
 

0 
 

 
 
 
 

 
 
  

PSYKOSOSIALT MILJØ I 
MODUMSKOLEN 



 

1 
 

Innhold 
Forord ........................................................................................................................................ 2 

Del 1: Lovverk og definisjoner ................................................................................................... 3 

FNs barnekonvensjon ............................................................................................................ 3 

Opplæringsloven kapittel 9a ................................................................................................. 3 

Sentrale begreper ................................................................................................................. 5 

Linker: .................................................................................................................................... 5 

Del 2: Forebyggende arbeid for et godt psykososialt skolemiljø .............................................. 6 

Del 3: Ved mistanke om krenkelse/plikt til å følge med ........................................................... 8 

Del 4: Prosedyre ved krenkelse ................................................................................................. 9 

Vedlegg 1: Aktivitetslogg ......................................................................................................... 10 

Vedlegg 2: Meldeskjema ......................................................................................................... 11 

Vedlegg 3: Aktivitetsplan for å sikre et trygt skolemiljø .......................................................... 12 

 
 

 



 

2 
 

Forord 

Modumskolen arbeider kontinuerlig for et best mulig læringsmiljø som skal virke positivt på 
elevenes helse, trivsel og læring. Modumskolen skal lære barn og unge å mestre egne liv, 
utvikle en god psykisk helse og ta sosialt ansvar. Å trives og å ha det trygt er grunnleggende 
forutsetninger for å kunne lære og utvikle seg. Dette arbeidet skal vi gjøre i samarbeid med 
elevene og foreldrene. Vi opplever at vi i stor grad lykkes i dette arbeidet og undersøkelser 
viser at elevene i stor grad trives godt i Modumskolen. 

«Skoler som generelt har et godt læringsmiljø, er gjerne preget av gode 
samarbeidsrelasjoner på flere plan» (Hattie, 2009) 

Modumskolen skal være fri for alle former for krenkende atferd. Vi ønsker likevel å være 
åpne og ærlige om at erting, krenkelser og mobbing også kan forekomme i våre skoler.  
Det som vi kan oppleve som spesielt utfordrende er det vi ikke ser. Skjult mobbing i form av 
kroppsspråk, blikk, utestenging og via sosiale medier er blitt mer vanlig og er vanskeligere å 
oppdage. Derfor er det ekstra viktig at skole og hjem samarbeider godt og har en åpen 
dialog, slik at dette blir gjort noe med så raskt som mulig.  

Vi oppfordrer derfor alle foreldre om å ta kontakt med skolene hvis dere opplever at deres 

eller andres barn utsettes for ord eller handlinger av negativ karakter. Skolene forventer 

videre at du samarbeider med skolen om tiltak og vurdering av om tiltakene fører til bedring. 

Vi skal sørge for at foresatte som er bekymret for sitt barn blir tatt på alvor og at prosedyrer 

blir fulgt til det beste for barnet.  

En lovendring gjeldende fra august 2017 har gitt skolene et større ansvar knyttet til 

aktivitetsplikt. Alle ansatte på skolen har nå plikt til å gripe inn, men vi skal også vise vilje, 

kompetanse og mot til å nå målet om null mobbing.  

Når det varsles om mobbing blir derfor alltid skoleledelsen varslet, undersøkelser iverksatt 

og involverte hjem orientert. I samarbeid med hjemmene blir vi enige om hva som skal 

gjøres for å løse situasjonen. Normalt sett klarer vi dette. Lykkes vi ikke i fellesskap har du 

som forelder rett til å be om ytterligere tiltak. Du vil bli bedt om å gjøre dette skriftlig. 

Det er barnets opplevelse av det psykososiale miljøet som avgjør. Våre skoler har plikt til å 

sørge for at elevene har et godt skolemiljø. Planen for psykososialt miljø i Modumskolen 

viser hvordan forebyggende arbeid mot diskriminering og mobbing foregår. Planen viser 

også saksgang når skolen varsles om plaging, krenkelser eller mobbing.  

