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Forord
Et godt grunnlag for god helse gjennom hele livet
legges i barne- og ungdomsårene (Meld. St. 20, 20122013 «På rett vei»). Nasjonale retningslinjer fastslår
at skolen skal fremme god helse og bidra til en
positiv, personlig og sosial utvikling hos elevene, og
gjennom dette forebygge rusproblematikk, psykiske
problemer, kriminalitet og lignende (Læreplanverket
for Kunnskapsløftet 2006).
I læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006) legger
flere av læreplanene vekt på at elevene skal utvikle
en helsefremmende livsstil og lære å ta vare på egen
psykisk og fysisk helse. I følge Djupedalsutvalget
(NOU 2015:2) er det viktig at faglig læring kobles og
integreres med sosial læring. God opplæring skaper
trygge psykososiale skolemiljø, som preges av sosial
tilhørighet og inkludering. Skolenes arbeid med å
utvikle læringsmiljøet, bekjempe mobbing og fremme
vennskap og gode relasjoner er sentralt i dette arbeidet
(Meld. St. 34, 2013).
I opplæringsloven § 9A-2 heter det at alle elever har
rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer
helse, trivsel og læring. Videre står det at skolen aktivt
skal drive et kontinuerlig arbeid for å fremme helsen,
miljøet og tryggheten til elevene. Det er verdt å merke
seg at det er vedtatt endringer i opplæringsloven som
trådte i kraft 1. august 2017. Her er det blant annet
endringer i § 9A som pålegger alle som arbeider på
skolen en aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et
trygt og godt psykososialt skolemiljø.
Å jobbe aktivt med forebyggende arbeid både overfor
elever som bekymrer, men også generelt, er et
viktig tiltak for å fremme alle elevers rett til et trygt
læringsmiljø.

Forebyggende arbeid i skolen er knyttet til blant annet
psykisk helse, fysisk aktivitet, kosthold, rusmidler,
kriminalitet, ekstremisme, vold, mobbing, krenkelser
og diskriminering.
Skolen har også fått en plikt til å lage en skriftlig
plan ved mistanke, eller kjennskap til, at en elev ikke
har ett trygt og godt psykososialt skolemiljø. Denne
aktivitetsplikten gjelder også ved mistanke om eller
kjennskap til at en som arbeider på skolen utsetter
eleven for krenkelse.
Telemark fylkeskommunes langtidsprioriteringer for
perioden 2016 – 2019, har videreutvikling av arbeidet
med tilpasset opplæring og tett oppfølging av elever
som et prioritert satsingsområde. Prioriteringene
har sammenheng med de utfordringer vi ser i
ungdomsgruppa knyttet til fysisk og psykisk helse,
ensomhet, selvbilde, usunt kosthold, inaktivitet og
rus (Folkehelsa i Telemark 2016, Regional plan
for oppvekst og kompetanse for Telemark 20162020). For å møte utfordringene og nå målet om økt
gjennomføring, er det avgjørende med tidlig innsats og
tett oppfølging.
Telemark fylkeskommune som skoleeier, vil
bistå skolene i arbeidet med elevenes skolemiljø.
I handlingsveilederen «Tett på» presenteres
helsefremmende og forebyggende tiltak,
ansvarsfordeling, kartlegging av bekymring, rutiner for
oppfølging, aktuelle støttefunksjoner og henvisninger
til nyttige ressurser på nett.
Denne utgaven av «Tett på» er revidert i tråd med
rundskriv Udir-8-2014 og forskrift om ordensreglement
for de videregående skolene i Telemark av 1. august
2017.

Helge Galdal
Fylkesopplæringssjef
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1. Om veilederen
Formål
Handlingsveilederens formål er å styrke det
helsefremmende og forebyggende arbeidet i skolen,
med særlig vekt på å fremme god psykiske helse, styrke
det psykososiale miljø på skolen, og avdekke fravær
og bekymringsfull atferd, slik at alle elever ved skolen
skal ha et trygt og helsefremmende læringsmiljø, jf.
Opplæringsloven §§ 9A-2 og 9A-3.
Formålet er også å fange opp elever på et så tidlig
tidspunkt som mulig, ved å være tett på, identifisere og
håndtere vansker som eleven har, og vurdere om det er
nødvendig å sette inn hjelpetiltak slik at problemet kan
håndteres, begrenses og/eller løses.

Alle elevar har rett til eit trygt og godt
skolemiljø som fremjar helse, trivsel
og læring. Skolen skal ha nulltoleranse
mot krenking som mobbing, vald,
diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerleg og
systematisk for å fremje helsa, miljøet
og tryggleiken til elevane, slik at
krava i eller i medhald av kapitlet blir
oppfylte. Rektor har ansvaret for at
dette blir gjort.

- Opplæringsloven §§ 9A-2 og 9A-3

Virkeområde
Veilederen gjelder skolens ansvar etter Opplæringsloven
med forskrift og læreplanverket for Kunnskapsløftet,
i tillegg til fylkeskommunens ansvar etter
Folkehelseloven med forskrifter.

Forkortelser i dokumentet

Veilederen omfatter elevers fravær og situasjoner hvor
en elevs atferd vekker bekymring, og/eller ved akutte
hendelser.

KoRus Sør: Kompetansesenter rus – region sør/
Borgestadklinikken – Blå Kors Sør

Skoleeiers forventning
Skoleeier forventer at skolene implementerer veilederen
i skolenes handlingsplaner, årshjul og aktivitetsplaner,
og iverksetter aktuelle forebyggende tiltak og
hjelpetiltak. Veilederen skal også gjøres kjent for elever
og foresatte.

