiserer vaktordning og rydding i kantina i det siste friminuttet – 

etter avtale med lærerne på dette trinnet.

 Gjentatte brudd på husregler medfører sanksjoner.

Ansatte: 

 Alle elevene skal ut i siste friminutt.

 Spesial- og klasserommene skal være låst i pausene.

 Lærer må være tilstede når elevene spiser.

 Unødvendig mobilbruk blant ansatte skal unngås.

 Slukk lys, rydd (og lås) etter deg.

 Ikke åpne vindu pga. ventilasjon.

 Lærer som har klassen må være tilstede ved ut/inngang. 

 Eget fravær meldes til skoleledelse pr. telefon                                   
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Kap.4 Pedagogisk plattform

VÅR VISJON

Et godt sted å være! Et godt  
sted å lære!

Vi skal modig møte 
skoledagen,

Med glede lære for livet
I trygge omgivelser
med høflig framferd,

Bli dugelige folk.     

ALLE i skolesamfunnet har ansvar for å skape et trygt og inspirerende arbeids- og 
læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling for den enkelte. 

Det gjør vi ved å:

 Følge gjeldende læreplaner og ta hensyn til samfunnsutviklingen og kommunes 
satsningsområder.

 Legge vekt på organisering og arbeidsmåter som fremmer elevenes faglige og sosiale 
utvikling.

 Tilrettelegge for at elevene får oppleve mestring gjennom tilpasset opplæring.
 Være positive og vise respekt for hverandre og skolens fysiske miljø.

SKOLELEDELSEN/SKOLEN

 Har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske 
kompetansen.

 Skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter 
elever og foresatte har.

 Skal dokumentere og informere de foresatte om elevens læring og utvikling.
 Skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring.
 Skal støtte de foresatte i deres oppdragelse av barna.
 Har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene.
 Skal lytte til de foresatte og samarbeide med dem i skolens utvikling av innhold og 

virksomhet.
 Lærere skal være informert om den enkelte elevs situasjon og jevnlig informere foresatte 

om elevens skolesituasjon, trivsel og læringsutvikling.
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 Skape en skole som er preget av trygghet, trivsel og læring.
 Være tydelig på hvilke krav og forventninger som stilles til skolens personale, elever og 

foresatte.
 Sørge for at den daglige driften blir planlagt på ulike nivåer i organisasjonen. 
 Evaluere skolens virksomhet og planer.
 Arbeide for at elever skal ha det bra på skolen og vite hvordan de kan oppdage problemer, 

og hvordan de kan løse dem.
 Tilrettelegger læringsarbeidet og engasjerer seg i pedagogisk utviklingsarbeid.
 Tar de som melder fra om kritikkverdige forhold på alvor, og har ansvar for at skolen gjør 

noe for å stoppe dette og kontakter foresatte og varsle om det som har skjedd (gjelder alle 
typer krenkende adferd, samt lærer/elevmobbing).

 Være tydelig ledere – ta beslutninger som er til det beste for skolen.

LÆRERNE/ANDRE ANSATTE

 Samarbeide på tvers av klasser og team og legge planer for å gi elevene en helhetlig 
opplæring.

 Arbeide for at elever skal ha det bra på skolen og skal vite hvordan de kan oppdage 
problemer, og hvordan de kan løse dem.

 Plikt til å informere foresatte som kommer med anmodninger om at de har rett til 
enkeltvedtak.

 Alle som jobber på skolen, har plikt til å gjøre noe hvis de tror at en elev ikke har det bra 
på skolen. De skal så fort som mulig prøve å finne ut hva som har skjedd og må melde fra 
til skoleledelse, dersom det er grunn til bekymring for elever.

 Samarbeide og inspirere hverandre i rollen som formidlere av kunnskap, læringsmetoder 
og sosial kompetanse.

 Hjelpe elevene til å utvikle seg i rollen som aktive og medansvarlige elever. 
 Inspirere elevene til å yte etter evne og til å få et positivt selvbilde, og fremme elevenes 

gode egenskaper.

ELEVENE 

 Har rett til et godt skolemiljø, der en er trygg, trives og kan lære.
 Jobbe for å utvikle sosiale egenskaper og ansvarsfølelse.
 Skal tilegne seg kunnskap i de enkelte fag og metoder for hvordan man lærer. 
 Være aktivt deltakende i læringsprosessen og prioritere skolearbeidet. 
 Ha medansvar for læringsmiljøet.
 Elever må oppføre seg bra overfor hverandre på skolen. Ingen skal oppleve å bli mobbet, 

utestengt eller slått. Ingen skal si noe negativt om utseende, klær, tro, seksuell legning, 
dialekt eller andre ting.

 Si fra hvordan du føler det! Si også fra hvis du tror at andre elever ikke har det bra.
 Har rett til å be skolen sette i gang tiltak for at skolemiljøet skal bli bedre og å komme 

med forslag til hva skolen bør gjøre.
 Gi råd til skolen gjennom elevrådet og skolemiljø- utvalget. Elevrådet skal blant annet 

arbeide for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet 
med skolemiljøet. Brosjyre kan lastes ned fra www.udir.no/skolemiljoutvalg

 Kontakte skolen alene eller sammen med andre. For eksempel kan du skrive et brev 
sammen med en venn eller sammen med foreldrene dine. En hel klasse eller elevrådet kan 
også be om at skolen gjør noe med skolemiljøet.

 Hvis elever sier fra om noe, skal elev og foreldrene få et brev fra enhetsleder der det står 
hva skolen skal gjøre. Det brevet kalles et enkeltvedtak.
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 Svaret skal si noe om hva skolen vil gjøre videre i saken, og det skal inneholde en 
begrunnelse. Svaret skal være skriftlig. Det er mulig å klage til Fylkesmannen dersom 
elev/foresatte ikke er fornøyd med svaret fra skolen, eller skolen ikke gjør noe.

FORESATTE
Se kap.6: Skolemiljø og skolemiljøarbeidet
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Kap.5 Satsningsområder kommune og skole

Lyngen Kommune har som satsningsområder:
(Satsningsområder revideres 2012)

 Kvinner 
 Barn og ungdom
 Helse
 Næringsliv
 Regionalt samarbeid

Eidebakken Skole har som satsningsområder skoleåret 2013-14

 Læring, mestring, trivsel- ny giv metoder
 KoRus nord
 Skolemåltid 
 MOT
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Kap.6 Skolemiljø og skolemiljøarbeidet

Samarbeid skole og hjem - brukerorganene

Kap.6.1 Et godt skolemiljø
Et godt skolemiljø og et godt psykososialt miljø har vi når alle elevene opplever trygghet og 
mestring i sin skolehverdag. «Et godt sted å være, et godt sted å lære». Dette innebærer blant 
annet:

 Alle ansatte ved skolen informeres årlig om den plikt de har til å undersøke, gripe inn 
og varsle dersom de har mistanke eller kunnskap om at elever blir utsatt for krenkende 
ord eller handlinger

 Gode inspeksjonsordninger – inspiserende lærere har gule vester
 Tilpasset opplæring for elevene
 Forhindre uønsket/krenkende adferd gjennom trivselstiltak (årshjul)
 Handtere og følge opp uønsket adferd blant elever
 Skoleledelsen varsles om uønsket elevadferd
 Skolen følger skriftlige rutiner for å avdekke brudd på Opplæringslova § 9A ,og fatter 

enkeltvedtak på eget initiativ eller dersom rådsorganer, foresatte eller elever ber om 
tiltak knyttet til det psykososiale miljøet eller det fysiske skolemiljøet.

 Foresatte får informasjon om retten til å klage på skolemiljøet
 Elever og foresatte tas med på råd og vurdering iht rutiner i årshjulet
 Forebyggende arbeid mot mobbing (ulike aktiviteter)
 Årlige trivselsundersøkelser med evaluering og  nye tiltak
 Få til økt elevmedvirkning og involvere elevene gjennom klasseråd og elevrådet
 Gi informasjon og gjøre skolens regler synlig for alle elevene ved tydelig praksis og 

ved  oppslag på elevenes daglig møteplasser.
 Diskutere skolemiljøet jevnlig i klassene,ukentlig på avdelingsmøter, minst 2 ganger 

årlig elevråd, SMU og FAU og i personalmøter.
 Skolemiljø diskuteres på alle foreldremøter
 Klassene har egne lokale læreplaner for et godt psykososialt miljø (se kap.9) som 

oppdateres årlig
 Skoleledelsen følger opp rapportportaler. Ledelsen bruker sine innsamlede 

opplysninger om mobbing og trakassering for å kartlegge omfang, måter og steder der 
det skjer mobbing og følger dette videre opp med drøftinger i rådsorganene og i 
personalet og gjennomfører tiltak til forbedringer.