 

Modumskolen - skolemestring for livsmestring! 
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Del 1: Lovverk og definisjoner 
 

FNs barnekonvensjon  
FNs barnekonvensjon gjelder som norsk lov og skal legges til grunn for alt arbeid for og med 
barn og ungdom. FNs barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, 
medvirkning, ikke-diskriminering, beskyttelse og selv-realisering. Krenkelser og mobbing 
svekker disse rettighetene. 
 
Artikkel 3 og 12: Barnets beste og barns rett til å gi uttrykk for sin mening 
«Barnets beste» skal alltid være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører 
barn. I vurderingen av «barnets beste» skal barnets eget syn på saken tillegges behørig vekt. 
Vekten av barnets mening vurderes ut fra alder, modenhet forståelse av konsekvenser av 
egne valg, styrken av barnets ønske og fastholdelsen i det. Barnet skal gis anledning til å bli 
hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller 
gjennom en representant eller et egnet organ. 
 

Opplæringsloven kapittel 9a  
Formålet med opplæringsloven kapittel 9a er å gi elever i grunnskole og videregående 
opplæring et trygt og godt skolemiljø. Elevene skal ha minst like godt vern av sitt miljø som 
arbeidstakere har gjennom arbeidsmiljøloven.  
 
9a-1: Virkeområder 
Kapitlet gjelder for elever i grunnskolen, og den videregående skolen. Kapittelet gjelder også 
for elever som deltar i leksehjelpordninger og i skolefritidsordninger. 
 
9a-2:Retten til et trygt og godt skolemiljø 
Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremmer helse, trivsel og læring.   
 
Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor 
hverandre på skolen, SFO, leksehjelpordninger og skoleveien. Det fokuseres på de 
mellommenneskelige forholdene, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet 
opplever dette. Den enkelte elevs subjektive opplevelse av det psykososiale miljøet avgjør 
om miljøet er godt nok.  
 
9a-3:Nulltoleranse og systematisk arbeid 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og trygghet til 
elevene slik at krava i kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. 
 
9a-4:Aktivitetsplikten 
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å 
sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter oppl. § 9 A-4. Formålet med 
denne aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det 
trygt og godt på skolen. Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter: 
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For ytterligere detaljer, se linkene til Læringsmiljøsenteret og Rundskriv 3-2017 fra U-dir.  

Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved 
at involverte elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolen 
sitt arbeid. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å 
oppfylle aktivitetsplikten, jamfør barnekonvensjonen. 

1. Følge med 
Dette innebærer blant annet at skolen må årvåkent og aktivt observere hvordan eleven 
agerer hver for seg og sammen på ulike arenaer i skolen. Skolen har plikt til gjennom et 
systemisk arbeid å forebygge og avdekke gjennom «å følge med». Dette kan gjøres med et 
ekstra skjerpet blikk i hverdagen, bry seg og ved bruke verktøy som for eksempel Spekter og 
Innblikk  
 

2. Gripe inn 
Gjelder alle som arbeider på skolen. Handlingen skal skje umiddelbart og den skal være rettet 
mot å stoppe en situasjon som pågår der og da og er forholdsvis akutt.  
 

3. Varsle 
Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal alle 
som arbeider på skolen skal varsle rektor, eventuelt til den på skolen rektor har delegert 
oppgaven om å ta imot varslene.  Det er lav terskel for hva som skaper «mistanke» eller 
«kjennskap til». Plikten må ses på i sammenheng med «å følge med».  
Dersom voksne på skolen krenker elever, er det en skjerpet aktivitetsplikt. En kan ikke snu seg 
vekk dersom en elev utsettes for krenkende handlinger fra en voksen på skolen. Den voksnes 
lojalitet må gå i barnas favør, og plikten til å varsle rektor inntrer umiddelbart. Dersom det er 
en i skolens ledelse som står bak en krenkelse, skal den som får mistanke varsle direkte til 
skoleeier. 
 