NAV: Arbeids- og velferdsetaten

BUFETAT/BUFDIR: Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet
OT: Oppfølgingstjenesten
PPT: Pedagogisk-psykologisk tjeneste
SLT: Samordning av lokale kriminalitets
forebyggende tiltak
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Jeg vet hvem jeg er,
jeg er god nok.

Foto: Stina Glømmi
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2. Hva er god
psykisk helse?
Skolen er et sted for læring, men også et
psykososialt miljø som i stor grad påvirker hvordan
elevene har det. Formålet med opplæringen er
blant annet at elevene skal utvikle «kunnskap,
ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene
sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i
samfunnet» (Opplæringsloven § 1-1).
Psykisk helse handler om hvordan vi har det med
oss selv og hvordan vi takler livet. Psykisk helse sier
noe om våre følelser og vår evne til å forstå dem og
forholde oss til dem på en god måte. Psykisk helse
kan forstås som: Evne til å mestre tanker, følelser og
atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang1.
Psykisk helse og fysisk helse henger sammen.
Både selvtillit og selvfølelse dannes på bakgrunn av
erfaringer og tilbakemeldinger vi får på hvem vi er
og hva vi klarer. Selvfølelse er grunnsteinen i den
psykiske helsen vår og er viktig for hvordan vi har
det. Hvis vi har god selvfølelse, kjenner vi oss stort
sett verdifulle uansett om vi mestrer eller feiler. Vi
er rausere, og tåler at andre har det bra og gjør det
bra.
Gjennom systematisk arbeid med helsefremmende
og forebyggende arbeid på alle nivå i skolen, skal
de videregående skolene bidra til å bevisstgjøre
elevene på hva som fremmer god psykisk helse
og hvordan de kan mestre livene sine på en god
måte. Elevene skal få kunnskap om hvor de kan
henvende seg for å få hjelp.

1. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er psykisk helse
«en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter,
kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en
fruktbar og produktiv måte og er i stand til å bidra overfor andre og
i samfunnet».

1. «Jeg vet hvem jeg er, jeg er god nok»
2. «Heldigvis er det noen som trenger meg»
3. «Det er i hvert fall noe jeg duger til»
4. «Jeg vet hvor jeg hører hjemme»
5. «Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å
være redd»

6. «Det er noen som kjenner meg, som bryr
seg om meg, som jeg stoler på at passer på meg
om det trengs»
7. «Jeg har noen å dele mine tanker og følelser
med»

Arne Holte, Folkehelseinstituttet

Selvfølelse er

den grunnleggende
tanken du har om deg
selv; hvilken verdi du gir
deg selv som menneske.
Om det å være.

Selvtillit handler
om tro på egne evner, og
hva du tror du kan klare.
Om det å gjøre.

8

3. Ansvarsroller og
støttefunksjoner
3.1 Sentrale ansvarsroller
Ansvarlig

Skoleeier

Skoleeier
Opplæringsloven §§ 1-1, 13-3d, Folkehelseloven § 20

Mål

Oppgave

Støttespillere

• Øke gjennomføring og læringsutbytte, og hindre frafall i videregående opplæring
• Et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring
• Øke alles kunnskap om psykisk helse, helsefremmende og forebyggende arbeid,
problematferd, rusmidler og skadevirkninger, rekruttering til ekstremisme
• Godt samarbeid med elevenes foreldre/foresatte
• Få på plass bedre tverrfaglig samarbeid
• Øke alles handlingskompetanse
• Utarbeide og etablere felles planer og rutiner, samt evaluere og revidere disse.
• Bistå skolene i arbeidet med å implementere planer og rutiner
• Legge til rette for kompetanseheving av skolenes ansatte vedr. psykisk helse,
helsefremmende og forebyggende arbeid, problematferd, rus og skadevirkninger,
rekruttering til ekstremisme
• Sikre samarbeid med ulike instanser og kommuner, gjennom bl.a. samarbeidsavtaler
• Sørge for foreldresamarbeid
• Informasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De videregående skolene, PPT, OT
Elev- og lærlingombudet, Telemark ungdomsråd
Foreldre/foresatte
Kommunene v/skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom, barnevern, rusteam,
flyktninghelsetjenesten, SLT-koordinator
Politiet
Konfliktrådet
KoRus Sør, Antidoping Norge
Høgskolen i Sørøst-Norge
BUFETAT, private barnevernsinstitusjoner
NAV
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Rutinebeskrivelse:
Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø
Følgende maler i 360 skal benyttes:
(Velg blank mal for innhenting av skjema)
• Varsel, undersøkelse og aktivitetsplan om
elevens skolemiljø
• Evaluering av aktivitetsplan for tiltak i
skolemiljøet
• Vedtak om sanksjon(er) ved brudd på
skolens ordensreglement
• Referatmal for møte I og II for samtale
med elev
Rundskriv Udir-3-2017 finnes her:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/
finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/
skolemiljo-udir-3-2017/

Følge med

Aktivitetsplan

Undersøke

Gripe inn

Varsle rektor

Skolens systematiske arbeid
Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Skolen skal ha
nulltoleranse
mot krenking
som mobbing,
vold,
diskriminer
ing og
trakassering

Rektor

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og
trygghet til elevene.
Alle ansatte, elever og foresatte skal kjenne til lovkravene i kap. 9A.
Skolen må ha felles rutiner for:
•
•
•
•

å følge med på skolemiljøet og den enkelte elevs opplevelse av det
å avdekke og håndtere problemer når de dukker opp
informasjon til ansatte om organisering av arbeidet – ansvar, og rolle
kontroll med at rutinene blir fulgt

Informasjonsplikten
Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Informasjon
til elever og
foresatte

Skolen

Skolen skal informere elever og foresatte om:
• rettighetene i kapittel 9A
• om skolens aktivitetsplikt
• muligheten til å melde en sak til fylkesmannen
Informasjon fra Udir til foresatte finnes her: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre
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Aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykosoialt skolemiljø
Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Følge med

Alle

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring. Det er en plikt for den enkelte til å være årvåken og
aktivt følge med hvordan eleven har det på skolen, hvordan elevene agerer
hver for seg og seg imellom.

