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Vedlegg 1 

HANDLINGSPLAN MOT 

KRENKENDE ATFERD 

OG MOBBING 

 

 
Hurdal skole og kultursenter 

2021-2022 

VISJON 

En læringsreise i mulighetenes verden 

VERDIER 

Alle mennesker er likeverdige 

• Vi behandler hverandre med respekt og omsorg.  

• Vi viser positivt engasjement og ser etter løsninger. 
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1. MÅL 

Hurdal skole og kultursenter skal ha et sosialt læringsmiljø der det ikke 

forekommer krenkende atferd, jfr. Ordensreglementet.  

Hurdal skole og kultursenter skal arbeide kontinuerlig for å forebygge mobbing og krenkende 

atferd. Arbeidet mot mobbing og krenkende atferd er viktig og må være en selvfølgelig del av 

skolens hverdagsliv. På skolen vår skal vi ha et systematisk, bredt basert arbeid for et godt 

psykososialt miljø. Dette er også lovpålagt. For å sikre kontinuitet må vi ha en oppdatert plan 

mot mobbing og krenkende adferd på skolen. Planen skal vare kjent for alle, og den skal vise 

hva de ansatte har ansvaret for. 

Ansvarlig: Skolens ledelse 

Når: Planen skal gjennomgås på planleggingsdagene i august, både for assistenter, lærere og 

øvrig personale som er fast ansatt på skolen 

 

2. Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, 

kapittel 9:  

Opplæringslova § 9a -2 gir alle elever i grunnskolen og videregående skole rett til et godt 

fysisk, psykisk og sosialt skolemiljø. Bestemmelsene er ikke bare et vern mot helseskader, 

men krever også et skolemiljø som fremmer læring og trivsel og som er trygt for elevene. I 

formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven § 1–1 siste ledd, står det: 

... “Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og  

gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal  

motarbeidast.”  

Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø. I § 9a–2 står det at:...  

 

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring» 

I § 9 A-3 står det at Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, 

diskriminering og trakassering. Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt 

skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane. 
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3. Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i § 9 a-4:  

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, 

og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er 

mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til 

at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege 

tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal 

skolen snarast undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna 

tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking 

viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere 

eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte 

ledd.» 

 

4. Plikt til å gjøre noe 

Opplæringsloven § 9a–4 første ledd:  

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, 

og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er 

mogleg.» 

 

Skolen har utarbeidet et eget skjema hvor den ansatte som får kunnskap om eller mistanke om 

at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vald 

eller rasisme skal dokumentere: 

1. Hva den ansatte har fått kunnskap eller mistanke om? 

Eks. utestenging, mobbing p.g.a. utseende, klesdrakt, vold m.m. 

2. Hva den ansatte har gjort for å undersøke saken? 

Eks. samtale med elev/elever, andre ansatte, foresatte, observasjon m.m. 

3. Hva har den ansatte gjort, hvis det har vært nødvendig og mulig, for å gripe inn? 

Eks. skille elever som slåss, skille elev/lærerkonflikt, holde elever inne i  

friminutt, fulgt elever hjem m.m. 

4. Hva var grunnen hvis det ikke var mulig å gripe inn? 
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Eks. Farlig for eget liv eller helse m.m. 

Alle tiltak skal være tilstrekkelig til å stanse hendelsen, de skal være forsvarlig og de skal ikke 

være mer inngripende enn nødvendig. 

Skjemaet skal leveres til sosialpedagog eller avdelingsleder seinest i løpet av dagen etter at 

forholdet ble oppdaget. (Se eget vedlegg med rutiner for de ansatte og deres plikt til å gjøre 

noe, pkt 13.) 

 

Rutiner for oppfølging av varsling for skoleledelsen: 

• Når skoleledelsen v/ sosialpedagog får melding om at en elev blir utsatt for krenkende 

ord eller handlinger, skal det straks gjennomføres samtaler, både med den som blir 

utsatt for krenkende ord og handlinger, deretter med den som utfører handlinger. 

 

• Sosialpedagog eller kontaktlærer tar kontakt med foresatte til den som blir krenket og 

informerer om hendelsen. Foresatte skal informeres om at skolen utarbeider en 

aktivitetsplan med tiltak for å stoppe krenkelsene. 

 

• Kontaktlærer lager forslag til aktivitetsplan med tiltak for å sikre at eleven får et… 

«godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» Oppl.lovens 

kap 9A - 2). Forslag til tiltak legges fram for foresatte og eleven. 

 

 

• Elevene, foresatte til begge elevene og skolens ansatte skal være gjort kjent med de 

tiltak som skal iverksettes. 

 

Veiledning til opplæringsloven kap.9 a, 2006: 

«En del situasjoner kan løses ved at den enkelte ansatte griper direkte inn og for eksempel 

irettesetter atferden. Dersom vedkommende ansatte anser situasjonen som truende for sin 

egen helse og sikkerhet, vil handlingsplikten begrense seg til å tilkalle hjelp fra kolleger og 

eventuelt politi.» 

 

 

5. Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i § 9 a-5 
 

Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev. 

Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som 

arbeider på skolen, utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier. Dersom det 

er en i ledelsen ved skolen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som 

fikk mistanke om eller kjennskap til krenkelsen. Undersøkelse og tiltak etter § 9 A-4 tredje og 

fjerde ledd skal iverksettes umiddelbart. 

 

Se eget varslingsskjema i kap. 14. 

 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79a-4
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6. Definisjon av krenkende atferd  

Mobbing, vold, rasisme og diskriminering er alle eksempler på «krenkjande ord eller 

handlingar». Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, slik som 

negative, enkeltstående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv. Krenkende 

handlinger dekker også enkelte former for unnlatelse. Et eksempel er en elev som blir 

systematisk utelatt fra lek og andre sosiale sammenhenger blant elevene.  

 

7. Definisjoner:  

Mobbing:  

En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med 

vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre 

måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og 

styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare 

seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne.  

Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse 

tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og 

varer ved over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss 

ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon 

fra offeret sin side.  

Mobbing kan også forstås slik: 

 

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre 

til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.  

  (Lund, Helgeland, Kovac, 2017 (in press)) 

 

Loven omfatter både direkte mobbing, med åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, 

med sosial isolering og utestenging fra gruppa.  

 

Diskriminering:  
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Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel 

på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk 

opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte.  

Rasisme:  

Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk 

opphav.  

Bestemmelsen gjelder også krenkende ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, 

diskriminering eller rasisme, slik som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller 

funksjonshemninger.  

Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne 

oppfattes slik. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer for 

adferd. Et utsagn eller en handling som ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke 

krenkende eller skremmende på elever utenfor denne. Her kan det være en utfordring å finne 

balansen mellom humor og krenkelser. 

 

 

 

 

8. Forskrift om ordensreglement for Hurdal skole og kultursenter 

Revideres årlig på SU-møtet i vårsemesteret. 
 

Forskriften skal deles ut til alle foresatte hver gang den blir revidert, ellers bare til elever i 1. 

klasse og nye elever. 

Forskriften skal gjennomgås med alle elever ved skoleårets begynnelse og danne grunnlag for 

klassens regler. 

 

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR HURDAL SKOLE OG KULTURSENTER 

 

I INNLEDNING  

§ 1. Hjemmel  

Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova) § 2-9 Ordensreglement og liknande, samt Hurdal kommunes 

delegeringsreglement, er ordensregler for Hurdal skole og kultursenter vedtatt av Hurdal 

kommunes levekårsutvalg 25.03.2014, og sist endret 10.02.2015. 

 

 § 2 Formål  

Hurdal skole og kultursenter har ansvar for at elevene har et godt læringsmiljø, jfr. 

opplæringslovens § 9. Skolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. 

Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at 
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skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god 

jobb. Ordensreglementet for Hurdal skole og kultursenter tar utgangspunkt i at skolen er til for 

elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et 

godt skolesamfunn for alle.  

 

§ 3 Virkeområde  

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal 

brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike 

saker skal behandles (saksbehandlingsregler).  

Regler og sanksjoner som fremgår av opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven er som 

hovedregel ikke gjentatt i ordensreglementet. Skolen plikter å informere foresatte og elever 

om disse reglene.  

Elevene har en rekke rettigheter i henhold til opplæringsloven og forskriften til 

opplæringsloven når det gjelder medvirkning til utformingen av skolesamfunnet. Slike 

bestemmelser er ikke en del av ordensreglementet og blir derfor ikke nærmere behandlet her. 

Ordensreglementet gjelder ikke for SFO og leksehjelp. Skolen lager egne regler for disse.  

Skolene har ansvar for elevene på skolens område. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, 

fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, 

for eksempel i prosjekter, leirskole, uteskole, ski- og sykkelturer og skoleturer. Dette 

innebærer at ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Ordensreglementet 

gjelder også for elevenes atferd på vei til og fra skolen. 

Ordensreglementet gjøres kjent for elevene og foresatte ved at det sendes hjem til elever ved 

skoleårets start sammen med en forenklet versjon, legges ut på Teams og skolens hjemmeside, 

samt gjennomgås på foreldremøter og i klassen. 

 

 

 

 

 

II REGLER OG SANKSJONER  

§ 4 Generell oppførsel  

Skolen i Hurdal skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor 

viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på den enkelte skole. Alle elever 

skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk.  

 

Regler for orden, som inngår i vurderingsgrunnlaget i orden:  

• Vi møter til rett tid og har med nødvendig utstyr 

• Vi utfører arbeid til avtalt tid 

 

Regler for oppførsel, som inngår i vurderingsgrunnlaget i oppførsel:  

• Vi behandler hverandre med respekt og vennlighet 

• Vi behandler skolens eiendom og andres eiendeler med respekt og omtanke 

• Vi oppholder oss på tillatte områder 

• Tobakk/snus og rusmidler er ikke tillatt på skolens område eller ved arrangementer i 

skolens regi, jfr § 8-4. 
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Hver klasse spesifiserer reglene og lager klasseregler med utgangspunkt i overstående 

ordensreglement. Klassereglene skal være tilpasset årstrinnet. Foresatte skal informeres om 

ordensreglementet og om klassereglene. 

 

§ 5 Ordensregulerende tiltak  

Det er ikke alle tiltak som kan oppfattes som negative av elevene som er refsing. Det må 

foretas en avgrensing mot tiltak som er en del av organiseringen av undervisningen, og som er 

nødvendige for å ivareta denne, herunder ordensforhold.  

 

Følgende forhold er eksempler på ordensregulerende tiltak: 

• Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte  

• Tilbud om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller 

eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)  

• Avlyse ekskursjoner av hensyn til elevenes sikkerhet  

• Fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller 

andre er ikke å betrakte som refselsestiltak.  

 

Tiltakene ovenfor er tiltak som ikke er av en slik inngripende art at det forutsetter hjemmel i 

enkeltvedtak.  

Følgende tiltak er ikke å betrakte som refsingstiltak, men skal likevel behandles etter reglene 

om enkeltvedtak i forvaltningsloven: 

• Midlertidig eller permanent klassebytte. 

 

§ 6 Tiltak mot brudd på ordensreglene - Refselsestiltak  

Alle refselsestiltak skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor 

skolen må reagere på dette. Eleven skal hvis mulig gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd 

på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis 

ikke annet er særskilt nevnt.  

Hurdal skole og kultursenter vil normalt benytte følgende refselsestiltak mot brudd på 

ordensreglene:  

• samtale  

• foreldre kontaktes 

• inndragning av friminutt  

• inndragning av utstyr 

• anmerkning  

• skriftlig advarsel fra lærer  

• skriftlig advarsel fra rektor  

• erstatning 

• nedsatt karakter i orden og oppførsel  

• utvisning iht opplæringsloven 

• anmeldelse av ulovlige forhold 

 

Det skal bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement.  

Refselsestiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Elever plikter å 

overholde ilagte refselsestiltak. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye 

refselsestiltak.  

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er ikke tillatt. Forbudet mot krenkende 

behandling betyr at lærerne ikke kan refse elevene på en nedverdigende måte, ved for 
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eksempel å henge ut eller latterliggjøre elevene. Det er bare den eleven eller de elevene som 

har gjort seg skyldig i reglementsbrudd som kan refses. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.  

Saksbehandlingen ved ilegging av refselse er nærmere beskrevet i § 10.  

 

§ 7 Straffbare forhold  

Ut fra hensynet til orden på skolen, beskyttelse av elevene og de ansatte, og som normgivende 

signal, skal skolene melde fra til rådmannen om alle straffbare handlinger som begås mot eller 

av elever i kommunens grunnskole og som foregår mot elev i opplæringssituasjon. 

Tilsvarende gjelder mot eller av personell i tjeneste eller når den straffbare handlingen er 

relatert til det forhold at vedkommende er tilsatt i Hurdal skole og kultursenter. 

Rådmannen bør som hovedregel melde straffbare forhold til politiet.  

Skolen skal konferere med elevens foresatte før forholdet meldes til rådmannen. Dersom de 

foresatte ikke ønsker at skolen skal melde forholdet, skal opplysning om dette følge med 

meldingen til rådmannen. Dersom offer eller foresatt ikke ønsker at forholdet skal meldes må 

rådmannen konkret avveie dette mellom hensynet til den enkelte elev og skolens generelle 

oppdrageransvar.  

Forhold som forutsetter begjæring fra fornærmede for at påtale skal finne sted, meldes ikke av 

rådmannen uten etter samtykke fra fornærmede. Forholdet meldes uavhengig av om offer og 

overgriper er elev eller ansatt.  

Straffbare handlinger utøvet av mindreårige (opp til 15 år) innberettes til barnevernet eller 

håndteres på annen hensiktsmessig måte.  

 

§ 8 Oppførsel og orden - konkrete forhold  

§ 8-1 Fravær  

Elevene har plikt til å møte presis til undervisning og plikt til å delta i undervisningen i den 

form den blir gitt. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når 

ordenskarakteren skal fastsettes. Det skal ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.  

Hovedgrunnlaget for ordenskarakteren skal være orden og oppførsel det siste halve skoleåret. 

Ved sykdom skal skolen ha beskjed så fort som mulig.  

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er forsvarlig, kan rektor etter 

søknad gi den enkelte elev permisjon i til sammen inntil 10 skoledager pr. skoleår. Fravær ut 

over dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolen, så sant det ikke foreligger 

dokumentasjon som sannsynliggjør at forholdet skyldes sykdom eller andre ekstraordinære 

forhold utenfor foresattes kontroll. Elevens foresatte må legitimere at barnet får tilsvarende 

undervisning i annen skole eller ved hjemmeundervisning. Dersom dette ikke skjer, skal 

skolen forfølge saken. Skolen har ansvar for at rutiner for bekymringsfullt fravær følges.  

Dersom eleven kommer for sent eller er borte fra skolen uten at skolen har mottatt melding 

om dette, skal hjemmet kontaktes så snart det lar seg gjøre for å få klarlagt årsaken til for sent-

kommingen/fraværet. De tiltakene som iverksettes må ses i sammenheng med årsaken og 

eventuelt hyppigheten av for sent-kommingen/fraværet.  

Foresatte skal involveres når fraværet inkludert for sent-komming, går ut over elevens læring 

og virker forstyrrende for klassens totale læringssituasjon. Rådmannen kan gi veiledende 

retningslinjer for vurderingen av dette.  

Elever som kommer for sent og dermed forstyrrer undervisning må i konkrete situasjoner og 

ut fra en total vurdering av både eleven og situasjonen, kunne vises bort fra klassen/gruppen 

for resten av timen. Foresatte skal kontaktes samme dag. Vedtak om bortvisning, uavhengig 

av lengde, kan kun fattes av rektor eller rektors stedfortreder. 

 

§ 8-2 Mobbing og voldelig atferd  
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Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. 

Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder (jfr. opplæringsloven § 2.10), samt 

av alvoret i situasjonen.  

Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever 

og/eller ansatte. Dette regnes som vold.  

Vold eller trusler om vold, herunder trusler via SMS eller Internett, skal ikke aksepteres i 

skolen. Skolen skal ha en handlingsplan mot vold og mobbing/ for et godt læringsmiljø 

vedtatt av SU. Handlingsplanen skal særskilt omhandle tiltak rettet mot mobbing og inkludere 

en rutinebeskrivelse ved voldsepisoder og annen krenkende, uakseptabel atferd.  

Ved vold eller trusler om vold vil elevens foresatte og offerets foresatte bli kontaktet. 

Ulovlige forhold utført av elever over den kriminelle lavalder vil bli anmeldt. Ved elever 

under den kriminelle lavalder skal skolen kontakte barnevernet.  

Før vedtak om bortvisning, skal man ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, f. 

eks som bruk av konfliktrådet. Samtidig med vedtaket om bortvisning og/eller 

politianmeldelse skal det fra skolens side foreligge en konkret handlingsplan for hjelpetiltak i 

tråd med handlingsplanen mot vold/ for et godt læringsmiljø.  

 

§ 8-3 Medbringelse av farlige gjenstander  

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve 

skade på andre, når det ikke fremstår som sannsynlig at gjenstanden bare skal benyttes til 

andre lovlige formål.  

Gjenstandene skal beslaglegges av skolen, og foresatte skal kontaktes. Ulovlige gjenstander 

overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander overleveres til eleven etter skoletid, eller 

til foresatte dersom eleven er umyndig.  

 

§ 8-4 Rusmidler  

Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke narkotika eller andre rusmidler på skolens område. 