4. Undersøke 
Skolen har plikt til å undersøke saken ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. Det vil si skolen har plikt til å undersøke mer enn de tilfellene der en 
elev er utsatt for mobbing eller krenkelser. Undersøkelsen skal få fram fakta om situasjonen, 
bakgrunn for elevens opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan 
han eller hun opplever skolemiljøet. Dette omfatter også forhold tilbake i tid, utenfor 
skoletiden eller skoleområdet dersom dette påvirker elevens hverdag på skolen. Elevens 
mening og opplevelse må ses i sammenheng med Grunnlovens §104 og Barnekonvensjonens 
art 3 og 12. 
 

5. Sette inn egnende tiltak 
Tiltaksplikten utløses ved at en elev selv sier ifra eller skolens undersøkelse viser at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø. Hvordan barnet faktisk har det avgjør retten til tiltak. 
Noen barn insisterer på at alt er ok selv om det åpenbart ikke er det.  Dette må ses opp mot 
«Barnets beste» som skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid mot å oppfylle 
aktivitetsplikten. Tiltakene må følges opp, virkningene evalueres og eventuelt legge til eller 
endre tiltak hvis det er nødvendig. Tiltaksplikten gjelder kun tiltak på skolen, og løper så lenge 
en elev ikke opplever å ha det trygt og godt der.  

 



 

5 
 

Skolen har også et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en 
skriftlig plan når det settes inn tiltak i en sak og at skolen mer overordnet dokumenterer hva 
som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Kravene til dokumentasjon gjør at skolen 
senere kan vise hva de har gjort, og det kan blant annet bidra til en faglig forsvarlig og 
hensiktsmessig praksis ved skolene. 

Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. oppl. § 9 A-5. 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 eller trakassering, 
skal vedkommende straks varsle rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, 
skal skoleeier varsles direkte av den som fikk mistanke om eller kjennskap til krenkingen. 

Sentrale begreper  
  
Mobbing:  
Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av 
enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og 
plager, og at episodene gjentas over tid (Olweus og Roland 1993; Smith, 2005) 
 
Krenkelse: Ordet krenkelse benyttes når det skjer et overtramp mot en rettighet du har, i 
denne sammenheng for eksempel retten til et trygt psykososialt skolemiljø. Som fenomen er 
krenkelse grovt sett all opplevelse av ubehag og ydmykelse, forårsaket av eller via andre 
mennesker og menneskers systemer. Det å tvinge noen til å bli med på eller la seg utsette 
for handlinger de ikke ønsker, eller å karakterisere en person med nedsettende ord og 
beskrivelser, er også krenkelser.  
 
Trakassering: 
Trakassering er å forulempe, ergre eller plage og kan ha en rekke forskjellige former. 
Trakassering er definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til 
formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende». 
Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse.  
 
 
Diskriminering:  
Forskjellsbehandling eller diskriminering innebærer at en person eller gruppe av personer 
særbehandles eller behandles på særskilt vis kun eller hovedsakelig på grunn av 
gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper. Eksempler på forskjellsbehandling 
er diskriminering av personer på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell 
orientering, alder, funksjonsevne eller kjønn. 
 

Linker: 
Barnekonvensjonen 
Opplæringslova §9a 
Nullmobbing - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.  
Aktivitetsplikt i praksis 
Rundskriv fra Udir. om skolemiljø 
Du bestemmer – om personvern, nettvett og digital dømmekraft 

https://no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet
https://no.wikipedia.org/wiki/Religion
https://no.wikipedia.org/wiki/Seksuell_orientering
https://no.wikipedia.org/wiki/Seksuell_orientering
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Levealder&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Funksjonsevne&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B8nn
http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/
http://www.skoledata.net/Kommune/Lover/Opplaringslova/opl-09a.htm
https://www.udir.no/nullmobbing/
https://www.udir.no/nullmobbing/
https://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/nyheter-og-presse/aktivitetsplikten-i-praksis-article117316-21227.html
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017
https://www.dubestemmer.no/
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Del 2: Forebyggende arbeid for et godt psykososialt skolemiljø 
 
Denne delen er tenkt som et årshjul, der skolene utdyper sine forebyggende aktiviteter og 
tiltak. Den enkelte skole sender sitt oppdaterte årshjul til undervisningskontoret ved 
oppstart til nytt skoleår. 
 