Gripe inn mot
krenking som
mobbing, vold,
diskriminering
og trakassering

Alle ansatte
i skolen
inkludert
kantine,
studenter,
frivillige og
leksehjelp

Aktivitetsplikt inntrer ved mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har
det trygt og godt på skolen.
• Gripe inn «dersom det er mulig» – uten å stå i fare for å skade seg selv
eller krenke elever for å få stanset situasjonen
Guide til skolene fra Udir - Mobbing og trivsel, hva skal skolen gjøre:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/
Krenkelser = ikke akseptable ytringer og handlinger

Varsle rektor så
raskt som mulig

Alle

Varsle rektor eller en annen ved skolen som har fått delegert oppgaven
ved all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø – skolene må diskutere hvor terskel for å varsle rektor skal være.

Varsle skoleeier

Rektor

Varsle skoleeier i «alvorlige tilfeller», f.eks. i saker:
• der krenkelsene er særlig voldelige eller på andre måter svært
integritetskrenkende
• hvor flere elever alvorlig har krenket en enkeltelev
• når skolens ledelse over noe tid ikke har klart å løse en sak

Også digital mobbing på tvers av skoler eller grove trusler via for
eksempel sosiale medier bør varsles til skoleeier.
Undersøke/ lytt
til eleven

Rektor

Elevens opplevelse av ikke å ha det trygt og godt på skolen utløser alltid
plikt for rektor til å:
• snarest forsvarlig undersøke hva som ligger bak elevenes opplevelse eller
den ansattes mistanke
• få frem fakta om hva som har skjedd, eventuelt bakover i tid, og hvilke
forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever
hverdagen på skolen. Samspillutfordringer i klassemiljøet bør også
kartlegges.
• bruke fakta til å vurdere hvilke tiltak som er egnede og tilstrekkelige
for å bidra til at eleven får et trygt og godt skolemiljø. (Erfaringer fra
klagesaker og rettspraksis har vist at avdekkingen i mange tilfeller ikke
er god nok, noe som gjør det vanskelig å løse saken. Det er rektors
ansvar at avdekkingen er forsvarlig.)
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Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Utarbeide
aktivitetsplan

Rektor

Aktivitetsplan er en dokumentasjon på at skolen har fulgt opp saken og
hvilke tiltak som er satt i verk. Tiltakene må tilpasses den konkrete saken.
Skolen er forpliktet til å vurdere elevens beste. Tiltakene kan rettes mot dem
som blir mobbet/krenket, mot dem som mobber/krenker, mot tilskuere,
gruppe-/klassemiljøet og skolemiljøet, altså både individ- og systemnivå.
Tiltaksplikten kan også gjelde for skoleveien. Bruk malen Varsel, undersøkelse
og aktivitetsplan om elevens skolemiljø i 360.
Ved bruk av sanksjoner er det ikke tillatt å bruke andre enn de som er
fastsatt i ordensreglementet. Skolen skal gjøre det den kan, med de tiltak
som er tilgjengelige for skolen, for å hjelpe eleven. Bruk malen Vedtak om
sanksjon(er) ved brudd på skolens ordensreglement i 360.

Evaluering av
aktivitetsplan
– helt til
eleven har det
trygt og godt

Rektor

Varsel, undersøkelse og
aktivitetsplan om elevens
skolemiljø

Evaluering av
aktivitetsplan
for tiltak i
skolemiljøet
møte 1, 2, 3, osv.

Dokument
asjonsplikten

Rektor

Evaluering av tiltakene i aktivitetsplanen skal dokumenteres ved skjemaet
Evaluering av aktivitetsplan for tiltak i skolemiljøet. Mal i 360. I evalueringen
skal effekten av tiltakene vurderes.
I oppfølgingen bør det vurderes om det er behov for å sette inn tiltak rettet
mot langtidsvirkningen eller de senskadene som mobbing kan medføre.
Eksempler på oppfølging over tid kan være jevnlige samtaler, bruk av ros og
sanksjoner og få hjelp til gode og positive samspillsrelasjoner.
Tiltaksplikten løper så lenge en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og
godt og det finnes egnede tiltak som kan settes inn.
Ved flere evalueringsmøter dokumenteres dette på nytt skjema for
Evaluering av aktivitetsplan for tiltak i skolemiljøet og nummereres. Når saken
er ferdigbehandlet, skal dette fremkomme av skjema for Evaluering av
aktivitetsplan for tiltak i skolemiljøet.
Skolen har oppfylt aktivitetsplikten når den i en bestemt sak har gjort alt
som med rimelighet kan forventes på de ulike stadier i en sak, for å sikre at
elevene får et trygt og godt skolemiljø.

Kravet til dokumentasjon skal:
• Gi etterprøvbarhet og dokumentasjon til nytte for både skolen og
fylkesmannen, f. eks tilsyn, erstatningssaker, arbeidsrettslige saker eller
saker om straff.
• Understøtter faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene.
• Sikre at elever og foreldre får en sikkerhet for at skolen tar saken seriøst.
• Sikre at skolens arbeid for å oppfylle aktivitetsplikten er dokumentert, og
at en eventuell gjennomgang av fakta kan skje raskt og effektivt dersom
saken meldes til fylkesmannen.
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Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i skolen, krenker en elev
Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Varsling - en
som arbeider
ved skolen
krenker en
elev

Alle som
arbeider i
skolen

Ved mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen,
utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle
skoleeier.