På skolen skal det ikke serveres alkohol eller medbringes alkohol til bruk under arrangement i 

offentlig eller privat regi på skolens område. I kombinerte anlegg for skole og andre formål 

kan det i særlige tilfeller gjøres unntak for servering av alkohol når disse anleggene blir 

benyttet til kulturelle og sosiale formål utenom skoletiden. Søknad om unntak avgjøres av 

sektorleder for levekår i Hurdal kommune. 

I forbindelse med arrangementer for elever, er det ikke tillatt for elever, tilsatte eller foresatte 

å medbringe eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler.  

Det er ikke tillatt å bruke tobakk på skolens område. Tilsvarende på arrangementer som skjer i 

skolens regi når elever er til stede. Det kan gjøres unntak for tobakksforbudet for 

arrangementer på kultursenteret i tiden hvor elever ikke er tilstede, på anvist plass i god 

avstand fra bygningen og når det ryddes etter arrangementet. 

 

§ 8-5 Hærverk på skolens bygninger og eiendeler tilhørende skolen eller andre elever  

Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt 

når opprydningen består i arbeid eleven har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig 

forhold til overtredelsen.  

Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt 

sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningslovens § 1-1). 

Foresatte kan være erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2.  

Ved hærverk kan eleven og/eller foresatte bli holdt erstatningsansvarlige for skadene.  

Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses hensiktsmessig.  

Skolene skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler.  

Ved hærverk vil umyndige elevers foresatte kontaktes.  
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§ 8-6 Bruk av mobiltelefon  

Mobiltelefoner skal ikke brukes i undervisningstimene, bortsett fra hvis dette inngår i 

undervisningsopplegget. Fotografering av andre uten deres samtykke eller spredning av 

fotografier av andre uten deres samtykke er ikke tillatt. Dersom elevene bryter reglene for 

bruk av mobiltelefon, kan telefonen beslaglegges for resten av timen eller skoledagen og kan 

hentes av eleven når skoledagen er over. Skolen har ikke anledning til å beslaglegge 

mobiltelefonen ut over skoletid. Ved gjentatte brudd på reglene for bruk av mobiltelefon i 

grunnskolene, skal foresatte få brev om hva som har skjedd, med melding om at gjentatte 

brudd på ordensreglementet kan medføre nedsatt ordens- eller oppførselskarakter.  

 

§ 8-7 Internett  

Skolenes internett-tilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette 

gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internett-tilgang 

kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.  

SU skal vedta nettvett-regler basert på regler utarbeidet av Redd Barna. Reglene skal også 

inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom 

den organiserte undervisningen.  

Dersom elevene bryter reglementet, kan de, avhengig av situasjonen, fratas retten til å bruke 

internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Ved alvorlig og/eller gjentatt 

reglementsbrudd kan eleven utvises fra skolen i tråd med reglene i opplæringsloven § 2-10.  

Ulovlige forhold vil bli anmeldt.  

 

§ 9 Karakter i orden og oppførsel  

For ungdomstrinnet er regler for karakterer i orden og oppførsel hjemlet i forskrift til 

opplæringsloven § 3-6.  

Karakteren i orden og oppførsel skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en 

eller flere regler i det felles ordensreglementet. I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt 

grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse. Foresatte skal 

kontaktes i slike saker.  

III SAKSBEHANDLING 

§10 Generelt  

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens § 9A - 10, 3. 

og 4. ledd samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap III - kap. VI 

ved enkeltvedtak.  

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:  

• Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes 

på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.  

• Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med 

mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal mindreåriges 

foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av 

særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.  

• Avgjørelsen skal alltid begrunnes, og avgjørelser om utvisning eller beslag av 

mobiltelefon skal alltid begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning 

om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. 

Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør 

begrunnelsen gis skriftlig.  

 

IV IKRAFTTREDELSE  

§ 11 Ikrafttredelse  



13 
 

Denne forskriften trer i kraft fra det øyeblikk den er vedtatt.  

 

 

 

Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslova § 2-9. «Forskrift om ordensreglement for 
Hurdal skole og kultursenter» er overordnet og førende for skolens reglement.  

Vi vil at alle elever, ansatte, foresatte og besøkende skal oppleve trygghet og trivsel på 
skolen vår.  

Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene, samt på skoleveien.   

Regler for orden 

Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder 

• Møte presis 
• Møte forberedt til opplæringen 
• Ha med nødvendig utstyr, som for eksempel bøker, gymtøy, uteklær etter forholdene 
• Gjøre arbeid til rett tid og overholde andre frister 
• Bidra til å holde det ryddig i skolelokalene og på skolens område  

 

Regler for oppførsel 
 

Elevene skal  

• Bidra til et godt læringsmiljø. 
• Behandle medelever, ansatte og andre elevene møter i skolehverdagen med respekt 

uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m. 
• Vise alminnelig god oppførsel. 
• Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte. 
• Melde fra til skolen ved fravær. Ved sykefravær skal foresatt ringe til skolens 

fraværsansvarlig mellom kl. 08.00 og kl. 09.00. Nummeret til fraværstelefonen er  
404 30 870. Skolefri inntil to dager kan innvilges av kontaktlærer, dette krever 
skriftlig søknad. Ved behov for skolefri utover dette må søknaden sendes rektor.   

• Ta godt vare på skolens eiendeler. 
• Respektere at skolen vår er en mobilfri skole. 
• Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og annet digitalt utstyr. 
• Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr. 
• Ikke forlate skolens område så sant dette ikke er etter avtale med en ansatt.  

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres 
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• Å mobbe eller krenke andre. 
• Å utøve eller true med fysisk vold. 
• Å fuske eller forsøke å fuske. 
• Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. 
• Å ha med og/eller drikke energi-drikker. 
• Å bruke tobakk/snus/e-sigaretter. 
• Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. 

Hva skjer hvis reglene brytes? 

Brudd på reglene vil bli fulgt opp av en samtale med en voksen. Kontaktlærer (evt. i 
samarbeid med skolens ledelse) avgjør hvilke andre reaksjoner som eventuelt vil bli 
brukt. 