Tiltak Ansvar Tidspunkt 

Gjennomgang av plan for psykososialt miljø i 
Modumskolen 

Rektor 
 

Ved skolestart, ny-ansettelser 
og etter juleferie. 

Skolen skal ha fokus på klasseledelse, legge 
til rette for utvikling av gode arbeidsvaner, 
et utviklende læringsmiljø og skape et godt 
og trygt klassemiljø, ref. dokumentet for 
Modumskolen 

 Ved skolestart hvert år og ved 
ny-ansettelser.  
Gjennom hele skoleåret.  

Alle ansatte skal ha oppdatert kunnskap om 
årsakene til mobbing og andre krenkelser. 
Alle ansatte skal ha en felles forståelse av 
hva mobbing og andre krenkelser er.  

Rektor Ved skolestart hvert år og ved 
ny-ansettelser.  

Elever skal ha gjennomgang av skolens 
ordensregler, elevens rettigheter til å melde 
Fylkesmannen etter Opplæringsloven § 9A-6 

Kontaktlærere Ved skolestart 

Elevråd, tar opp saker som opptar elevene Elevråds-kontakt Gjennom hele skoleåret 

Skolen skal ha tilsyn i spisefri og friminutt. 
Den enkelte skole må følge ekstra godt med 
og ha god voksentetthet på steder og 
situasjoner der det lett kan oppstå ekstra 
utfordringer for elevene 

Rektor Gjennom hele skoleåret 

Trivselsaktiviteter, eks TL og MOT  
(skriv inn) 
- 
- 

Skolens 
trivselsansvarlig 
og MOT-kontakt 

Gjennom hele skoleåret 

Skolen skal ha fokus på å bygge gode 
relasjoner mellom: 
voksen-elev 
elev-elev 
voksen på skolen-foresatt 

Alle voksne på 
skolen 

Spesielt ved skolestart, gjennom 
hele skoleåret 

Opplæring i nettvett og holdninger ved bruk 
av sosiale medier.  

Kontaktlærer 
 

Gjennom hele skoleåret og på 
utvalgte foreldremøter 

Klassens time/miljøtime, tema første gang:  
Hvordan skal vi ha det i klassen vår, regler 
og hva er viktig for et godt sosialt og faglig 
læringsmiljø.  

Kontaktlærer De første skoleukene, gjennom 
hele skoleåret 

Barnetrinnet: AART programmet sosial 
ferdighetstrening, sinneregulering, og 
moralsk resonnering, eller 
delkomponentene 

AART trener, 
Kontaktlærer 
Assistent 

Gjennom hele året 

Ungdomstrinnet: MOT 
 

  

Det psykososiale miljøet i klassen er tema på 
foreldremøter 

Kontaktlærer Høst og vår 
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Foreldre og foresatte får informasjon om 
hvordan de kan gå fram dersom en elev ikke 
har det bra, jfr § 9A 

Kontaktlærer Høst 

Læringsmiljø og skolemiljø er fast sak i 
skolemiljøutvalget 

Rektor, leder i 
skolemiljø-
utvalget og 
elevrådet 

Møter 2 ganger i året 

Utviklingssamtaler 
Elevsamtaler 

Kontaktlærer Høst og vår 

Elevundersøkelsen Skolens ledelse 
Kontaktlærer 

Høst 

Foreldreundersøkelsen Skolens ledelse 
Kontaktlærer 

2. hvert år 

Trivselsundersøkelser Skolens ledelse 
Kontaktlærer 

Høst 

Ungdata, hvert 3-4 år? 
 