Varsling - en
i ledelsen ved
skolen krenker
en elev

Alle som
arbeider i
skolen

Skoleeier skal varsles direkte av den som fikk mistanke om krenkingen.

Undersøke
saken

Rektor/
skoleeier

Prosessen med å undersøke og eventuelt sette inn tiltak må gjennomføres
både effektivt og så raskt som forsvarlig. Involvere berørte elever, ta hensyn
til elevens beste og dokumentere skolens arbeid. Berørte ansatte må
involveres og høres.
Se egne saksbehandlingsrutiner for varsel/klage om ansatt som krenker en
elev på neste side.
Hvis undersøkelsene viser at en ansatt har krenket en elev, må skolen
vurdere tiltak som skal sikre elevers rett til et trygt og godt skolemiljø.
Hvilke tiltak og reaksjoner som kan være aktuelle overfor ansatte, styres
blant annet av arbeidsrettslige regler. Reaksjoner overfor den ansatte er ikke
regulert i opplæringsloven.
Fyll ut skjema for Varsel, undersøkelse og aktivitetsplan ved krenking av elev i
360.

Håndhevingsordningen
Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Melde
saken til
fylkesmannen

Elever/
foresatte

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven melde saken
til fylkesmannen. Saken skal først være tatt opp med rektor, og det skal ha
gått minst én uke før saken meldes til fylkesmannen.

Saks
behandling/
enkeltvedtak

Fylkesmannen

Fylkesmannen utreder og tar stilling til om skolen har oppfylt sin
aktivitetsplikt. Dersom fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt
aktivitetsplikten, følges dette opp av et vedtak om hva skolen skal gjøre for
at eleven får et trygt og godt skolemiljø.
Fylkesmannen skal sette en frist for å oppfylle vedtaket, og sørge for at
fylkeskommunen følger opp vedtaket innen fristen, f.eks. med tvangsmulkt.
Privatpersoner kan påklage fylkesmannens vedtak til
Utdanningsdirektoratet. Skoleeiere har ikke klagerett. Fylkesmannen kan
vedta reaksjoner etter skolens ordensreglement eller at en elev skal bytte
skole.
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Rutine for å håndtere saker der
en ansatt krenker en elev
Følge med
Saksbehandlingsrutiner ved varsel/
klage om ansatt som krenker en elev
– opplæringsloven § 9 A-5 og den
ansattes rett til et trygt arbeidsmiljø
(arbeidsmiljøloven).
Se også Rutinebeskrivelse for skolens
arbeid med elevens skolemiljø, jf.
opplæringsloven kapittel 9 A i kvalitets- og
internkontrollsystemet TQM.

Aktivitetsplan

Undersøke

Gripe inn

Varsle rektor

Skolens systematiske arbeid
Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Nulltoleranse
mot krenking
som mobbing,
vold,
diskriminering
og trakassering.

Rektor

Skolen skal ha gode rutiner som forebygger
• at krenkelser* etter opplæringsloven skjer
• at påstander om krenkelser fører til brudd på arbeidsmiljøloven
* Krenkelser – samlebegrep for ord og handlinger der en persons verdighet
eller integritet blir krenket. Kan være enkeltstående ytringer og handlinger,
til gjentatte episoder, f.eks. mobbing, vold, diskriminering eller trakassering.

Saksbehandling
Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Varsling/
klage

Rektor

Ved varsel eller klage om at en som arbeider ved skolen utsetter en elev for
krenkelse, trenger rektor en beskrivelse av hva, når og hvordan krenkelsen
har skjedd.
Rektor skal varsle skoleeier.
Det anbefales at rektor rådfører seg med fylkesadvokaten i en tidlig fase.

Undersøkelse

Rektor

Rektor må straks etter varsel eller klage gjøre en grundig undersøkelse og
saksbehandling av saken, jf. opplæringsloven § 9 A-4 (3) og (4).
• Utgangspunktet for undersøkelsen er elevens subjektive opplevelse og
beskrivelse.
• Husk at rektor skal ha en utforskende og spørrende inngang til samtalen
med elev og ansatte.
• Konklusjoner skal ikke trekkes før grundige undersøkelser er
gjennomført.
Fortsetter neste side
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Oppgave

Ansvarlig

Kommentar

Undersøkelse
forts.

Rektor

Møte med ansatt

Rektor

Konklusjon

Rektor

Formidling av
resultatet til
involverte

Rektor

Etter konklusjon i saken er det viktig at de involverte partene får
tilbakemelding og at det blir avtalt hvordan saken eventuelt skal følges
opp overfor alle involverte parter. Saken må ikke bli hengende i løse luften
eller at noen ikke vet hva som skjer videre. Målet er å skape trygghet
og forutsigbarhet for alle parter gjennom tydelige tilbakemeldinger og
informasjon.

Oppfølging av
elev og ansatt

Rektor

Aktuelle støttetjenester og bistand:
• For elev er dette elevtjenester og kontaktlærer, samt egen fastlege.
• For ansatte vil det være nærmeste leder, tillitsvalgte,
bedriftshelsetjenesten og egen lege.
I tilfelle sykemelding/egenmelding: Den ansatte må påregne å snakke
med arbeidsgiver om situasjonen fordi rektor har plikt til å undersøke
saken så raskt som mulig.