Kap.6.2 De foresatte har plikter

Foreldrene har hovedansvaret for barnas utdannelse. Dette er klart definert i både Barneloven 
og Opplæringsloven. Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter er også med på å 
understreke at hovedansvaret for både oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. Dette 
forutsetter et nært samarbeid mellom hjem og skole.
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FUG `s foreldreplakat

Kjære forelder
Du er ditt barns første og viktigste lærer! ...

Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. ...
Ditt engasjement er like viktig på ungdomsskolen som i barneskolen....

Diskuterer du med barnet, stimulerer du hennes/hans 
Tanker og utvikling. ...

Det er viktig at du er med og vurderer barnets arbeid....
Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. ...
Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. 

Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater.
At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid 

og oppfølging.
Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang!

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (www.fug.no)

 Ha hovedansvar for elevens oppdragelse.  
 Følge opp sine barns skolegang og involvere barna.
 Stille opp på møter og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. 
 Har rett til å be skolen sette i gang tiltak for at skolemiljøet skal bli bedre og å komme 

med forslag til hva skolen bør gjøre.
 Har oppdrageransvaret og skal sørge for at barna kan fylle opp sin plikt til opplæring etter 

evne og forutsetninger.
 Har ansvar for daglig omsorg.
 Har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning.
 Skal se til at barna gjør sine lekser, men skolen kan ikke forutsette at de foresatte har 

kompetanse til å gi barna faglig hjelp.
 Skal holde seg informert om sine barns skolesituasjon.
 Har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne for at skolen skal 

kunne ivareta elevenes rett til tilpasset opplæring.
 Skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer dette.
 Stille opp på møter og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. 
 Har rett til å be skolen sette i gang tiltak for at skolemiljøet skal bli bedre og å komme 

med forslag til hva skolen bør gjøre.

Heimen har rett til å klage til Fylkesmannen om skolen ikke følger opp skriftlige klager på 
skolemiljø, mobbing eller andre forhold skolen har ansvar for.

Kap.6.3 Slik går du fram ved klage på skolemiljøet

 Ansatte kjenner plikten til å informere foresatte om deres rett til enkeltvedtak når de tar 
opp sine bekymringer for sine barns skolemiljø,

 Skolen skal fatte enkeltvedtak, dersom foreldre eller elever ber om tiltak knyttet til det 
psykososiale miljøet,
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 Skolen skal fatte enkeltvedtak på eget initiativ når skolen finner det nødvendig etter 
Opplæringslova § 9A-3

 Både elever og foreldre/foresatte kan henvende seg til skolen og be om at feil og mangler 
ved skolemiljøet blir rettet opp.

 Dette bør gjøres skriftlig.
 Skolen skal snarest mulig ta stilling til henvendelsen ved å undersøke og gjøre et 

enkeltvedtak.
 Den som har etterspurt tiltak, skal ha skriftlig tilbakemelding- gjennom enkeltvedtak.
 Dersom elev eller foresatte ikke er fornøyd med innholdet i vedtaket, kan de klage til 

Fylkesmannen. Skolen har plikt til å hjelpe foresatte til å skrive klagen.
 Klagen skal behandles av skolen/skoleeieren. Dersom klager ikke får medhold, skal 

skolen/skoleeieren sende klagen videre til Fylkesmannen.
 Dersom Fylkesmannen gir klageren medhold, må skolen rette seg etter de påleggene som 

Fylkesmannen gir.

Kap.6.4 Lover og forskrifter

Foreldrene har hovedansvaret for barnas utdannelse. Dette er klart definert i både Barneloven 
og Opplæringsloven. Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter er også med på å 
understreke at hovedansvaret for både oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. Dette 
forutsetter et nært samarbeid mellom hjem og skole. I Prinsipper for opplæringen sies det i 
Læringsplakaten at skolen skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre de 
foresattes medansvar i skolen.

Enkeltvedtak
Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en 
eller flere bestemte personer. Forvaltningsloven har innledningsvis noen fellesbestemmelser 
som gjelder all forvaltningsvirksomhet, og deretter en del bestemmelser som bare gjelder 
saksbehandling som skal føre fram til enkeltvedtak.

Den som en sak omhandler eller gjelder, regnes som part i saken. Part i saken har rett til å 
uttale seg om saken og rett til innsyn i saken.

Offentlighetsprinsippet
Offentlig innsyn i virksomheten til forvaltningen er et viktig prinsipp i forvaltningsretten. Den 
fastslår at forvaltningens virksomhet er offentlig. Enhver kan kreve innsyn i det offentlige 
innholdet i en hvilken som helst bestemt sak, helt uavhengig av om man har tilknytning til 
saken eller ikke, og uten å måtte begrunne hvorfor

Opplæringsloven            
                                                                                                               
 § 1-1. Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar 
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Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 
undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 
kommunen.

§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, 
foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet 
skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar 

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er 
medlemmer. 

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek 
aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt 
samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane 
og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege 
vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av 
representantane.  

§ 15-1. Bruk av forvaltningslova (opplysningsplikt)
Forvaltningslova gjeld for verksemd som etter lova her blir driven av forvaltningsorgan, med 
dei særreglane som er fastsette i lova her. 

Reglane om teieplikt i §§ 13 - 13e i forvaltningslova gjeld òg for private skolar godkjende 
etter § 2-12 i lova her.

§ 20-1. Formålet med foreldresamarbeid 

Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. 
Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. 
Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode 
læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar 
vidaregåande opplæring.

§ 20-3. Foreldresamarbeid i grunnskolen 

Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. 

Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om 
skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for 
foreldra. 

Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med 
kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg 
skal kontaktlæraren samtale med foreldra om utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-
1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. Samtalen skal klargjere korleis 
eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til 
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eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller 
ho rett til å vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven 
etter § 3-11 tredje ledd og halvårsvurdering i fag etter § 3-13. 

Foreldra skal få munnleg eller skriftleg: 

 varsling om eleven sitt fråvær 
 varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og 

oppførsel eller fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden 
eller oppførsel, jf. § 3-7 

 informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og 
forskrifta 

 anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter 
anna lovgiving. 

Kap.6.5 Brukerorganene ved Eidebakken skole

Elevråd
Elevrådet består av elever valgt fra 5. – 10. trinn.. En lærer har ansvaret som veileder. 
Elevrådet skal være valgt i løpet av de to første ukene i skoleåret. 
Elevrådets oppgaver er å fremme eller diskutere saker som angår skolemiljø/læringsmiljø, 
samt uttale seg i saker som fremmes av skolen. Så som elevundersøkelsene og andre forhold 
som vedrører elevene direkte.

Foreldreutvalget
Alle foreldre med barn i skolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldreådets 
arbeidsutvalg (FAU) fungerer som styre for Foreldrerådet. Alle årstrinn skal ha et medlem 
med personlig vararepresentant i FAU. Så langt råd er bør begge kjønn være likt representert i 
FAU. Antall medlemmer avgjøres om det er elever på alle årstrinn. Etter delegering fra 
foreldrerådet, velger hvert trinn sitt medlem og varamedlem til FAU. Valget skjer før 15.sept. 
FAU velger selv leder, nestleder, kasserer, sekretær og revisor. 

Det skal holdes minst ett foreldrerådsmøte hvert skoleår, det første innen 25. september.
Leder i FAU og /eller rektor innkaller til møte. Rektor skal ha kopi av innkallinga

Foreldrerådet skal/kan:

 Fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt 
del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.  

 Jobbe for å skape godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for trivsel og 
positiv utvikling hos elevene.       

 Støtte og gjennomføre trivselsfremmende tiltak og arrangementer.
 Delta i arbeid for å fremme trygge omgivelser ute - skolevei og uteareal - og skolens 

innemiljø.                                                                                                  
 Skape kontakt mellom skolen og lokalmiljøet.
 Gjøre skolen til en ressurs i sitt nærmiljø.
 Gi uttalelser i større saker som angår skolen og skolekretsen. 
 Diskutere skolepolitiske spørsmål, både på lokalt og nasjonalt nivå.
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 Vedta skolens plan for foreldresamarbeid.
 Velge foreldrerådets arbeidsutvalg ved å delegere oppgaven til klasseforeldremøter. 
 Velge 2 elevenes talsperson til skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalget. 