Positiv atferdsendring er alltid intensjonen når tiltak vurderes.  

Aktuelle tiltak er:  

• Anmerkning 
• Informasjon til foresatte 
• Oppfølgingssamtaler med medelever, foresatte eller skolens ledelse. 
• Skriftlig melding til foresatte 
• Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven 

er ansvarlig for. Foresatte kan bli bedt om å erstatte for skade som er gjort med inntil 
5000,- . 

• Bortvisning. Dette krever informasjon til hjemmet og at det fattes vedtak. 
o Elever i barneskolen kan bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen 
o Elever i ungdomsskolen kan bortvises i inntil tre dager 

• Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte 
• Farlige gjenstander beslaglegges og foresatte varsles.  
• Anmeldelse av straffbare forhold. Barnevernstjenesten varsles også ved slike 

hendelser.   
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9. Hurdal skole og kultursenters ansvar for å forebygge og stoppe 

mobbing og krenkende atferd 

Arbeidet går ut på: 

• Bygge opp et godt læringsmiljø på hele skolen 

• Sette fokus på relasjonskompetansen 

• Følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing 

• Løse mobbesaker raskt 

• Ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 

Det er viktig at hele skolemiljøet blir involvert i arbeidet. Elever, lærere og foreldre må 

engasjeres i arbeidet, og alle må få en forståelse av hvor viktig arbeidet mot mobbing er. Alle 

må fa et eierforhold til arbeidet og delta aktivt. 

Tiltak: 

• Tydelig klasseledelse 

• Inspeksjon ute i alle friminutt, inspektørene har gule vester 

• Elevundersøkelsen - høst 

• Elevsamtaler 

• Utviklingssamtaler 

• Klassesamtaler 

• Tema på foreldremøter 

• Alle må settes i stand til å gå aktivt inn i det forebyggende arbeidet, i avdekkingen og i 

problemløsningen 

• Når en ansatt får beskjed om, eller oppdager at en elev blir utsatt for krenkende ord 

eller handlinger, skal sosialpedagog og avdelingsleder straks informeres. Se egen 

«Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd» 

• Skolens sosialpedagog følger opp arbeidet. 

Ansvarlig: Kontaktlærere, sosialpedagog og skoleledelsen. 

De ansatte skal støtte hverandre og stille krav til hverandre om deltakelse. Ansvarlig 

lederskap må praktiseres av de ansatte. Det vil si at alle skal møtes med respekt, en skal vise 

omsorg for elevene og stille krav ut fra innarbeidede normer for atferd. Skolen må være 

preget av en felles god praksis blant de ansatte i møtet med elevene og foreldrene. Elever må 

få ros for positiv atferd, men må irettesettes når de går over grensen for akseptabel atferd. 

Alle ansatte på skolen må sette seg inn i det som står i kapittel 9a i opplæringsloven. 
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10. Generelle forebyggende tiltak for å fremme et godt psykososialt miljø 

ved Hurdal skole og kultursenter 

• Legge til rette for elevmedvirkning, klasseråd og elevråd 

• Lage ei hyggelig kantine for ungdomsskoleelevene 

• Skape godt utemiljø (sittegrupper, idrettsplass, lavvo, skileikanlegg, hoppbakke, 

ballspill) 

• Arrangere skoleball (samarbeid mellom elever, lærere og foreldre) 

• Gjennomføre en førjulsdag/juleaktivitetsdag med aldersblanda grupper 

• Planlegge og gjennomføre ballturneringer 

 Skoleledelsen 

Dersom skolen skal kunne redusere mobbing og krenkende atferd, er det helt nødvendig at 

skoleledelsen går foran og leder arbeidet med å skape en skole med et godt læringsmiljø uten 

mobbing. 

Tiltak: 

• Følge opp rutinene som vi utarbeider 

• Sørge for kompetanseutvikling 

• Sørge for informasjon til alle berørte parter 

• Sette mobbing og krenkende atferd på dagsorden og sørge for at det er kontinuitet i 

arbeidet 

• Bestemme om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker 

• Følge opp alle klager på de ansatte, for eksempel om lærere som mobber og krenker 

elever 

• Ta imot varsler om mobbesaker, og sette i gang et arbeid for å løse saken 

Ansvarlig: Skolens ledelse 

 

 

11.  Grunnleggende faktorer for å utvikle og opprettholde et godt 

læringsmiljø 

 

• God ledelse, organisasjon og kultur for læring 

• Lærernes evne til å lede klasser og grupper 
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• Positive relasjoner mellom lærer og elev 

• Positive relasjoner og kultur for læring mellom elevene 

• Godt samarbeid mellom hjem og skole 

 

Positive relasjoner lærer –elev 

Den autoritative læreren har stor relasjonell kompetanse. Han eller hun bygger bevisst opp en 

positiv relasjon til hver enkelt elev, og elevene opplever at læreren bryr seg, viser omsorg og 

støtter dem slik at de opplever trygghet og tillit og blir sett av læreren. Læreren stiller 

rettferdige krav til elevene, og roser og korrigerer utfra klassens kjente og faste normer. 

Lærerens evne til å lede klasser og grupper er en av de viktigste faktorene i arbeidet mot 

mobbing og for å skape gode læringsmiljø. God klasseledelse kjennetegnes av en tydelig 

struktur i undervisningsforløpet og formulering av tydelige mal for elevenes læring og 

læringsmiljø. Læreren skaper engasjement og motivasjon for læring og bidrar til god 

selvfølelse hos elevene. 

 

Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene  

Elever som blir sett og anerkjent av læreren, blir trygge også i forhold til andre elever. 

Kulturen i elevgruppa har betydning for både læring og væremåte. En klasse med kollektiv vi-

følelse og et godt samarbeid vil skjerme om og beskytte hverandre og ikke tolerere at noen 

blir plaget eller krenket. Elevene blir trenet i å løse konflikter, og uenighet oppleves ikke som 

en trussel. De vil oppleve det som positivt å være aktive og interesserte, og de vil akseptere 

ulikheter. Det er like greit å være flink som å ha faglige eller sosiale utfordringer. 