Dokumentasjon/
arkivering

Rektor

• Referat (med evt. kommentarer fra de involverte parter) må skrives
fortløpende fra de ulike møtene.
• Husk å arkivere alt i 360 – elevmappa og/eller personalmappe.

• Kontradiksjon – å la partene få anledning til å uttale seg til opplysninger
som fremkommer på ulike stadier.
• Etter varsel/klage er det rektor som er ansvarlig for saksbehandlingen.
Rektor må vurdere om det er hensiktsmessig med en samtale mellom
eleven(e) og den ansatte der rektor er til stede. Den ansatte skal ikke ta
opp saken med eleven(e) det gjelder uten at det er tydelig avklart med
rektor.
Rekkefølgen i punktene under kan byttes om avhengig av saken:
• Snakke med eleven for å få saken belyst/gjenfortalt
• Snakke med foresatte, andre elever eller andre ansatte
• På rektors kontor skal den ansatte få informasjon om at det er kommet en
klage og samtidig la den ansatte få tilgang til dokumenter i saken.
-- Dokumentasjon den ansatte skal få er klage fra elev(er), skriftlig
oppsummering av samtale med elev, evt. skriftlig oppsummering av
samtale med andre.
• Det må deretter avtales tid for møte for å snakke med den ansatte om
innholdet i klagen. Samtalen må skje snarest.
• I samtalen er det mulig for den ansatte å ha med seg en han/hun har tillit
til.
• Arbeidsgiver skal være to, som hovedregel den ansattes personalansvarlige
og rektor (eller annen rektor ber ta samtalen).
• Det kan være behov for flere møter med ansatt for å undersøke saken.
• Utgangspunktet for konklusjonen er de opplysningene som har kommet
frem i undersøkelsen i saken. Rektor må konkludere med:
• Har det vært en krenkelse eller ikke, jf. opplæringslova § 9 A-5
• Hvilke egnede tiltak skal iverksettes.
-- Tiltakene skal være ut fra krenkelsens innhold og til beste for eleven.
-- Den ansattes rettigheter må ivaretas og evt. sanksjoner må være i tråd
med lov og avtaleverk.
• Om og når saken er avsluttet.
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Rektor

Foto: Stina Glømmi

Ansvarlig

Rektor
Opplæringsloven §§ 1-1, 3-8, kap. 9A, § 13-3d, jf. forskrift §§ 20-1, 20-4, Folkehelseloven §
20

Mål

Oppgave

Støttespillere

•
•
•
•

Sørge for systeminnsikt og enhetlig praksis blant de ansatte på skolen
Helhetlig forebyggende innsats
Fremme god psykisk helse og godt psykososialt miljø for alle elever
Øke ansatte og elevers bevissthet om psykisk helse, rusmidler og skadevirkninger,
krenkelser, rekruttering til rus, kriminalitet, ekstremisme
• Gjøre skolens planer og rutiner kjent
• Elevmedvirkning
• Innarbeide og gjennomføre holdningsskapende og forebyggende tiltak
• Legge til rette for kompetanseheving av skolens ansatte vedr. psykisk helse,
helsefremmende og forebyggende arbeid, problematferd, rus og skadevirkninger og
rekruttering til ekstremisme
• Implementere planer, retningslinjer og rutiner på alle nivå i skolen
• Informere elever og foresatte om skolens rutiner
• Invitere politiet på skolebesøk som ledd i det forebyggende arbeidet
• Systematisk arbeid for tett kontakt og samarbeid med hjemmet og hjelpeinstanser
utenfor skolen
• Evaluere forebyggende arbeid
• Involvere, samarbeide og rådføre seg med elevrådet i det forebyggende arbeidet
• Bruke skolemiljøutvalget i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
• Ta opp, involvere og rådføre seg med skolemiljøutvalget i saker som gjelder skolemiljøet
• Avdeling videregående opplæring, kontaktlærer/faglærer, sos.ped.rådgiver, elevtjenesten,
elevrådet, skolemiljøutvalg, PPT, OT
• Foreldre/foresatte
• Elev- og lærlingombudet
• Kommunene v/skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom, barnevern, rusteam,
flyktninghelsetjenesten, SLT-koordinator
• Politiet
• Konfliktrådet
• KoRus Sør, Antidoping Norge
• Høgskolen i Sørøst-Norge
• BUFETAT, private barnevernsinstitusjoner
• NAV

16

Alle elever skal ha
en kontaktlærer

Foto: Stina Glømmi

En positiv relasjon
mellom lærer og elev
er hjørnesteinen i god
klasseledelse.

Ansvarlig

- John Hattie, 2009

Kontaktlærer

Kontaktlærer

Opplæringsloven § 8-2, forskrift Opplæringsloven §§ 3-8, 20-4

Mål

Oppgave

Støttespillere

•
•
•
•
•

Skape tillit og god relasjon til elevene sine
Fremme godt psykososialt læringsmiljø i klassen
Bevisstgjøre elever på hva som skaper godt psykososialt miljø i klassen
Hjelpe og veilede elevene
Forebygge mobbing, krenkelser, rekruttering til rus, kriminalitet, ekstremisme

•
•
•
•
•
•

Bry seg om elevene
Bli kjent med og følge opp elevene utfra den enkeltes behov
Gjennomføre program for psykisk helse i klassen sin
Ha kontakt med hjemmet gjennom skoleåret
Gjennomføre skolestartsamtale, elevsamtale etc.
Avholde foreldremøte og oppfordre elevene til samtykke til foreldresamarbeid for elever
over 18 år
• Fraværsoppfølging iht. gjeldende rutiner
• Kartlegge bekymring, vurdere handlingsalternativene og følge opp elev iht. gjeldende
rutiner
•
•
•
•
•
•

Avdelingsleder, skolens ledelse, tverrfaglig team/TPO-team
Sosialpedagogisk rådgiver, miljøarbeider, elevassistent, PPT
Elev- og lærlingombudet
Skolehelsetjenesten
Foreldre/foresatte
Kommunalt barnevern, politiet, konfliktrådet
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Forventninger til alle lærere
Det er ALLTID læreren, gjennom rollen
som voksen og profesjonell i samspillet med
elevene, som har ansvar for å fremme positive
relasjoner til sine elever.

elevene skal føle seg trygge. Reglene og konsekvensene
av brudd på reglene må være kjent og følges opp
fortløpende. Elevene må oppleve reglene som
hensiktsmessige og de må håndheves på en rettferdig
måte.