Valgperioden er ett år fram til neste valg er foretatt.
 Behandle foreldrerådets økonomiske ressurser (godkjenne regnskapet).

Klassekontaktene
Klassekontakten er medlem av FAU. Valg av klassekontakt gjøres på den enkelte klasses 
foreldremøte.
                                                

 Jobbe med hjem-skolesamarbeidet for sitt klassetrinn.
 Være bindeledd mot skolen, og da spesielt kontaktlæreren.
 Omdømmebygging 
 Foreldrekontaktene planlegger foreldremøter sammen med lærerne.                          
 Iverksette og samarbeide om å gjennomføre aktiviteter i klassen eller på trinnet. 
 Ta opp fellessaker som opptar elever og foreldre, med lærerne eller FAU.

 

Foreldremøter
Det holdes minst 2 foreldremøter i skoleåret, det første før 15. september. 
Møtet kan avvikles som fellesmøter trinnene, men det skal være ett møte på klassenivå for 
bl.a valg av klassekontakter/ medlemmer til FAU og kasserer for eventuell klassekasse.
Ett foreldremøte holdes før skoleslutt for vurdering av skoleåret (skolemiljø, læringsmiljø, 
aktiviteter mv.).

 Planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlærer og foreldrekontaktene.
 Kopi av innkalling sendes avdelingsleder og rektor
 Lærerne og foreldrerepresentantene avtaler hvem som leder de ulike delene av møtet
 Gi informasjon av mer generell karakter, blant annet om undervisningsopplegg, 

arbeidsmetoder, opplæringsplaner for elevgruppen. Skolens ordensregler og 
foreldrenes rettigheter etter Oppl.loven §9A  drøftes årlig. 

 Drøfte saker som gjelder trinnet f.eks det sosiale og faglige miljøet, generelle 
holdningsspørsmål, planlegging av turer og lignende.

 Gi informasjon om elevenes og foreldrenes rettigheter som retten til fritak og andre 
rettigheter.

 Alle foreldre oppmuntres til å delta på møtene. Innkallingen har en svarslipp.
 En av foreldrene skriver møtereferat. 
 Kopi av referat sendes kontaktlærer, avdelingsleder og rektor.
 Lærerne og klassekontaktene evaluerer møtene i fellesskap.
 Skoleledelsen kan delta på alle foreldremøter.

Samarbeidsutvalget (SU)
2 representanter for undervisningspersonalet
1 for andre tilsette 
2 for foreldrerådet 
2 for elevene 
2 for kommunen inkludert rektor                                                                        

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

Leder i SU og /eller rektor innkaller til møte.
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Skolemiljøutvalget (SMU)
Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i 
arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker 
som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

Skolemiljøutvalget består av medlemmene i samarbeidsutvalget minus lærerrepresentant og 
representant for andre tilsatte. Elevene og foreldrene skal ha flertall i utvalget.

Utvalget består av:

      2 representanter for elevene
      2 foreldrerepresentanter (velges av FAU)
      1 repr. fra undervisningspersonalet/andre tilsatte 
      1 repr. fra kommunen (velges hvert 4. år av levekårsutvalget)
      1 repr. fra skoleledelsen.   

Leder og eller rektor innkaller til møte.

Kap.6.6 Elev/- og foreldresamtaler, informasjon

Det vises til forskrift § 3-2 og § 3-3 i Opplæringsloven ” Skolen og kontakten med heimen 
som omhandler elevvurdering og konferansetimer med foresatte.”

§ 3-2: Skolen og kontakten med heimen
Skolen skal halde god kontakt med foreldra. Kontaktlæraren skal minst to gonger om året
ha ein planlagd og strukturert samtale med dei. I samtalen skal kontaktlæraren mellom
anna gjere greie for korleis eleven står i høve til dei måla som er sette i læreplanverket
og korleis eleven arbeider til dagleg. Samtalen skal munne ut i ei oppsummering, mellom
anna med sikte på å bli enige om kva det særskilt skal leggjast vekt på i det vidare
arbeidet. Etter fylte 12 år har eleven rett til å være med. I tillegg til samtale kan ein nytte  
skriftleg melding når skolen og/eller heimen finn det formålstenleg. Skriftleg melding skal  
alltid sendast når foreldra ikkje møter til samtale.

Eidebakken skole har utarbeidet skjemaer for bruk i elev- foreldresamtaler. Samtalene 
inneholder et kort tilbakeblikk på perioden fra forrige møte og en evaluering av utvikling og 
måloppnåelse. Nye konkrete utviklingsmål settes ut fra hva elevene mestrer.

Utviklingssamtalen utføres etter dato i skolens årshjul.

Foreldrene kan også ringe skolen/læreren ved behov og få vite om elevens faglige og sosiale 
utvikling om foreldrene ser behov for det.

Meldingsbok
Alle elever i grunnskolen skal ha ei meldingsbok som blir brukt av foreldrene og av
kontaktlæreren til meldinger om fravær, søknader om å få fri osv. Ved søknad om fri utover 
en dag, må henvendelsen skje skriftlig til rektor. Kontaktlærer fører fravær (anmerkninger 
mm.) på Fronter.

Ranselpost, hjemmeside og fronter
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Skriftlig informasjon, ukeplaner etc. fra skolen, sendes som e-post, sms i fronter og 
ranselpost. Fronter brukes av alle trinn, men noe ulikt (se trinnvis oppsett). Dette er et 
elektronisk verktøy for direkte kontakt mellom hjem og skole. 

Kommunens hjemmeside har et eget informasjonsskriv til foresatte som bør leses av alle 
heimene.  Ordensreglement for skolen sendes heimen elektronisk hver høst.

Informasjon om eleven og klassen
Vi informerer fortløpende om den enkelte elev ved bruk av: Ukeplaner/ arbeidsplaner, 
meldingsbok, samtaletimer, telefon, fronter, brev, vurdering/ underskrifter.

Foreldrearrangement
Foreldrene i 8. klasse har ansvar for å arrangere 17. mai feiringa i Lyngenhallen. Leder i FAU 
innkaller til møte i komiteen.

Vedtatt i elevråd_________________________

Vedtatt i personalgruppa____________________

Vedtatt i Foreldrerådet:  18.11.13

Vedtatt gjennomført fra: 25.11.13 i SMU/samarbeidsutvalget
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Kap.7 Handlingsplan mot mobbing, vold, krenkende og 
uønsket adferd/oppførsel

Alle elever har rett til et godt fysisk og et godt psykososialt miljø som fremmer helse, 
trivsel og læring. Det er viktig at alle, dvs. både elever og alle ansatte ved skolen gjør sitt 
beste for at vår skole blir et trivelig sted å være og et godt sted å lære. (Opplæringsloven 
§§§9A-1, 9A-2 og 9A-3).

Lyngen kommune har sluttet seg til den nasjonale satsingen «Manifest mot mobbing», 
for å styrke arbeidet for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn 
og unge. Vi skal ha NULLTOLERANSE for mobbing! Elever og ansatte ved 
Eidebakken skole vil og skal bidra til å skape et godt fysisk og psykososialt 
oppvekstmiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle ved skolen!

Planen bør tas opp til evaluering når en av partene ber om det.  Dette bør gå
tjenestevei.

1.april 2003 fikk hver enkel elev i skolen en lovfestet rett til et godt skolemiljø. (Kap. 9a i 
opplæringsloven)

MÅL: Alle elevene ved Eidebakken skole skal ha et trygt klasse- og skolemiljø, samt en 
trygg skolevei uten mobbing og plaging. Også på fritida bør elevene føle 
trygghet i de miljø hvor de ferdes.

Definisjon på mobbing:
«Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av 
en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle 
situasjonen» (Olweus 2010, Roland 2007).

Både vold, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan være krenkelser som benyttes 
i mobbing gjentatte ganger og over tid, og går ut over et offer som har vanskelig for å forsvare 
seg. Mobbing kan også skje ved bruk av Internett, mobiltelefon og annet.

Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en 
annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på 
grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk).

