Informasjon til elever og foresatte om

ET TRYGT OG GODT
SKOLEMILJØ
i Askøyskolen

Plan for et trygt og godt
skolemiljø
Alle elever har re) *l et trygt og godt skolemiljø. E)er
lovendringen i opplæringslovens §9A om elevenes skolemiljø,
utarbeidet Askøy kommune “Plan for et trygt og godt skolemiljø i
Askøyskolen”. Planen er et verktøy for alle ansa)e i skolene, og er
en veileder for hvordan skolen skal utvikle og ivareta et trygt og
godt skolemiljø.
Planen beskriver hvordan skolen skal forebygge, følge med,
avdekke og stoppe mobbing og krenkelser. Askøyskolen har
ambisjoner om å gi alle elever trygge og gode skolemiljø som
s*mulerer *l læring og utvikling, og i det arbeidet er din stemme
som elev eller foresa) vik*g. Planen vektlegger samarbeid mellom
elever, foresa)e og skolen for å lykkes med arbeidet.
«Plan for trygt og godt skolemiljø» ble vedta) av Utvalg for
Oppvekst i mai 2018.
Det utrygge barnet bruker hele sin energi på å lete e3er trygghet,
det trygge barnet bruker sin energi på å lære gjennom sin
nysgjerrighet.
Anne-Merete Mærli Hellebø
Skolesjef
Askøy kommune

Askøy KFU

(Kommunalt foreldreutvalg)

Vi i KFU har som primæroppgave å være et bindeledd mellom alle
FAU-lederne i grunnskolene, Fagavdeling Skole og poli*kerne. Te)
oppfølging av paragraf 9A er et vik*g område for oss i de)e
arbeidet.
Alle vi som har barn, eller som jobber med barn, skal all*d gjøre
vårt y)erste for å sikre et trygt og godt skolemiljø. KFU er all*d
*lgjengelig for alle som trenger råd og hjelp i en uSordrende
situasjon eller ved spørsmål om reTgheter og plikter.
Christopher Donné
Leder Askøy KFU

Mål for Askøyskolen

«Askøyskolen skal ha et posi>vt læringsmiljø som er fri3
for mobbing og som bidrar >l elevens faglige og sosiale
utvikling.»
Temaplan skole 2015 - 2019

Det er skolen som har hovedansvaret for at dere elever har et
trygt og godt skolemiljø.
Et trygt og godt skolemiljø avhenger også av at alle samarbeider.
Skolen, du som elev og foresa)e må arbeide sammen for å nå
målet om et mobbefri) oppvekstmiljø i Askøy.
I planen står det at du som elev skal:
• Ta medansvar, delta og være inkluderende
• Gjøre di3 beste med skolearbeidet
• Gjøre di3 for et læringsmiljø der det er lov å være god
• Gjøre di3 for et læringsmiljø der dere har respekt for
hverandres ulikhet
Du som foresa5 skal:
• Ha forventning >l, vise interesse for og stø3e elevenes
læringsarbeid
• Ha forventning >l elevens bidrag >l et godt læringsmiljø
• Bidra >l utvikling av et godt læringsmiljø gjennom å være
posi>v >l skolen, andre foresa3e og elever

Forebygging
Vik*ge *ng i det forebyggende arbeidet er:
•
•
•
•

god og tydelig klasseledelse
god relasjon mellom elev og lærer
godt samarbeid mellom hjem og skole
god ledelse og posi*v skolekultur

Trivselslederprogrammet og MOT programmet er gode
forebyggende *ltak.
Det er også god forebygging at skolen følger planen sin for
trening i sosial kompetanse.
Skolemiljøutvalget, FAU og elevråd skal involveres i arbeidet
med skolemiljøet.

Samarbeid hjem - skole
Godt samarbeid og gode relasjoner mellom skole og hjem
bidrar *l gode læringsvilkår, og *l et trygt og godt skolemiljø
for deg som elev. Det er skolen som skal ta ini*a*v *l og legge
*l re)e for samarbeidet. Det skal være le) for deg som
foresa) å kontakte skolen ved behov, og oppleve å få god
respons.
Skolen har en plikt *l å gi dere som foresa)e informasjon om
reTghetene og pliktene i kapi)el 9A i Opplæringsloven. De)e
skal sikre at du får nok informasjon *l å vurdere om di) barns
reTgheter er oppfylt.
Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens
foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeids-utvalg (FAU) som
er «foreldrestemmen» overfor skolen.
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har en vik*g rolle i
arbeidet for et trygt og godt skolemiljø både i klassen/
gruppen og på skolen.

Tiltak, evaluering og oppfølging
Når du som elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, ved at du
blir mobbet eller krenket, skal skolen først undersøke de)e
grundig. Så skal de gjøre noe som kan løse problemet. De)e
kalles å se)e inn *ltak. Det er vik*g at du får være med å
bestemme hva som skal gjøres.
Du og de andre skal e)er en *d ﬁnne ut om det som er gjort
virker.
Du skal følges opp e)er at krenkelsen har ta) slu).
Oppfølgingen kan skje i samarbeid med helse-sykepleier, PPT
eller en psykolog.

Rett til medvirkning
Når du som elev blir mobbet, krenket eller på annen måte ikke
har det trygt og godt på skolen, skal det gjøres noe med det. Det
er din oppfatning av situasjonen som skal bestemme hva som
gjøres, ikke hvordan de voksne tolker det.
I § 9-A står det blant annet: «Elevane skal få ta del i
planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og
godt skolemiljø.» Du skal ta del i hele prosessen når *ltak skal
planlegges, gjennomføres, evalueres og eventuelt justeres.

Klage på skolemiljøet
Dersom du som elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, melder
du eller dine foresa)e de)e *l skolen.
Bruker skolen mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan
du/dere kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du
føler at skolen ikke tar deg på alvor. Fylkesmannen, skal først
ﬁnne ut om skolen har gjort jobben sin. E)er det kan de
bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god
skoledag.
Telefon og e-post 9l Fylkesmannen:
Sentralbord: 57 64 30 00
Postmo)ak: fmvlpost@fylkesmannen.no

Mobbeombudet
Mobbeombudet i Hordaland kan hjelpe deg og dine foresa)e
med råd. Mobbeombudet har taushetsplikt.
Du kan ta kontakt med mobbeombudet på mange måter. Det er
best å ta direkte kontakt på telefon siden det ikke er så lurt å
sende sensi*v informasjon på e-post eller på sosiale media.
Kontak9nfo 9l Mobbeombudet:
SMS/mobil: 404 01 557
E-post: mobbeombod@hh.no
facebook.com/mobbeombodet
Snapchat: mobbeombod