Positive lærer-elev relasjoner2

Gode relasjoner3

Læreren er sensitiv overfor elevenes signaler og atferd
Det innebærer at læreren kan forstå elevene på deres
premisser, og raskt fange opp signaler, reaksjoner og
behov som elevene formidler.

Gode relasjoner fremmer trivsel, tilhørighet, positiv
atferd, motivasjon for skolearbeid, faglige resultater og
motvirker mobbing og kan redusere frafall. Hva som
skal til for å fremme gode relasjoner, kan variere, men
et godt utgangspunkt er at alle lærere er villige til å
reflektere over hvordan de som pedagoger møter elever,
foreldre og kollegaer i hverdagen.

Læreren gir tilpasset respons
Tilpasset respons fra læreren er viktig for at elevene skal
vite at læreren har sett og forstått dem, får elevene til å
føle seg respektert og ivaretatt av læreren. og bør brukes
ofte i det daglige samspillet.
Læreren formidler aksept og varme og forholder seg til
elevene på en respektfull måte
Elevene føler seg akseptert og anerkjent som den de er.
Læreren viser at han eller hun bryr seg om dem og kan
gi omsorg ved behov, og fremmer trygghet hos elevene.
Læreren gir støtte ved behov og adekvat hjelp både
faglig og sosialt
Tilpasset støtte forutsetter at læreren kjenner elevene
sine og viser interesse for deres utvikling og læring.
Læreren vil raskt avdekke når eleven har behov for
støtte, og også se når eleven greier seg selv og bør få
utforske og streve litt på egen hånd.
Læreren har kontroll over egen atferd og egne
reaksjoner
En profesjonell lærer må kunne kontrollere egen
negativ atferd og uhensiktsmessige responser overfor
elevene, både verbale og non-verbale. Alle lærere er
rollemodeller, og måten en lærer takler frustrasjon,
problemer og konflikter på, vil påvirke elevene.
Læreren utøver struktur og grenser tilpasset elevenes
atferd og behov
Gode rutiner og struktur, og lærerens evne til å lede
klassen i ulike situasjoner, er en forutsetning for at
2, 3 og 4. Kilde: Drugli, 2012
5. Kilde: Skjervheim i Drugli, 2012 og Løgstrup i Tholin, 2003

Anerkjennelse forutsetter et gjensidig og

likeverdig forhold, og er en sentral dimensjon i
gode lærer-elev relasjoner. Elevenes møter med
lærerne påvirker elevenes syn på seg selv, sine
medelever og omgivelser. Lærere må være klar over
hvilken betydning deres væremåte har for elevenes
selvforståelse.
En anerkjennende læreratferd innebærer lytting,
refleksjon, undring, spørsmål, innlevelse og
bekreftelse, og forutsetter at læreren kan ta elevenes
perspektiv4 .

Tillit er viktig i alle relasjoner, også mellom lærer

og elev, og er noe som vokser frem fordi partene
erfarer at den andre er til å stole på. Tillit er noe
man må gjøre seg fortjent til og som man får av den
andre parten, og er et grunnleggende kjennetegn
ved det å være menneske. Når det er tillit mellom
to parter gir det rom for å være forskjellige.
Tillit forutsetter at man vil hverandre godt, og
fungerer som lim og bygger bro mellom ulikheter
og gjør dialog mulig5.
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Foto: www.colourbox.com

3.2 Sentrale støttefunksjoner i skolen
Ansvarlig

Sosialpedagogisk rådgiver
Opplæringsloven § 9-2 første ledd jf. forskrift til Opplæringsloven § 22-2

Mål

Oppgave

Støttespillere

Sosialpedagogisk
rådgiver

• Bidra til ett godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring
• Medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringa
og hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som
kan ha noe å si for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen
• Avdekke behov for hjelp så tidlig som mulig
• Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

• Hjelpe eleven ved å:
–– kartlegge vansker og omfang av disse
–– kartlegge hva skolen kan medvirke til og sørge for iverksetting av tiltak
–– kartlegge behov for hjelpeinstanser utenfor skolen og formidle kontakt med disse
• Ha tett kontakt og samarbeid med hjemmet og hjelpeinstanser utenfor skolen
• Avdeling videregående opplæring, skoleledelsen, kontaktlærer, elevtjenesten, tverrfaglig
team/TPO-team, PPT, OT
• Elev- og lærlingombudet
• Foreldre/foresatte
• Kommunene v/skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom, barnevern, rusteam,
flyktninghelsetjenesten, SLT-koordinator
• Politiet
• Konfliktrådet
• KoRus Sør, Antidoping Norge
• Høgskolen i Sørøst-Norge
• BUFETAT, private barnevernsinstitusjoner
• NAV, Krisesenter

Foto: www.colourbox.com
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Foreldresamarbeid i videregående skole