 

 

Godt samarbeid skole-hjem  

Dersom foreldrene og lærerne formidler de samme positive forventningene til elevene, blir 

det lettere for alle parter. Skolen og hjemmet må nærme seg hverandre og snakke samme 

språk. Når elevene opplever at de voksne setter de samme grensene for mobbing og asosial 

atferd, vil dette i seg selv virke forebyggende. 

 

Tiltak 

• Gi god informasjon i møte med nye elever og foreldre 

• Inspeksjon ute og i elevbygg 

• Ta opp temaet krenkende atferd og mobbing i klassemøter og engasjere elevene 

• Gjøre elevene bevisste på hvordan mobbingen foregår, om de ulike rollene elevene 

kan ha, at det ikke er tillatt å mobbe eller krenke, hvordan det oppleves å bli mobbet, 

og at mobberen også tar skade av å mobbe 

• Ta opp tilskuerrollen. Passive elever forsterker mobbesituasjonen, og elevene bør lære 

hvordan tilskuere kan hjelpe til med å få slutt på mobbingen 

• Ta opp mobbing ved bruk av mobiltelefon og Internett spesielt. Dette temaet bør også 

behandles på foreldremøtene med jevne mellomrom (eget punkt i ordensreglementet) 
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Ansvarlig: Skoleledelsen og kontaktlærerne 

 

 

Rutiner for god klasseledelse ved Hurdal skole og kultursenter 

 

Formål: Sikre god klasseledelse 
 

KLASSELEDELSE – FELLES STRATEGI 

 

OPPSTART 

Lærer møter elevene i garderoben og ser til at garderobe-reglene følges. 

Elever og lærere hilser på hverandre.  

 

 

MÅL 

Elevene skal alltid få presentert mål for timen. Dersom samme mål går over flere dager, 

skal det repeteres. Elevene skal kjenne til hva som vektlegges for å nå målet. 

Det skal settes av tid til oppsummering av måloppnåelse. 

 

 

GOD ARBEIDSÅND 

Det er læreren som har ansvar for innholdet i timen og for å skape god relasjon til 

elevene. Se den enkelte elev, variere undervisningsmetodene. 

 

HJEMMEARBEID 

Oppgaver som gis skal sjekkes. 

 

BUSS 

Følg felles rutiner for elevenes plassering i busskø og buss. 

 

BESØK AV ANDRE 

Den som kommer inn og ønsker ordet nikker til læreren  

Læreren gir beskjed til klassen om hvem som har kommet og gir ordet til gjesten  

Gjesten sier det gjesten har å si 

Gjesten takker for seg og lærer takker for besøket 

 

Revidert august 2021 
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  12. Tiltaksplan mot mobbing og krenkende adferd 
 

 
 
Hovedmål 

 

Opplæringslova § 9a – 2 - Generelle krav 

 
«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.» 

 

Hurdal skole og kultursenter skal ha et sosialt læringsmiljø der det ikke forekommer rasisme, 

vold, mobbing, eller annen form for krenkende adferd, 

jfr. Ordensreglementet. Alle må tenke over hva de sier og gjør. 

 
 

Tiltaksplan mot mobbing og krenkende adferd. 
 

 Hvordan oppdage mobbing og krenkende adferd? 
 

Tiltak på skolen 

• Alle lærere har ansvar for å avdekke mobbing og krenkende adferd, om det 

skulle forekomme. 

• Kontaktlærere og sosialpedagog/avdelingsleder har ansvar for å følge opp 

episoden.  

• Bevisstgjøre elevene til å si ifra og være ærlige dersom de er vitne til mobbing.  

• Ta signaler om ”vondter”, fravær og bevisst somling på alvor.  

• Bruk av logg eller andre undersøkelser i klassen ved mistanke. 

• «Åpen time» hos rektor der elevene kan komme for en prat. 

• Dersom det er mulig og ønskelig, gjennomføre flere elevundersøkelser  

(forenklet trivselsundersøkelse). 

• Sikre at alle elever har en voksen eller en venn de kan stole på. 

 

Tiltak i hjemmene 

• Ta på alvor signaler om”vondter”, fravær, uventet utvikling og bevisst somling. 

• Vær oppmerksom hvis ting ofte forsvinner / blir gjemt av andre elever.  

• Lytte til elevene.  

• Bevisstgjøre elevene til å si ifra og være ærlige dersom de er vitne til mobbing.  

• Ta kontakt med kontaktlærer eller sosialpedagog/avdelingsleder/rektor straks det 

er mistanke om mobbing eller krenkende adferd av eget eller andre barn. 
  

 

 

Ved mistanke om mobbing, krenkende ord eller handlinger 
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• Når en ansatt får beskjed om, mistanke om eller oppdager at en elev blir utsatt for 

krenkende ord eller handlinger, skal sosialpedagog/avdelingsleder straks informeres. 

Bruk eget skjema for dette. Se kapittel 12. 

 

• Rektor skal informeres om mistanken av sosialpedagog/avdelingsleder. 

 

 
 
 
 

13. Rutiner for aktivitetsplan etter §9a-4 

 

Aktivitetsplan etter §9a-4     revidert 18.03.2021 

 

«§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, 

og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er 

mogleg. 

 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til 

at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege 

tilfelle. 

 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal 

skolen snarast undersøkje saka. 

 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna 

tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking 

viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere 

eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte 

ledd.» 

 

 

Ved Hurdal skole og kultursenter gjør vi det på følgende måte: 

 

• Ved varsling fra elev, foresatt og/eller ansatt på skolen om et utrygt skolemiljø skal det 

varsles til sosialpedagog på mail og telefon eller ved å bruke skjema. Dette omhandler delplikt 
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2 og 3: plikten til å gripe inn og plikten til å varsle.   