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.
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Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en 
annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for 
å forsvare seg.

HANDLINGSPLANENS PRINSIPPER:

I Vi vil forebygge mobbing
II Vi vil avdekke mobbing
III Vi vil løyse problemet når det oppstår
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Håndtering av krenkende elevatferd rettet mot ansatte i 
skolene i Lyngen Kommune- mai 2013

1. HENSIKT OG FORMÅL
Hensikten med rutinen er å forebygge trussel og vold mot ansatte i Lyngen Kommune og ivareta 
ansatte som har vært utsatt for trussel og vold, samt bedre helse, trivsel og arbeidsmiljø. 
Vold og trussel er sjokkerende for den som blir berørt og for kommunen for øvrig. 
Ved å akseptere vold og trusler vil slike handlinger normaliseres, noe som må forhindres.

Rutinen skal virke forebyggende for den psykiske helsen hos de ansatte i kommunen. Godt samarbeid 
mellom ledelsen og ansatte er med på å hindre vanskelige episoder og gi støtte til de som måtte trenge 
det.

Rutinen skal også gi rettledning etter episoder med vold/trussel.

2. DEFINISJONER OG BEGREPER
Trussel: Når en ansatt føler seg truet.
Vold: Når en ansatt har vært utsatt for en voldelig handling.
Ulike typer vold:
- fysisk vold
- psykisk vold
- materiell vold
- verbal vold
- seksualisert vold

Vold er når noen på en annen med hensikt krenker sårer eller påfører smerte.

Håndtering av krenkende atferd mot voksne på skolen: enkeltepisode
Handlinger rett etter en hendelse.

1. Avviksrapportering. Leder skriver avvik som rapporteres til oppvekstsjefen. AML §3-1

2. I nødverge og nødrett situasjoner hvor det er brukt fysisk inngripen mot en elev, må 
hendelsen dokumenteres skriftlig da bruk av tvang i utgangspunktet er en ulovlig handling.  
Dokumentasjon for bruk av tvang må inneholde:  

• Tid og sted for hendelsen
• Hvem tvangen ble utført ovenfor
• Beskrivelse av selve situasjonen og den anvendte tvangen
• Resultatet av tvangsbruken og vurdering/evaluering av hendelsen
• Arkiveres i elevmappe og personalmappe

3. Dersom personskade sender rektor varsel om personskade til Hovedverneombud og 
verneombud på arbeidsplassen.

4. Dersom personskade fylles personskadeskjema ut og sendes av rektor.
    Legesjekk for å dokumentere skaden.
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5. Hjemmet informeres og gies mulighet til å komme til skolen. Rapport om hendelsen sendes 
til hjemmet og legges i elevmappe og personalmappa. 

6. Hjemmet innkalles til møte med gjeldende lærer og ledelsen hvor tiltak og konsekvenser 
diskuteres og dokumenteres.

7. Send bekymringsmelding til forebyggende gruppe hos politiet.

8. Som rutine sender rektor bekymringsmelding til barnevern.

8. Politianmeldelse vurderes.

9. Dagen etter hendelse: Debrifing av involverte, ansatte, rektor og verneombud. Dokumenter 
at debrifingen har funnet sted. 

10. Håndtering av krenkende atferd på skolen- gjentakende:
a. Kartlegge hyppighet og måter (observasjonsskjema og kartleggingsskjema. 

Rapport ved bruk av tvang hver gang)
b. Jevnlige møter ledelse og ansatte: Diskutere og prøve ut tiltak
c. Koble inn spesialisttjenesten (PPT, BUP, Statped, helsesøster)
d. Prøve ut ulike tiltak som:

1. Økt personaltetthet
2. Kompetanseheving hos de ansatte
3. Veiledning av ansatte fra spesialisttjenesten
4. Individretta tiltak mot eleven
5. endre organisering (flere fagfolk deler på eleven)
6. jobbrotasjon(minke belastning)
7. Oppfølging fra helsetjenesten mot den ansatte (debriefing)
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Kap.7.1 Forebygging

Skolens  kultur  synliggjøres  gjennom dens  normer.  Vi  må  derfor  være  bevisst  på  det 
sosiale mønster, som til enhver tid råder på skolen. For å oppnå et godt psykososialt miljø 
er det en nødvendig å ha en ”føre – var” holdning til eventuelle situasjoner og utfordringer 
som  kan  oppstå  i  skolehverdagen,  og  som  kan  ha  negativ  innvirkning  på  elevenes 
skolemiljø.  Eidebakken  skole  skal  legge  til  rette  for  gode  samhandlingsarenaer  som 
elevene kan delta på og være trygge i.

 God skolestart:
- ordensreglement, husregler gjennomgås sammen med elever
- ha felles og kjent regelhandtering og gode informasjonsrutiner
- lage klasseregler og henge opp
- skape kjente og gode prosedyrer for oppstart og avslutning av skoledagen
- ha felles forståelse i forhold til tiltak mot mobbing
- være oppmerksomme ulike former for digital mobbing, internett og tekstmeldinger
- møter med renholdere og vaktmester – gi informasjon om deres plikt til å melde fra 

 Klassen er kjernearena. God organisering av klassen og struktur på skolendagen med 
gode rutiner og samhandlende og tydelige voksne. Klassen jobber med ulike emner i 
sosial læreplan, blant annet folkeskikk og språkbruk.

 Elevsamtaler skal gi den enkelte elev en mulighet til å fortelle lærer om sin 
skolehverdag, utfordringer eller problemer og legge føringer for elevens videre læring. 

 Antimobbedager og aldersblandede aktiviteter (Halldagen). 
 Gode inspeksjons- og bussvakt rutiner ved skolene. Ulike aktivitetsmuligheter i 

friminuttene.  Aktive klasseråd og elevråd.
 Skriftlige rutiner ved overgangen barnehage - barnetrinn - ungdomstrinn.
 Årlige bussmøter ved skolestart der elever og sjåfører møtes for strekningene:  

Koppangen - Eidebakken (LyngenBuss)
Svensby - Eidebakken (LyngenBuss)
Sandvika - Eidebakken (LyngenBuss)
Furuflaten - Eidebakken (Torghatten)

 Lære å bygge gode holdninger til bruk av mobil og Internett. Bevisstgjøre elevene 
hvordan man skal og bør oppføre seg på Internett. Dette for å forebygge alle former 
for digital mobbing.

 Åpent samarbeid mellom de voksne som omgir elevene (foreldre, lærere, assistenter, 
vaktmestre, renholdere, buss-sjåfører og fritidsledere).

 De voksne har plikt til å si i fra til kontaktlærer/rektor ved mistanke om mobbing.
 Foresatte kan bidra til forebygging av mobbing og hvordan dette skal gjøres, må 

diskuteres årlig etter at nytt FAU er konstituert.

Elevene må bli gjort kjent med informasjonsplikten som de voksne (renholdere, 
vaktmester, miljøarbeidere, lærere, ledelse) rundt dem har. 
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Kap.7.2 Avdekking

Å SI IFRA, ER IKKE Å SLADRE!

Tema mobbing skal tas opp:

 Mobbeundersøkelser (oktober/mars) med forpliktende bruk og 
oppfølging av resultatene i klassene, rådsorganene, lærerteamene og 
samla lærerkollegium.

 Fellesmøter skoleledelse – lærere, avdelingsleder-kontaktlærere 
 Elevråd - økt elevmedvirkning.
 FAU, SU og SMU
 Ved elev- og foreldresamtaler. Foreldremøter.
 Skolens ansatte observerer og reagerer.
 Bussjåfører observerer og gir tilbakemelding.
 Foresatte oppfordres til nært samarbeid med skolen.
 Fritidsledere anmodes om samarbeid.

Mistanke om mobbing og krenkende adferd meldes av alle til rektor!

Etter opplæringsloven § 9a-3 andre ledd har alle ansatte ved skolen en plikt til å undersøke, 
gripe inn og varsle dersom de har mistanke eller kunnskap om at elever blir utsatt for 
krenkende ord eller handlinger. Alle ansatte på skolen plikter å reagere hvis de får kunnskap 
eller mistanke om at elever blir utsatt for dette. De skal undersøke saken, varsle skoleledelsen 
og om nødvendig selv gripe direkte inn. Ledelsen har plikt til å utarbeide planer mot 
krenkelser – og å informere både elever og foreldre om rettighetene deres i forbindelse med 
det.  