Samarbeidet
mellom hjem og
skole består av
informasjon, dialog
og medvirkning

Foreldresamarbeid

Opplæringsloven § 1-1, § 13-3d jf. forskrift til Opplæringsloven §§ 20-1, 20-4

Mål

• Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
• Være en ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape
læringsresultat som fører til økt gjennomføring

Eksempler på godt foreldresamarbeid
Grunnleggende prinsipper for godt samarbeid:
• Lærere og foresatte framstår som et vi med tydelige felles målsettinger
• Lærere og foresatte oppfatter hverandre som likeverdige deltagere i samarbeidet og møter hverandre med
respekt
• Lærere og foresatte ser på hverandre som en ressurs i ungdommens oppvekst
• Samarbeidet mellom hjem og skole består av både informasjon, dialog og medvirkning
Skolen informerer foreldrene om:
• Skolen og innholdet i opplæringen
• Rutiner for fraværsoppfølging og fraværsregler
• Rutiner for foreldresamarbeid
• Forskrift om ordensreglement for de videregående skolene
• Tett på - handlingsveileder for elever med fravær og atferd som bekymrer
• Annet som skolen vurderer som nødvendig
Skolen avholder foreldremøter hvor skolen:
• Legger til rette for at foreldrene kan bli kjent med hverandre
• Bistår med klasselister med kontaktinformasjon
• Legger til rette for dialog og drøftinger med foreldrene om opplæringen og utviklingen av skolen
• Avstemmer foreldrenes og skolens forventninger til hverandre når det gjelder samarbeid, krav til informasjon
og oppfølging av elevene og skolens rutiner
• Informerer foreldrene om at elevene blir spurt om hvordan foreldrene følger opp barnas skolegang; om de
spør hvordan de har det på skolen/faglige utfordringer/ læringsresultater/trivsel m.m.
• Tar opp aktuelle tema som foreldrene bør ha kjennskap til
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Foto: Trippel UB

Ansvarlig

Skolemiljøutvalget
Opplæringsloven kap. 9A jf. forskrift til Opplæringsloven § 11-5a

Skolemiljøutvalget

Mål

• Sikre at elevene får innflytelse på skolehverdagen
• Sikre deltakelse i arbeidet for et godt fysisk og psykososialt skolemiljø

Oppgave

• Arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, skolen og de ansatte i arbeidet med
skolemiljøet
• Gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet
• I tillegg kan skolemiljøutvalget:
–– be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale skolemiljøet
–– foreslå trivselstiltak som kan komme alle elever til gode
–– ta initiativ til å følge opp resultater fra brukerundersøkelser

Støttespillere

• Elev- og lærlingombudet
• Helsesøster

Skolens plikt til å informere skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal holdes løpende orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet,
deriblant hendelser, planer og vedtak. Utvalget har på forespørsel rett til å få fremlagt dokumentasjon for det
systematiske helse-, miljø- og trygghetsarbeidet ved skolen.
Skolemiljøutvalget skal så tidlig som mulig tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved
skolen og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet

Eksempel på et godt skolemiljøutvalg

• Informasjon fra rektor om oppgaver, rettigheter, sjekklister og saker utvalget kan arbeide med og uttale
seg om
• Utdeling av veileder om skolemiljøutvalg til nye representanter
• Veiledning og deling av erfaringer fra forrige skoleår
• Lage møtekalender og årshjul

Skolemiljøutvalget bør drøfte og definere hva som er et godt skolemiljø på deres skole
•
•
•
•
•
•

Prioritere hvilke oppgaver og tiltak som utvalget skal arbeide med
Avgjøre hvordan utvalget vil arbeide med oppgavene/tiltakene
Fordele oppgaver mellom representantene
Følge opp oppgavene/tiltakene
Underveis i året vurdere tiltakene, og dersom de ikke fungerer, finne andre tiltak
Evaluere om målene ble oppnådd
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PPT
Ansvarlig

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Opplæringsloven § 5-6

Mål

Oppgave

• Hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som har en vanskelig
opplæringssituasjon.
• Hjelpe skolene i arbeidet med råd og veiledning, kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling, for å tilrettelegge for barn og unge som trenger det.
• Gi systemrettet støtte, med råd og veiledning til skoler om pedagogisk ledelse av
gruppe- og læringsmiljø.
• Bistå skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling
• Gi individrettet støtte, sørge for at det utarbeides sakkyndige vurderinger i saker der
loven krever det, og gi skoler råd og veiledning om tilrettelegging for elever som har
behov for det.

Hver skole har sin kontaktperson. Det er lav terskel for at kontaktlærer kan kontakte PPT når vedkommende
har behov for å drøfte en sak og/eller vurdere tiltak.

OT
Ansvarlig

Oppfølgingstjenesten (OT)
Opplæringsloven § 3-6, forskrift Opplæringsloven kap. 13

Mål

Målgruppe

Oppgave

Sørge for at ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre
kompetansefremmende tiltak, evt. en kombinasjon av disse, som tar sikte på å føre frem til
studie-, yrkes- eller grunnkompetanse innen videregående opplæring.
Ungdom med rett til videregående opplæring som:
a) ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass
b) avbryter opplæringen
c) ikke er i arbeid
d) har tapt retten som følge av vedtak om bortvisning eller heving av lærekontrakt
Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstjenesten:
a) ha oversikt over målgruppa
b) gi skriftlig informasjon til alle i målgruppa og foresatte om hvilke rettigheter
ungdommen har
c) etablere kontakt med hver enkelt ungdom for veiledning og oppfølging
d) gi alle i målgruppa tilbud i tråd med målet om studie-, yrkes- eller grunnkompetanse
innen videregående opplæring
e) etter behov følge opp ungdom som har tatt imot tilbud gjennom veiledningssamtaler
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3.3 Sentrale støttefunksjoner utenfor 			
skolen
Ansvarlig

Kommunen v/ skolehelsetjenesten, herunder helsesøster
Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester,
herunder a) helsetjeneste i skoler og b) helsestasjonstjeneste, jf.
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3.

