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Veiledende årshjul for tiltak og forebygging i skolene i Jærskulen, revidert juni 2022 

Når  Tema/aktivitet Ansvar  

 

A 

U 

G 

U 

S 

T 

Rutinegjennomgang med personalet om Trygt og godt skolemiljø 

ü Gjennomgang av lovverket, kapittel 9A, for alle ansatte. Felles 

begrep og forståelse av skolens aktivitetsplikt - de fem delpliktene 

ü Gjennomgang av § 9 A-5  

ü Skolens tilsynsordning gjennomgås i personalet og iverksettes, 

jamfør skolens «plikt til å følge med» 

ü Sikre at personalet har hatt gjennomgang av disse punktene: 

o Hvordan observerer vi formelt og uformelt? 

o Sårbare elever 

o Nulltoleranse 

o Plan for gjennomføring av trivselsundersøkelser og 

elevsamtaler gjennom året 

ü Gjennomgang av Jærskulen sitt system for trygt og godt skolemiljø 

ü Rutiner for håndtering av fravær gjennomgås 

 

Rektor 
 

 

Klassemiljøfokus 

ü Fokus på klasse- og skolemiljø i klassene  

ü Lokale tiltak/planer for skolemiljø settes i gang 

 

Kontaktlærer 
 

 

Ordensreglement 

ü Ordensreglementet sendes hjem til elever i 1. klasse  

ü Ordensreglementet gjennomgås i personalet og i klassene 

ü Ordensreglement ses opp mot interne klasseromsregler, manifest 

mot mobbing og skolens grunnleggende verdier 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

Klassekontaktmøte 

ü Samling for klassekontakter – kontaktlærere  

ü Ett av fokusområdene skal være samarbeid om elevenes skolemiljø, 

jamfør opplæringsloven § 9 A-3. 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

Fadderordning 

ü Årets fadderordning iverksettes 

Rektor 
Kontaktlærer 
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S 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

E 

R 

Elevråd 

ü Første elevrådsmøte – fokus på rolle og mandat 

ü Elevenes skolemiljø skal være i fokus. Elevene skal involveres i 

skolens arbeid med trygt og godt skolemiljø 

ü Gjennomgang av Jærskulen sitt system for trygt og godt skulemiljø 

ü Valg av elevrepresentanter til skolemiljøutvalget 

ü Info om Skolemiljøutvalgets mandat og roller  

Rektor 
Elevråds-
kontakt 
Elever 

 

FAU/Driftsstyre 

ü Etablering av FAU. Gjennomgang av roller og mandat  

ü Informasjon om retningslinjer og skolens systemarbeid knyttet til 

Opplæringsloven kapittel 9A  

ü Gjennomgang av Jærskulen sitt system for trygt og godt skulemiljø 

ü Fokus på trivselsfremmende aktiviteter gjennom skoleåret på 

klassenivå og skolen. Kalender med trivselsfremmende aktiviteter 

lages for både barne- og ungdomstrinnet 

ü Valg av representanter til Skolemiljøutvalget 

 

Rektor 
FAU 
Skolemiljø-
utvalg 
Driftsstyre 

 

Foreldremøter 

ü Foreldremøter – Informasjon om kapittel 9A og fokus på 

skolemiljøet. Individrettet og systemrettet informasjon (regler, 

rutiner, rettigheter, inkludert rett til å melde til Statsforvalteren, 

foreldresamarbeid og gjensidige forventninger etc.) 

ü Gjennomgang av Jærskulen sitt system for trygt og godt skolemiljø 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

Dialogmøte september/oktober 

ü Møtearena for skoleledelsen og skolekontor: Skolens arbeid knyttet 

til kapittel 9A legges frem  

  

O 

K 

T 

O 

B 

E 

R 

Elevundersøkelsen 

ü Nasjonal elevundersøkelse gjennomføres og resultatene benyttes 

som grunnlag for skolens arbeid med skolemiljøet i personalet, 

elevrådet, FAU og skolemiljøutvalget. Dersom undersøkelsen 

avdekker problemer, sørger skoleledelsen for at sakene forfølges 

ned til laveste nivå, slik at problemene finner sin løsning 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

Kartlegging av skolemiljø 

ü Elevsamtaler og miljøkartlegging gjennomføres 

 

Kontaktlærer 
Rektor 
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F 

E 

B 

R 

U 

A 

R 

Dialogmøte 

ü Møtearena for skoleledelsen og skolekontor: Resultat fra 

elevundersøkelsen gjennomgås. Utfordringer knyttet til kapittel 9A 

legges frem. Tiltak drøftes og en gjennomgår status på aktuelle 

saker 

 

Skoleledelsen 

Skoleeier 

 

M 

A 

R 

S 

Tilstandsrapport 
ü Tilstandsrapport legges frem for kommunestyret. Rapporten 

omhandler blant annet statistikk, fakta og vurderinger knyttet til 

skolen/kommunens arbeid med kapittel 9A i Opplæringsloven 

 

Kommunalsjef 

Skolesjef 

Utviklings-

leder 

Jærskulen 

 

M 

A 

I 

Evaluering 

ü Evaluering av skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø  

ü Samtalene oppsummeres og ved tendenser settes det i verk 

tilpassede tiltak 

 

Kontaktlærer 
Rektor 

 

Foreldresamtaler 

ü Foreldresamtalene gjennomføres 

ü Mal for samtalen ligger til grunn for innholdet i konferansen. Elevens 

psykososiale trivsel skal ha fokus 

Kontaktlærer  

Skolemiljøutvalg 

ü Etablering av Skolemiljøutvalget   

ü Gjennomgang av roller og mandat  

ü Tilgang og veiledning på ordensreglement 

ü Gjennomgang av skolens systemarbeid knyttet til kapittel 9a.  

ü Utvalget involveres i skolens arbeid med elevenes skolemiljø. 

Kalender med trivselsfremmende aktiviteter lages for både barne- 

og ungdomstrinnet – må ses i sammenheng med FAU 

 

Rektor  

 