  

Kartlegginger, eks. Spekter, Innblikk el. Skolens ledelse 
Kontaktlærer 

Fast hver høst og flere ganger i 
året hvis behov 

Uteområde undersøkelse 
Hvilke av skolens områder anses som 
trygge-utrygge 

Kontaktlærer 
Miljøarbeider 
Elevrådet 

2 ganger i året 

Gode overganger 
Barnehage-skole 
Barneskole-ungdomsskole 
MOT-besøk 

Skolens ledelse 
Kontaktlærer 
MOT-kontakt 

Våren, tidligere ved behov 

Fadderkurs Skolens ledelse 
Kontaktlærer 5. 
trinn 

Våren i 5. trinn 

Fadderordning Skolens ledelse 
Kontaktlærer 6.-
7. trinn 

Våren før skolestart, gjennom 
hele skoleåret 

 
  



 

8 
 

Del 3: Ved mistanke om krenkelse/plikt til å følge med 
Opplæringsloven § 9A-4 første ledd fastslår at alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på 
om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Her er de profesjonelle voksnes kompetente blikk 
avgjørende, og om en tilsatt er i tvil om en elev blir utsatt for mobbing eller andre krenkelser skal 
vedkommende undersøke saken. Det er viktig at alle ansatte på skolen har en lav terskel for å bry seg 
om hva elevene driver med. 

 

Tiltak Ansvar Tidspunkt 

Følge med og melde fra til 
rektor og kontaktlærer ved 
observasjon/informasjon om 
krenkelser.  

Elever og alle ansatte Hele tiden 

Aktivitetsplikt Alle ansatte Hele tiden 

Systematisk observasjon ved 
mistanke 
Før aktivitetslogg av 
observasjon og tiltak 

Alle 
 
Kontaktlærer har ansvar for 
å føre aktivitetsloggen. 
 

Ved mistanke 

Elevsamtaler 
Må inneholde følgende: 

• Ser du noen som ikke 
har det bra? 

• Kjenner du til noen 
som blir mobbet eller 
utsatt for krenkelser? 

• Er det noen bestemte 
steder på skolen de 
ansatte bør følge med 
eller bestemte 
elevmiljøer som bør 
følges opp? 

Kontaktlærer, kan 
delegeres til andre voksne 
på skolen som har god 
relasjon til eleven 

Ved mistanke: Elevsamtale 
med aktuelle elever, også 
«tilskuere» 

Klassemiljøundersøkelse 

• Sosiogram og/eller 
relasjonskart 

• Spekter 

Kontaktlærer Høst/vår 

Ta temperaturen, følge med å 
oppsøke aktuelle miljøer iht 
mistanken: 

• Oppsøke miljøer på 
skolen 

• Gå i gangene 

• Skolegården 

• I garderober 

Alle ansatte Ved mistanke 

Bruk meldeskjema dersom 
tiltak ikke fører frem 

Kontaktlærer, foreldre eller 
andre 

Hele tiden 
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Del 4: Prosedyre ved krenkelse 
 

Hva? Ansvar Frist 

1. Samtaler med den som ble krenket, og 
foresatte til den som ble krenket. 
 
Samtale med den som har utført 
handlingen og foresatte til den som har 
utført handlingen. 
 
Dersom flere er involvert, skal det snakkes 
med en av gangen. 
Formålet med samtalene er å gi beskjed 
om at handlingen er uakseptabel og skal 
opphøre straks. 

Kontaktlærer (ledelsen ved 
alvorlige hendelser) 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
 

Snarlig. 

2. Melde fra til / informere avdelingsleder 
og rektor. 
Lever meldeskjema og aktivitetsplan!  

Kontaktlærer eller annen 
voksenperson 

1 uke 

3. Lag en skriftlig aktivitetsplan (bruk mal) 
med konkrete tiltak / konsekvenser og tid 
for evaluering. Foresatte medvirker. 