I avdekking av mobbing må man finne ut hvordan denne har foregått (digitalt, fysisk, verbalt 
mm.) Gjennom trivselsundersøkelsene og systematiske elevsamtaler og systematisk bruk av 
Observasjonsskjema vil kontaktlærere og skoleledelse ha en unik mulighet til å finne frem til 
hvem som blir mobbet og hvem som eventuelt mobber. Dette må evalueres og følges opp på 
skolen, i klassene, elevrådet, SMU,FAU og SU og med hjemmet. Elev- og 
trivselsundersøkelser vil gi svar på eventuelle kjønnsforskjeller og på hvilke trinn 
mobbeproblematikk er størst.  Skoleledelsen må følge opp rapportportaler og finne antall og 
lokalisering av mobbing og sette i gang system- og individuelle tiltak.
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Kap.7.3 Problemløsning

7.3.1 Problemløsning når mobbing, vold – eller krenkende adferd er avdekket

Skolens prosedyre Ansvarlig
Kartlegging av hva som har skjedd:

- Voksne griper inn straks ved  uakseptabel atferd . Den som griper inn 
og/eller kontaktlærer  kartlegger ved samtale  med partene og 
eventuelle øyenvitner hendelsesforløpet.   

- Skaffe oversikt og få kontroll over situasjonen. Hva har skjedd?
- Er det behov for legehjelp?
- Samtale med mobbeofferet .(skriftlig referat)
- Samtale med plageren(e) individuelt (skriftlig referat)
- Samtale med begge parter (skriftlig referat)
- Ansatt som har observert hendelsen, fyller ut Observasjonsskjema og 

leverer kontaktlærer. Kopi til rektor straks når elever opplever brudd 
på Opplæringslova        § 9A-1.

- Skademeldingsskjema dersom behov
- Gi nødvendig informasjon til foresatte, elever og ansatte.
      Heimen informeres om retten til å be om enkeltvedtak og om
      oppfølgingen av saka. 
- Skolen oppfordrer på foreldremøter foreldrene til å varsle skolen hvis 

de hører om eller selv observerer negativ adferd hos elevene våre 
innafor skolens mandatområde..

- Skyssholder melder fra om negativ atferd til kontaktlærer eller rektor.
- Elevadferd  drøftes   ukentlig  på 

avdelingen(små-/mellom-/ungdomstrinn.).
 -    Avdelingsleder informerer ukentlig om hendelser til 
       rektor om nødvendig. Rektor  innhenter informasjon fra 
      kontaktlærer  og andre involverte og   fatter  eventuelt  
       enkeltvedtak og  orienterer  om klagerett.                       
- Når rektor eller andre på skolen mottar henvendelser fra elev 

eller heim som kan innebære at noen barn opplever brudd på 
Opplæringslova § 9A-1,skal rektor undersøke saken og fatte 
enkeltvedtak  .

- Kontaktlærer eller rektor har oppfølgingssamtale med begge parter og 
andre involverte. Skriftlig referat med kopi til partene.

- Vurdere behov for frigjøring av ressurser

Dersom samtaler ikke fører frem:  

Ved hvert møte forespeiles hva neste tiltak vil være om 
iverksatte tiltak ikke fører fram.

- Kontaktlærer og avdelingsleder/rektor har møter med 
mobbeoffer og foresatte.Skriftlig referat lages 

- Kontaktlærer og avdelingsleder/rektor har møter med plager og 
foresatte. Skriftlig referat lages. 

- Kontaktlærer og avdelingsleder/rektor har møte med alle parter 
samtidig.. Tiltak. Skriftlig referat lages.

Observerende 
lærer/assistent.
Kontaktlærer
Enhetsleder

Enhetsleder 
kontaktlærer

Enhetsleder 
kontaktlærer

Enhetsleder, 
kontaktlærer
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- Skriftlige avtaler – foresatte sender klage til Fylkesmannen
- Oppfølgingsmøte med alle parter. Positiv vinkling. Referat 

skrives.

Evaluering og videre oppfølging:

- Mobbeoffer og plager følges opp.
- Få ekstern hjelp (Helsesøster, Politi, BUP, Barnevern, PPT).
- Oppfølging og evaluering av tiltak og sanksjoner
- Nye tiltak

Tiltak: 

- tilsnakk/irettesettelse (dokumenteres)
- telefon hjem (dokumenteres)
- samtale med avdelingsleder/rektor
- informasjon til ansatte
- sitte inne i friminutt/ha friminutt til andre tider enn medelever
- omplassering i klasserommet
- ekstra assistent følger eleven inne
- gå sammen med voksen ute
- utestenging fra felles- og klasse arrangement
- inndragelse av aktuelle gjenstander 
- utvisning/bortvisning
- klasse/gruppebytte, skolebytte
- karakternedsetting
- økte inspeksjonsrutiner 
- anmeldelse (se straffeloven § 227)

7.3.2 Når annen uønsket adferd/oppførsel er avdekket

Skolens prosedyre Ansvarlig
Kartlegging av hva som har skjedd:

- Skaffe oversikt og få kontroll over situasjonen
- Hva har skjedd: språkbruk, kjefting, mobilbruk 

etc.
- Ansatt som har observert hendelsen skriver 

notat og leverer kontaktlærer
- Samtale med aktuelle elever
- Oppfølgingssamtaler
- Informasjon til foresatte 
- Skademeldingsskjema dersom behov
- Vurdere behov for frigjøring av ressurser

Dersom samtaler ikke fører frem:      

- Møter med foresatte 
- Tiltak
- Skriftlige avtaler

Kontaktlærer

Enhetsleder og 
kontaktlærer
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- Oppfølgingsmøte med alle parter. Positiv 
vinkling. Referat skrives.

Evaluering og videre oppfølging:

- Hente ekstern hjelp (Helsesøster, Politi, BUP, 
Barnevern, PPT ol.).

- Oppfølging og evaluering av tiltak og 
sanksjoner

- Nye tiltak
Tiltak: 

- tilsnakk/irettesettelse (dokumenteres)
- telefon hjem
- samtale med enhetsleder
- informasjon til ansatte
- sitte inne i friminutt/ha friminutt til andre tider 

enn medelever
- gå sammen med voksen ute
- utestenging fra felles- og klasse arrangement
- inndragelse av aktuelle gjenstander 
- utvisning/bortvisning
- klasse- eller gruppebytte
- skolebytte
- karakternedsetting
- økt inspeksjonsrutiner 
- anmeldelse (se straffeloven § 227)

Enhetsleder og 
kontaktlærer

Enhetsleder, 
kontaktlærer
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7.3.3 Lærermobbing - dersom lærer mobber elev
Når mobbing, vold eller krenkende adferd er avdekket

Skolens prosedyre Ansvarlig
Kartlegging av hva som har skjedd:

- Samtale med elev og foreldre
- Samtale med lærer, evt verneombud og 

tillitsvalgt
- Informasjon til foresatte

Dersom samtaler ikke fører frem:      

- Møter med elev og foresatte 
- Møter med lærer
- Møte med alle parter. Tiltak.
- Skriftlige avtaler
- Oppfølgingsmøte med alle parter.

Evaluering og videre oppfølging:

- Elev og lærer følges opp.
- Kontakte skolefaglig ansvarlig
- Søke ekstern hjelp (Helsesøster, Fylkesmann, 

Politi, BUP, Barnevern, PPT ol.).
- Oppfølging og evaluering av tiltak og 

sanksjoner

Tiltak: 

- tilsnakk/irettesettelse (dokumenteres)
- samtale med enhetsleder
- informasjon til ansatte
- skolebytte
- anmeldelse
- oppsigelse

Enhetsleder

De fleste tiltak som iverksettes i forhold til elevene skal behandles som enkeltvedtak og 
kan dermed påklages. Se også kommunens ordensreglement for grunnskolene.
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Kap.8 Elevens lærings- og sosiale kompetanse 

Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt psykososialt miljø skjer på skolen, og det er 
skoleledelsen og de ansatte, som i det daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Et godt 
skolemiljø har et godt psykososialt miljø, og er grunnleggende for at den enkelte elev skal 
kunne utvikle seg både faglig og sosialt gjennom trygghet, tilhørighet og inkludering.
 