 

• Sosialpedagog sender ut mail til ansatte på trinnet og varsler rektor. Innen 5 virkedager 

skal ansatte gi en skriftlig dokumentasjon på observasjoner. Dette er en del av delplikt 4: 

plikten til å undersøke. 

 

• Kontaktlærer avtaler et møte med foresatte, eleven og sosialpedagog. Møtet 

referatføres av sosialpedagog eller stedfortreder, og arkiveres i websak Akos. Her skal det 

referatføres dersom det er enighet om å ikke åpne en aktivitetsplan. Det er foresatte og 

elevens opplevelse av skolemiljøet som er relevant her. Referatet sendes hjem. 

 

• Før møtet med foresatte: Ved opprettelse av aktivitetsplanen skal sosialpedagog 

orienteres pr. mail, og en kopi av aktivitetsplanen legges i posthylla før møtet med foresatte 

og elev. Aktivitetsplanen gjennomgås med foresatte. Foresatte signerer på at aktivitetsplanen 

er opprettet og gjennomgått.   

 

• Dersom aktivitetsplanen ikke er klar til møtet med foresatte, skrives det et notat i 

Websak at det opprettes en aktivitetsplan. Notatet sendes hjem. Foresatte kommer innom for 

en gjennomgang av aktivitetsplanen når den er klar. Den skal være ferdig innen to dager etter 

møtet med foresatte.  

 

• Det er kontaktlærer, i samarbeid med andre voksne på skolen: som oppretter, setter inn 

tiltak og evaluerer underveis. Det er viktig at datoene som blir satt til evaluering av tiltak 

overholdes.  

 

• Sosialpedagog bistår og veileder ansatte i arbeidet rundt aktivitetsplaner og §9a-4.  

I møter med foresatte leder sosialpedagog møtene og arkiverer referatene. Før møtet blir 

sosialpedagog og kontaktlærer enige om hvem som er referent.  

 

Aktivitetsplan opprettes:  

 

• Aktivitetsplanen skal skrives på minnepenn som hentes på kontoret til sekretær.  

• Det er laget en minnepenn pr. trinn etter årstall elevene er født, og alle aktivitetsplaner 

for dette årskullet legges inn på samme minnepenn. 
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- Mal for aktivitetsplan ligger på Teams. Kopieres og limes inn på minnepenn. 

Ikke skriv direkte i malen på Teams.    

-  Hver aktivitetsplan lagres med elevens initialer + dato for opprettelse. 

-  Minnepennen må leveres tilbake til kontoret etter ferdig skriving/redigering. 

Dette er fordi den skal være tilgjengelig for andre lærere på trinnet. 

- Avdelingsledere, sosial-/spesialpedagog og rektor vet hvor minnepennene 

oppbevares dersom sekretær ikke er til stede. 

 

• Aktivitetsplanen lages med innspill fra eleven. Elevens stemme er viktige for oss, og 

dersom eleven er gammel nok skal planen gås gjennom sammen med eleven.   

• Sosialpedagog sørger for å holde rektor og avdelingsledere orientert og informert om 

pågående aktivitetsplaner 1 gang per måned.  

• Sosialpedagog orienteres pr. mail ved revidering og evaluering.  

 

 

Aktivitetsplanen avsluttes:  

• Før en aktivitetsplan avsluttes gjennomføres en elevsamtale. Hvordan har eleven det 

nå? Dette referatføres i aktivitetsplanen.  

• Sosialpedagog orienteres av kontaktlærer pr. mail ved revidering, evaluering og 

avslutning av aktivitetsplanen.  

• Kontaktlærer innkaller til et møte med foresatte, elev og sosialpedagog.  

• Under møtet skal det òg gjennomføres en evaluering av selve prosessen og arbeidet 

med aktivitetsplanen.  

• Når det er enighet om at en aktivitetsplan skal avsluttes, skal den skrives ut, signeres 

av kontaktlærer og foresatte. Leveres deretter til kontoret for utsending og arkivering i 

elevmappa. 
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14. Skjema for ansatte ved mistanke eller kunnskap om at 

elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger 

 

Navn på den/de som blir krenket: 
 

Klasse: 

Navn på den/de som krenker: 
 

Klasse: 

Dato: Kl.slett: 

Det gjelder   X Bakgrunns-
informasjon 

  X Hvor skjedde det   X 

Krenkende ord/ 
handlinger/trakassering 

 Den krenkede har 
selv varslet 

 Friminutt  

Vold  Egen observasjon  Klasserom  

Rasisme  En foresatt har 
varslet 

 Garderobe  

Utestenging  Annen ansatt har 
varslet 

 Busskø/buss  

Diskriminering  Medelev har varslet  Annet   

 
Utfyllende kommentar fra den ansatte:  

 
 
 
 
Beskriv hva du har gjort: 

Dato:                           Navn på den ansatte som har fylt ut skjema: 
 
 

Meldingen leveres til sosialpedagog i løpet av dagen etter at forholdet ble oppdaget.  
Varslingen tas opp i samarbeidsmøter med rektor og sosialpedagog. 

Varsling ved kunnskap eller mistanke om krenkende ord og handlinger jf. § 
9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt 

skolemiljø 
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(Legges i hylla til sosialpedagog + kopi i hylla til kontaktlærer) 

 

OPPFØLGING I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9 A-4 

 

Elev:  

Planen opprettet:  

Revidert:  

Inngang i saken:  

Hvilket problem/ hvilke problemer skal løses?: 

Hva mener eleven?: 

Hva skal eleven oppleve / ikke oppleve etter iverksatte tiltak?: 
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SKOLENS AKTIVITETSPLAN: 

Hva har 
skolen 
planlagt?  
 

Hvilke 
vurderinger er 
gjort ift valg av 
tiltak?  

Når skal tiltakene 
gjennomføres? 
 

Hvem er 
ansvarlig? 