Kontaktlærer Så fort som 
mulig og 
innen 1 uke 

4. Dersom handlingene ikke opphører, 
gjentas punkt 1 og 2, og nye tiltak føres 
inn i aktivitetsplanen.  

Avdelingsleder / Rektor  

5. De involverte følges tett opp til eleven 
ikke lenger opplever krenkelse   

Kontaktlærer, faglærer, 
fagarbeider / assistent, 
miljøarbeider. 

Så lenge det 
er behov. 

6. Det skal vurderes om det skal arbeides i 
forhold til læringsmiljøet i hele gruppa / 
klassen. 

Kontaktlærer, 
miljøarbeider, rektor. 

 

7. Informasjon til undervisningssjef ved 
alvorlige hendelser. 

Rektor  

8. Dersom skolen trenger mer 
kompetanse, meldes saken til PPT/ 
konfliktrådet/mobbeombudet/ 
helsesøster 

Rektor Vurderes 
kontinuerlig. 

9. Dokumentasjon 
Meldeskjema og aktivitetsplan  er 
dokumentasjon, pluss at det skrives kort 
referat fra alle møter ang saken. 

Kontaktlærer/ 
miljøarbeider/rektor. 

Kontinuerlig 

10. Evaluering. 
Når en sak avsluttes, skal de involverte 
partene få mulighet til å si hvordan de 
opplevde at saken ble håndtert.  

Rektor  
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Vedlegg 1: Aktivitetslogg 
 
 

Dato: Hvor/ 
Tidspunkt, eks 
friminutt: 

Hvem Beskriv observasjoner/ 
elevsamtaler/ 
foreldresamtaler/ 
kartlegginger 

Konkluder/beskriv hva som 
gjøres videre, eks undersøke 
saken nærmere, meldeskjema 
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Vedlegg 2: Meldeskjema 
 
Varsel ved bekymring for elevers psykososiale skolemiljø 
 

Elevens navn:  
 

Fødselsdato: 
 
 

Elevens klasse:  

Bekymringen meldes av:  
 

Bekymringen meldes til rektor   
 

Dato for meldingen:  

Hva dreier bekymringen seg om (mobbing, vold, rasisme, diskriminering, krenkelser, 
utestenging, andre forhold )? 
 

Hvordan ble bekymringen oppdaget? 
 

Annen informasjon? 
 

Hva er gjort så langt. (samtale med eleven, samtale med foresatte). Legg ved 
aktivitetslogg. 
 
 
 
 

 
 
Dato:___________ Underskrift av melder: ______________________________ 
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Vedlegg 3: Aktivitetsplan for å sikre et trygt skolemiljø 

 
Navn: ____________________________________ Klasse:_______________ 

 

………… skole 

 

1) Bakgrunn: 
Tiltakene settes i gang på grunnlag av henvendelse til skolen (skriv dato, henvendelsens form (e-post, tlf, utviklingssamtale) og hvem som melder (elev, 

foreldre/foresatte, ansatte): 

 

 

 

 

2) Tiltakene skal løse følgende utfordring knyttet til skolemiljøet: 

 

 

 

 

 

3) Tiltaksoversikt 
Beskrivelse av tiltaket Ansvarlig 

(navn) 

Eleven har 

medvirket 

(dato) 

Foreldre har 

medvirket 

(dato) 

Tiltaket er 

iverksatt 

(dato) 

Tiltaket skal 

evalueres 

(dato) 

Eleven/foreldrene 

har bekreftet at 

eleven har det trygt 

og godt (møte/tlf, 

navn, dato) 

Tiltaket er 

avsluttet (dato 

og signatur) 

Avtalt nytt 

sjekkpunkt 

.         
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Notater 
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Skolemestring for 
livsmestring 