Elevenes sosiale kompetanse bygger på områder som skal dekke de viktigste ferdigheter, som 
mennesker benytter i samhandling med andre. Sosial kompetanse kan virke forebyggende på 
mobbing og det er dermed viktig å ha fokus på dette. Aktuelle områder er:

1. Empati: evne til å leve seg inn i andres situasjon. 
2. Samarbeidsferdigheter: kunne vente på tur, dele og hjelpe hverandre, følge regler og 

beskjeder, samt å kunne gå over til andre aktiviteter uten å protestere.
3. Selvhevdelse: be om hjelp og informasjon, å presentere seg og å reagere på andres 

handlinger, å markere seg sosialt ved å uttrykke meninger og standpunkter, og si nei til 
det man helst ikke bør være med på.

4. Selvkontroll: regulere forhold mellom atferd og følelser. Ha evne til å tilpasse seg 
fellesskapet og ta hensyn til andre

5. Ansvarlighet: vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre 
oppgaver. Elevene må gis tillit til elevbestemmelse og ta konsekvensene av det.

For å lykkes i opplæring av sosial kompetanse er det viktig at skolen tydelig formidler hva 
som er forventninger om hva som skal læres, ut fra elevens alder, klassetrinn og den enkeltes 
forutsetninger.

             

Se meg!
Still krav til meg!
Ros meg!
Støtt meg!
Hjelp meg!
Vurder meg!          
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Kap.9 Klassens arbeidsplan - skolemiljø og sosial kompetanse

SMÅTRINNET: 1.-4.klasse
1.-4.klasse arbeider systematisk med det psykososiale miljøet og alle ansatte tar ansvar med 
oppfølging av elevene, uavhengig av klasse en underviser på. Elevene er «våre», og alle 
lærerne er forpliktet til å se og følge opp den enkelte elev i løpet av skoledagen. Å gi ros og 
positiv tilbakemelding og vise at vi ser den enkelte elev er vår målsetning for å gi elevene våre en positiv opplevelse av sin skoledag.
Hvordan jobber vi og hva har vi fokus på

Tema Prosedyre

Ordensreglement for 
skolene i Lyngen kommune 

• Husregler for 
Eidebakken skole 

• Klasseregler

Ordensreglementet gjøres kjent for elevene, gjennom 
samtaler.

Husregler gjennomgås gjennom samtaler i klassen og 
forklaringer om hvorfor vi må ha noen felles regler for alle 
elevene.

Klassen samtaler med lærer og utarbeider årlig nye 
klasseregler, som skrives ned og henges opp i 
klasserommet.

Mobbeplan 

• Aktivitetsdag mot 
mobbing 

• Mobbeundersøkelser

• Bussmøter

Elevene presenterer ting for hverandre. Har felles 
aktiviteter på småtrinnet, blant annet småkor med 
fremføring for de andre trinnene og foresatte (trygghet, 
aksept og øke forståelsen for hverandres skolehverdag). 

Forsøke rollespill for å vise mobbesituasjoner og øke 
elevenes bevissthet, særlig for medløperrollen. 

Sosial kompetanse

• Zippy
• Folkeskikk 
• Fadderordning – 

trygghet og samhold
• Aldersblanding – «bli 

kjent», 
forebyggende mot 
mobbing

• Uteskole – 
aldersblanding og 
medbestemmelse

• Stasjonsundervisning 
– aldersblanding og 
medbestemmelse 

Mobbeforebygging, sosial kompetanse (se eget punkt om 
Zippy).

Fokus på å ha fint språkbruk og kunne snakke pent til 
hverandre i klassen og til lærer, samt andre elever på 
skolen.

Oppfordre medelever til å si i fra om de tror noen ikke har 
det bra, eller blir mobbet på skolen eller skoleveien. 

Lære elevene å være inkludere og spørre de andre om å 
være med på leker i friminuttet.

Prosedyrer for skoledagen Elevene står stille i rekke utenfor klasserommene sine, før 
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• Oppstart og 
avslutning

lærer slipper de inn. Gjennomgang av ukeplan/lekser etc. 
Avslutning på klasserommet. Lekser gis etc. Lærer er 
tilstede i garderoben, for å forhindre eventuelle konflikter.

Skole hjem-samarbeid 

• Foreldre- og 
elevsamtaler 

• Fronter 

Samtaler med elever og foresatte skal bidra og ha fokus på 
elevens læringsutbytte og utvikling.

Daglig og ukentlig informasjon skrives på ukeplanen. 
Ukeplanen er i hovedsak kommunikasjonsverktøyet på 
småtrinnet. På ukeplanen legges all informasjon som 
gjelder for aktuell uke. Foresatte leser ukeplanen, og vil på 
den måten få med seg informasjon.  SMS i Fronter er mest i 
bruk, og brukes som et viktig supplement til ukeplanene. 
Brukes når viktige beskjeder/endringer i planer kommer på 
kort varsel. Sendes ut til hele gruppa eller til enkeltelever. 

Fronter benyttes til: 

 Føring av fravær.

 Føring av anmerkninger.

 Infoskriv legges ut.

 Årsplaner, årshjul, fagplaner og ukeplaner 
legges ut.

 Fellesskriv som f.eks. skolerute legges ut.

 SMS varsling (skoleturer, små beskjeder).

Vurdering for læring Ha en mest mulig felles oppfatning for vurdering på 
småtrinnet.

Trinn- og teamarbeid Ha et godt samarbeid og felles utvikling der vi møter 
elevene med samme holdning. Gir kjente og gode rutiner.

«Zippys venner» - Et undervisningsprogram for 1.-4. klasse 

     

• å utvikle elevens sosiale ferdigheter
• å identifisere og snakke om følelser
• å mestre dagliglivets problemer

• å støtte andre som har det vanskelig

Målsetting 
Målene i Zippy er å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets problemer og å 
støtte andre som har det vanskelig.

Grunnprinsipper
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• Positive ferdigheter forsterkes.
• Det finnes ikke riktige eller gale løsninger -bare mer eller mindre nyttige.
• Fokuser på løsningen, ikke personen.
• Barna trenger repetisjon og kontinuitet for å lære godt.
• Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger. Det er viktig at lærer er med på å 

overføre metodene i Zippy til hverdagssituasjoner. Dette kan være i forhold til å be om 
hjelp, å tilby hjelp i f.eks garderobe og ved konflikter.

• Barna deltar og involveres.
• Barna lærer av hverandre.
• Barna støtter og hjelper hverandre i stedet for å konkurrere.
• Barna evaluerer sine egen mestring.
• Programmet gjennomføres i sin helhet.

Elevens valg og medbestemmelse
Ivaretas gjennom valgmuligheter i frie aktiviteter og valgmuligheter i aktivitet gjennom 
skoledagen. Elevene har valgfrihet til å velge blant aktiviteter innenfor gitte rammer (turer, 
stasjonsundervisning, ulike faglige aktiviteter). Økt elevmedvirkning skal virke forebyggende 
mot mobbing.

Hvordan jobbe videre – hva er våre mål fremover?
• Være bevisst elevens valgmuligheter i løpet av skoledagen og jobbe for å få til økt 

elevmedvirkning og medbestemmelse, altså økt elevdemokrati.
• Ha fokus på hva vi kan gjøre for enda bedre å forebygge konflikter og gjøre hverdagen 

best mulig for ALLE, samtidig som foresatte involveres enda mer.
• Er det mulig å få til bedre og mer tilpasset opplæring for alle elevene?
• Spesialundervisningen – andre måter for organisering? Kan halvårsrapporten 

forbedres? Er rutinene våre gode nok?

• Ha større fokus på elevenes skolemiljø og øke aktivitetsnivået i friminuttene for å 
unngå uønsket adferd og mobbing: 

o Lekeapparater og uteareal tilpasset aldersgruppen

o Aktivitetsledere blant elevene?

• Opprette elevråd for småtrinnet - demokrati og medbestemmelse

• Flere fagdager inne/ute
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Mellomtrinnet (5.-7.klasse)
5. - 7. klasse arbeider systematisk med det psykososiale miljøet. Vi er tydelige voksne og 
griper inn, uavhengig av hvilket trinn vi underviser på, dersom det er nødvendig. Å se hver 
elev på en positiv måte i løpet av hver skoledag er hovedmålsetningen. 

Hvordan jobber vi og hva har vi fokus på?