Når skal 
tiltakene 
evalueres? 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 
Oppfølgingsmøte med foresatte, elev, kontaktlærer og sosialpedagog, dato og tidspunkt: 

_________________________ 

Foresatte og elev er i dag, ………………… orientert om opprettelsen av aktivitetsplanen: 

 

_______________________________                                

_____________________________________ 

Elev                                                                                       Foresatt 

 

_______________________________ 

Kontaktlærer/sosialpedagog  
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OPPSUMMERING/ OVERORDNET DOKUMENTASJON – HVA 

ER GJORT FOR Å OPPFYLLE LOVKRAVENE I §9 A-4?  

På hvilken måte er innholdet i aktivitetsplikten, jf. Opplæringsloven §§ 9A-4 og 9A-5 

ivaretatt: Delpliktene fylles inn av skolens ansatte.  

12. Delplikt 1: plikten til å følge med:  

 

13. Delplikt 2: plikten til å gripe inn:  

 

14. Delplikt 3: plikten til å varsle:  

 

15. Delplikt 4: plikten til å undersøke:   

 

16. Delplikt 5: plikten til å sette inn egnede tiltak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

Evaluering av tiltak: 

Her skriver du dato for evaluering, hvilke tiltak som evalueres og skal tiltakene fortsettes 

eller avsluttes? Legges det til nye tiltak? 

Hva sier eleven om tiltakene? Hvordan har eleven det ved evalueringstidspunktet? 

 

Aktivitetsplanen er i dag, ……………., evaluert og avsluttet.  

 

 

Elev___________________________________ 

 

 

Foresatt______________________________ 

 

Kontaktlærer/sosialpedagog_________________________________ 
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15. Skjema for varsling ved mistanke om at en ansatt krenker en elev 

 

Navn på den/de som blir krenket: 
 

Klasse: 

Navn på den voksne/ansatte som krenker: 
 

 

Dato: Kl.slett: 

Det gjelder   X Bakgrunns-
informasjon 

  X Hvor skjedde det   X 

Krenkende ord/ 
handlinger/trakassering 

 Den krenkede har 
selv varslet 

 Friminutt  

Vold  Egen observasjon  Klasserom  

Rasisme  En foresatt har 
varslet 

 Garderobe  

Utestenging  Annen ansatt har 
varslet 

 Busskø/buss  

Diskriminering  Medelev har varslet  Annet   

Utfyllende kommentar fra den som varsler:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv hva du har gjort: 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:                           Navn på den ansatte som har fylt ut skjema: 
 
 

Meldingen leveres til rektor i løpet av dagen etter at forholdet ble oppdaget.  

Varsling ved kunnskap eller mistanke om krenkende ord og 

handlinger jf. § 9 A-5.   
Skjerpa aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker 

en elev 
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Varslingen tas opp med skoleeier (Virksomhetsleder Oppvekst). 

 

16. Prosedyrer for gjennomføring av elevsamtalen 

Elevsamtalen 

- er relasjonsbyggende; et viktig verktøy for å utvikle gjensidig tillit mellom lærer og elev.  

- gir mulighet for vurdering av elevens arbeid og er en forutsetning for tilpasset opplæring. 

- hjelper eleven til å sette realistiske mål, og gir veiledning til å nå målene. 

- gir læreren innblikk i elevens perspektiv og større mulighet til å forstå elevens handlinger.  

- er et verktøy som gir eleven mulighet til medinnflytelse. 

Navn:                                                                                     Dato: 

 

SAMTALETEMA: God Middels Dårlig         Kommentar 

Hvordan er framgangen i fagene? 

Hvilke fag? 

 

    

 

 

Hvordan er arbeidsinnsatsen? 

Læringsstil, strategi? 

    

 

Hvordan er motivasjonen?     

 

Hvordan er samarbeidet med andre?     

 

Hvordan er trivselen? 

 

    

 Ja Av og til Nei  

Har du blitt mobbet den siste mnd.?  

 

   

Har du vært med på å mobbe andre? 

 

    

Sier du i fra hvis noen blir mobbet? 

 

    

Har du god kontakt med lærerne dine? 

 

    

Kommer du tidsnok til timene? 

 

    

Leverer du oppgavene i rett tid? 

 

    

Har du god orden i skolesakene dine? 

Sekken, hylla, pulten, bøkene. 

    

Er du grei mot andre elever? 

 

    

Er andre elever greie mot deg? 

 

    

Er det noe du liker ekstra godt? 

 

 

Hva er du flink til? 

 

 

Annet du vil ta opp? 

Annet læreren vil ta opp? 
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Noe å jobbe med videre: Mål: 

 

17. Rutiner for gjennomføring av utviklingssamtalen 
 
 

1. FORMÅL  

Sikre at utviklingssamtalen gjennomføres i tråd med Opplæringsloven §3-2, §3-3 og §3-4 

 

2. GENERELT 

Utviklingssamtalen  
Innholdet i timen gjøres kjent på forhånd 

 

Navn:……………………… 
Dato: 

Kontaktlærer: Foreldre/elev: 

Kompetansenivå i fag 
Kartleggingsprøver 

Melding om faglig utvikling 

Arbeidsinnsats 

Veiledning videre 

Fag: 

 

Orden og adferd  

Dialog om annen utvikling 
Sosial utvikling 

Trivsel 

Venner 

Mobbing 

Friminutt/inspeksjon 

 

 

 

 

 

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing 
Kjenner du som foresatt til skolens handlingsplan? 

Opplever du/dere at planer og rutiner etterleves i praksis? 
 

 

 

Elevsamtalene 
Hvordan de er gjennomført 

Tema som er tatt opp 

Arbeidsplanene 

 

 

 

 

Avtaler 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Underskrift foreldre 
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……………………………………… 

Underskrift kontaktlærer 

 

18.Vurdering 

Planen skal vurderes årlig i første møte i SMU ved årets skolestart. 

 

 

20. Kilder 

Opplæringsloven kapittel 9. 

 

Arbeid mot mobbing - Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet. 

 

 

 

 
 