Tema Prosedyre

Regler

• Ordensreglement for 
skolene i Lyngen 
Kommune. 

• Husregler for 
Eidebakken skole

• Regler for opphold i 
fellesrom.

Ordensreglementet, husregler og regler for opphold i 
fellesrom gjøres kjent for elevene felles i auditoriet hver 
høst. I tillegg repeteres dette jevnlig i klassene, og felles ved 
behov. Evaluering sammen med elevene på nyåret. 

Forebygge mobbing

• Bli kjent tur på høsten

• Aktivitetsdag mot 
mobbing 

• Natursti for hele 
barnetrinnet. 

• Mobbeundersøkelser
• Bussmøter

• Elevsamtaler 

Alle de nevnte aktiviteter er en del av mellomtrinnets arbeid 
for å forebygge mobbing. Det er viktig at elevene blir kjent 
med hverandre på ulike arenaer, og i ulike settinger. Alle 
lærere på mellomtrinnet blir kjent med elevene. 

Gjennom mobbeundersøkelsen og elevsamtaler får elevene 
anledning til å fortelle om sin skolehverdag.

Drøfte resultater fra egen klasses mobbeundersøkelse i 
klasseråd.

Adferd:

• Være høflig mot alle.
• Hilse ordentlig
• Ta hensyn til hverandre
• ”Trafikkregler” inne.
• Språkbruk, ute og inne. 

• Respekt for regler 

Mobbeforebygging, sosial kompetanse (se eget punkt).

Fokus på å snakke pent til hverandre

Prosedyrer for skoledagen

• Oppstart og avslutning
• Inspeksjon 

Elevene står ved pultene og hilser god morgen. Ved 
skoleslutt gjøres det samme, og man sier takk for i dag. 

En voksen er tilstede i garderobene når elevene skal ut og 
inn. 

Skolen har inspeksjon i alle pauser.
Skole hjem-samarbeid Daglig og ukentlig informasjon skrives på ukeplanen.  
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• Foreldre- og 
elevsamtaler 

• Fronter 

Ukeplanen er hoved kommunikasjonsverktøy på 
mellomtrinnet: På ukeplanen legges all informasjon som 
gjelder for aktuell uke. Til vanlig bruker vi telefon, mail og 
meldingsbok for kontakt med hjemmet. SMS i Fronter 
brukes ved endringer og andre typer beskjeder. 

Fronter benyttes til: 

 Føring av fravær.

 Føring av anmerkninger.

 Infoskriv legges ut.

 Årsplaner, årshjul, fagplaner og ukeplaner 
legges ut.

 Fellesskriv som f.eks. skolerute legges ut.

 SMS varsling.

Trinn- og teamarbeid 
Ha et godt samarbeid og felles utvikling der vi møter 
elevene med samme holdning. Gir kjente og gode rutiner.
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Ungdomstrinnet: 8.-10.klasse8-10 klasse arbeider systematisk med det psykososiale miljøet og alle ansatte tar ansvar med oppfølging av elevene, uavhengig av klasse en underviser på. Elevene er «våre», og alle lærerne er forpliktet til å se og følge opp den enkelte elev i løpet av skoledagen. Å gi ros og positiv tilbakemelding og vise at vi ser den enkelte elev er vår målsetning for å gi elevene våre en positiv opplevelse av skoledagen. 
Hvordan jobber vi og hva har vi fokus på
Tema Prosedyre

Ordensreglement for skolene i 
Lyngen kommune 

• Husregler for Eidebakken 
skole 

• Klasseregler

• Regler for fellearealet

Ordensreglementet gjøres kjent for elevene, 
gjennom samtaler og diskusjoner i klassen. Knyttes 
til fag som Samfunnsfag, norsk og RLE

Husregler gjennomgås gjennom 
samtaler/diskusjoner  i klassen og forklaringer om 
hvorfor vi må ha noen felles regler for alle elevene.

Klassen samtaler med kontaktlærer og utarbeider 
årlig nye klasseregler, som skrives ned og henges 
opp i klasserommet.

Ryddelister for fellesarealet og kantina.

Mobbeplan 

• Aktivitetsdag mot mobbing 
• Mobbeundersøkelser

• Bussmøter

Mobbing er tema i fag som RLE, norsk og 
samfunnsfag.

Resultatet av mobbeundersøkelsen i egen klasse 
drøftes i klasseråd og evt. tiltak iverksettes. Kontakt 
hjem/ skole.

Sosial kompetanse

8 KLASSE:

• Bli kjent tur på høsten.
• Fellesmøte 

foresatte/foreldre høst (bli 
kjent med alles foreldre og 
alles barn)

• Hemmelig venn
• Idrettsdag
• Fagdager
• Elevråd/ klasseråd
• Bakkedag(ski)
• Underholdningsarrangement 

jul
• Gruppearbeid (lære seg å 

jobbe med alle)
• søppelplukking
• ansvar for fellesareal

Fokus på:

• Samhandling

• kommunikasjon 

• Ta ansvar.

• Deltakelse

• Hjelpe hverandre 

• Respekt 

• Toleranse

• Lære av hverandre
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• Sykkeltur
• Gutt/ jentetur
• vintertur
• overnatting på skolen

9. KLASSE:

• Hemmelig venn
• Idrettsdag
• Fagdager
• Elevråd/ klasseråd
• Bakkedag(ski)
• Underholdningsarrangement 

jul
• Gruppearbeid (lære seg å 

jobbe med alle)
• søppelplukking
• ansvar for fellesareal
• Middagsarrangementer for 

gjester og foresatte.
• Sykkeltur
• Gutt/ jentetur
• Vintertur
• Overnatting på skolen

10. KLASSE:

• Hemmelig venn
• Idrettsdag
• Fagdager
• Elevråd/ klasseråd
• Bakkedag(ski)
• Underholdningsarrangement 

jul
• Gruppearbeid (lære seg å 

jobbe med alle)
• lederoppdrag på halldagen
• skoletur høst 
• søppelplukking
• ansvar for fellesareal

• ansvar for å lage en 
eksamensfest for klasse og 
familie

• mestring

Prosedyrer for skoledagen • Høflighet ved oppstart og avslutning.
• Følge regler vi er blitt enige om.

Skole hjem-samarbeid 

• Foreldre- og elevsamtaler Informasjon skrives på a-planen som er hoved-
kommunikasjonsverktøyet: På planen legges all 
informasjon som gjelder for de aktuelle ukene. 
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• Fronter Foresatte  vil på den måten få med seg informasjon. 

SMS i Fronter er mest i bruk, og brukes som et 
viktig supplement til a-planene. Brukes når viktige 
beskjeder/endringer i planer kommer på kort varsel. 
Sendes ut til hele gruppa eller til enkeltelever. 

Fronter benyttes til: 

 Føring av fravær.

 Karakterer 

 Føring av anmerkninger.

 Infoskriv legges ut.

 Årsplaner, årshjul, fagplaner og 
ukeplaner legges ut.

 Fellesskriv som f.eks. skolerute legges 
ut.

 SMS varsling.

Vurdering for læring 

• fagsamtaler

Ha en mest mulig felles oppfatning for vurdering

Fagsamtaler i alle fag

Trinn- og teamarbeid 
Ha et godt samarbeid og felles utvikling der vi 
møter elevene med samme holdning. Gir kjente og 
gode rutiner.

 

 Elevens valg og medbestemmelse
Ivaretas gjennom valgmuligheter i frie aktiviteter og valgmuligheter i aktivitet gjennom 
skoledagen. Elevene har valgfrihet til å velge blant aktiviteter innenfor gitte rammer (turer, 
undervisning, ulike faglige aktiviteter). Økt elevmedvirkning skal virke forebyggende mot 
mobbing.

Hvordan jobbe videre – hva er våre mål fremover?
• Hvordan og hva kan vi gjøre bedre for å forebygge konflikter og gjøre 

hverdagen best mulig for ALLE?
• Spesialundervisningen – andre måter for organisering?

• Øke aktivitetsnivået i friminuttene for å unngå uønsket adferd og mobbing: 

            Aktivitetsledere blant elevene 

• Lage en årsplan for demokrati og medbestemmelse
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• Flere fag/ temadager inne/ute og med aldersblanding

• Sosialt entreprenørskap
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Kap.10 Lyngen kommune- og Eidebakken 
skoles ordensreglement

I INNLEDNING

§ 1. Hjemmel
Ordensreglementet for grunnskolen er hjemlet i Opplæringsloven § 2-9 samt § 9a-1, 9a-4, 9-5.

Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf opplæringsloven § 2-9. Ordensreglementet 
skal være klart og tydelig med hensyn til hva som er akseptabel oppførsel for å hjelpe til med 
å utvikle sosiale ferdigheter hos elevene og bidra til å bygge positive relasjoner mellom 
elevene og mellom lærerne og elevene. Reglene skal bidra til å skape trygge rammer. 
 
Ordensreglementet er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Berørte institusjoner eller 
organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, 
jf forvaltningsloven § 37. Forskriften må oppfylle kravene i forvaltningsloven § 38.

§ 2 Formål
Skolene i Lyngen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt, medansvar og læring. 
Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at 
skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å 
gjøre en god jobb.                                                                             

§ 3 Virkeområde
Ordensreglementet omfatter alle kommunens grunnskoler. 
I tillegg skal den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset skolens behov. Rektor 
fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer.
Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. 
Ordensreglementet gjelder også skoleveien.

II REGLER OG SANKSJONER

§ 4 Generell oppførsel
Som elev har du både rettigheter og plikter.

1. Du har krav på:
• at alle behandler deg på en ordentlig måte
• at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
• at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing
• at du får et godt lærings- og skolemiljø
• at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing

2. Du har plikt til å:
• behandle andre på en ordentlig måte
• vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
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• ikke plage, sjikanere eller mobbe, verken psykisk eller verbalt
• arbeide for et godt lærings- og skolemiljø

3. Farlige gjenstander
Det er forbudt å ha med seg eller være i besittelse av våpen og andre gjenstander/saker som 
kan forvolde skade. Bruk av fyrstikker og lightere er forbudt. Slikt utstyr kan etter avtale med 
skolen tas med på turer i naturen, men oppbevares i sekken når de ikke skal brukes. 
Snøballkasting er generelt ikke tillatt, men kan etter avtale med elevene tillates etter nærmere 
angitte regler mot en blink eller lignende oppsatt av skolen.

 4. Rusmidler
Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk 
(snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

5.0 Mobbing og annen voldelig adferd
Voldelig adferd eller trusler om vold eller mobbing skal ikke aksepteres i skolene i Lyngen. 
Mobbing er fysiske og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever 
og/eller ansatte. 

5.1 Kjønnsrelatert trakassering
Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt.
Kjønnsrelatert, herunder også seksualisert trakassering, er et problem parallelt med mobbing 
som ikke tillates i skolene i Lyngen.

5.2 Rasisme
Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, 
dvs. nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt.

5.3 Religiøs trakassering
Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt.

5.4. Mobbing på mobiltelefon eller på nett er ikke tillatt.

6. Juks
Ved juks eller forsøk på juks i forbindelse med skolearbeid, kan rektor fastsette at arbeidet 
underkjennes og/eller benytte annet refselsestiltak. Egne regler gjelder for eksamen.

7. Symbolbruk
Det er ikke tillatt å bruke symboler for rusmidler eller noe som kan virke støtende, verken på 
klær, smykker, plakater eller lignende.

8.  Bruk av sykler og liknende 
Bruk av rullebrett (skateboard), rulleskøyter, sykler og lignende på skolens fellesområder og i 
skolebygget er ikke tillatt. Bruk av rullebrett, rulleskøyter osv. tillates i organiserte former 
eller etter nærmere angitte regler. Gyldig sikkerhetsutstyr skal alltid brukes.

9.  Mobiltelefoner 
Mobiltelefoner skal være avslått og ute av syne. Kontaktlærer kan gi dispensasjon.
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10.  Fravær 
Ha alltid med skriftlig melding fra hjemmet ved søknad om fri.
Ha alltid med skriftlig melding etter fravær p.g a sykdom eller andre plutselig oppståtte 
forhold. Ha alltid med skriftlig melding med angivelse av grunn dersom du møter uforberedt.

11.  Skolens område 
Hold deg på skolens område i friminuttene. Gjør avtale med lærer dersom du har behov for å 
forlate skoleområdet. 

12.  Det gjelder egne regler for databruk i kommunen og ved skolene

§ 5 Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglene
Sanksjoner oppfattes som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven.

1. Kontroll
Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av § 4, pkt 3 og/eller pkt 4 kan skolens 
ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt 
oppbevaringssteder som disponeres av elevene f.eks. garderobeskap, bokskap o.lign.

2. Refselsestiltak
Før refselsestiltak iverksettes, har eleven krav på å forklare seg muntlig overfor den/de som 
skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en person.

3. Straffbare forhold
Dersom det foreligger mistanke om alvorlige straffbare forhold, skal skolen be om politiets 
bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, 
skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell 
trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn o.lign. Elevens foreldre / foresatte skal 
så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre / foresatte 
skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand.

Alvorlige straffbare forhold skal anmeldes/meldes til politiet av skolen.

4. Erstatningsansvar
Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eller andres eiendom og utstyr som eleven nytter 
i opplæringa, kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli 
erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens § 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter 
skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr. 5000. Det samme gjelder ved tap eller 
ødeleggelse av bøker og annet utstyr. Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre 
elevers eller ansattes eiendeler eller skoleutstyr.

5.1 Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak:
a. Muntlig irettesettelse.
b. Muntlig melding til foreldre / foresatte.
c. Skriftlig melding til foreldre / foresatte.
d. Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli 

inndratt. Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre / foresatte. 
Ulovlige gjenstander overleveres politiet.
Ulovlige rusmidler overleveres politiet. 
Mobiltelefoner som brukes i strid med skolens ordensreglement beslaglegges. Etter første 
gangs forseelse kan eleven hente telefonen etter skoletid. Ved gjentagelse overleveres 
telefonen til foresatte etter avtale.
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e. Pålegg om å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler 
(rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.).

f.     Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler.                      
                  Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr      
                    5.000,-

g. Beskjed om å møte utenom vanlig skoletid for å ta igjen tapt undervisning.
h. Midlertidig eller permanent endring av gruppetilhørighet. Utestengning av 

enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter.
i. Individuelt undervisningsopplegg eller undervisning alene.
j. Anmeldelse av straffbare forhold. Dette kan være alvorlig tyveri, hærverk våpenbesittelse, 

alvorlig vold, krenkende bruk av mobiltelefon/kamera etc. Alle typer straffbare forhold 
som skjer på skolens område meldes politiet ved rektor. 

k. Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte 
brudd på en eller flere regler i det felles ordensreglementet, eller den enkeltes 
skole tilleggsreglement. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove 
brudd på reglementet, selv om det er snakk om en enkelthendelse.

5.2 Bortvisning:

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på 
ordensreglementet, kan elever på 8.-10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre 
dager. Elever på 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten 
av dagen. Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det 
blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refselsestiltak. Eleven skal gis 
mulighet til å forklare seg muntlig. Foreldre/foresatte til elevene skal varsles før bortvisning 
iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på 8.-10. 
klassetrinn, jf opplæringsloven § 2-10.

5.3. Flytting av elev til annen skole 
Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen 
skole enn den skolen eleven har rett til å gå på. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev 
skal man ha prøvd andre tiltak. Jf. Opplæringsloven § 8-1 3.avsnitt. 

Rådmannen tar avgjørelser i slike saker.

6.  Akutt-tiltak                                                                                                                         
Når det i helt spesielle tilfeller er fare for at en elev kan skade seg selv eller andre, vil det 
være nødvendig å stanse eleven, eventuelt skille eleven fra resten av gruppen og bli plassert i 
et eget rom for en kortere periode. Eleven skal da ha tilsyn av to voksne. Når et slikt tiltak 
iverksettes skal det straks meldes fra til rektor, skolehelsetjenesten og foresatte.

Rektor har ansvar for at opplysninger om tiltak og årsak til tiltak blir ført inn i elevmappen.

 7.  Ugyldig fravær 
Den enkelte skole fastsetter regler for fravær i sitt ordensreglement.
Dersom eleven er borte fra skolen mer enn tre dager, skal hjemmet kontakte skolen.

III SAKSBEHANDLING

1.  Generelt
Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens 
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§ 2-9, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kap. III – kap. VI ved 
enkeltvedtak.

2. Kunngjøring
Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og det lokale, gjøres kjent for 
elever, foreldre/foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.
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