Kommunen
v/ helsesøster

Forskrift om helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Veileder til forskrift om helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Sosial- og helsedirektoratet IS1154)

Mål

Oppgave

Eksempler

• Fremme psykisk og fysisk helse i videregående skole i samarbeid med skolen, elever og
foreldre
• Fremme gode sosiale og miljømessige forhold i hele skolemiljøet
• Styrke samarbeidet med fylkeskommunen og skolene
• Gjennom tilstedeværelse etter «Åpen dør»-prinsippet på skolen, kunne:
–– sikre lav terskel for at elever og ansatte kan ta kontakt
–– sikre lav terskel ved å delta i undervisning av elever og i rådgivning av skolens
personale
–– være i stand til å vurdere det psykososiale miljøet på skolen, og komme med
troverdige bidrag til nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak
• Samarbeide med skolen om tiltak som fremmer godt fysisk og psykososialt lærings- og
arbeidsmiljø for elevene
• Ha rutiner for samarbeid med fylkeskommunen
• Gi bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen
ønsker
• Drive opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
• Være kjent med opplæringsloven kapittel 9A Elevenes skolemiljø, og kravene i forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Eksempler på undervisningsprogram, aktiviteter, arenaer o.l. som inviterer til
samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten:
• Skolemiljøutvalg
• Psykisk helse: VIP – Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen
(www.vipweb.no)
• Fysisk aktivitet: tilrettelegging for minst 30 minutter fysisk aktivitet for alle elever hver
skoledag
• Kosthold: mat- og drikketilbud i kantina, holdningsskapende arbeid om ernæring og
kosthold for bedre læring; hvordan hjelpe elevene til å ta de gode valgene?
• Tobakksfrie videregående skoler: Snus- og røykesluttkurs
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Ansvarlig

Kommunen ved barneverntjenesten
Barnevernloven §2-1, kap 3

Kommunen
v/ barne
vernet

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser
ivaretas også av andre offentlige organer. Barneverntjenesten
skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette
kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven.
Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den
kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir
opprettet.
Lov om barneverntjenester §3-2

Mål

Oppgave

• Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling,
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
• Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår

Kommunen

• skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som
kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

Barneverntjenesten

• har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle
problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette
• skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige or-ganer
• skal samarbeid med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse
oppgaver som den er pålagt etter denne loven
• skal gi uttalelser og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale
planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet
Barneverntjenestens arbeidsmåter – hentet fra Skien kommunes nettsider:
• Gir råd og veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og skoler osv.
• Gjennomfører undersøkelser når det er grunn til bekymring for om et barn får god nok
omsorg og har gode nok vilkår for oppveksten sin.
• Vedtar og gjennomfører hjelpetiltak i samarbeid med foreldre og barn.
• Når det er ikke er tilstrekkelig å sette inn hjelpetiltak i hjemmet, fremmer barnevernet
krav om at barnet skal flyttes til fosterhjem eller institusjon. Det er Fylkesnemnda som
avgjør om det offentlige skal overta om-sorgen for et barn. Avgjørelsene i Fylkesnemnda
kan ankes til Tingretten.
• Når det er akutt fare for et barn, fordi det ikke har tilgjengelige omsorgs-personer eller
det er farlig å være i hjemmet, kan barneverntjenesten haste-flytte et barn til et trygt
hjem.
• Samarbeider med andre offentlige tjenester om det enkelte barn og familien.
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Ansvarlig

Politiet – i samarbeid med Telemark fylkeskommune
Samarbeidsavtale mellom Telemark fylkeskommune og
Telemark politidistrikt, nå Sør-Øst politidistrikt

Mål

Ansvar

Politi
og fylkeskommune

• Samarbeide om kriminalitetsforebygging og bidra til å fremme elevenes rett til et
r usmiddelfritt oppvekst- og læringsmiljø
• Styrke og videreutvikle det forebyggende arbeidet i videregående skoler
• Forebygge bruk av rusmidler
• Bidra til økt kunnskap om konsekvenser og risiko ved bruk av rusmidler, og tydeliggjøre
skolens og politiets holdninger mot ulovlige rusmidler
• Holde hverandre fortløpende og gjensidig informert om aktuelle aktiviteter og planer

Telemark fylkeskommune

• Melde til politiet ved konkret mistanke om kriminelle handlinger, mistanke om
radikalisering, mennes-kehandel, eller avdekket bruk, besittelse eller salg av ulovlige
rusmidler
• Bistå med praktisk tilrettelegging slik at urintester kan tilbys til elever i hele Telemark

Politiet

• Etterforske og straffeforfølge saker, herunder vurdere om «På rett kjøl» ruskontrakt kan
tilbys elever

Oppgave

Politiets kriminalitetsforebyggende arbeidet settes inn i skolens årshjul og består minimum
av følgende planlagte årlige aktiviteter:
• Informasjon om rus og annen kriminalitet fra politiet på foreldremøte på Vg1 (høst)
• Informasjon om rus og annen kriminalitet fra politiet til elever på Vg1.
• Politiet og russestyret har en dag vedrørende samarbeid i forhold til russetida (vår)
• Politiet holder allmøte med russen (vår)
• Samarbeid mellom russen, politi, Trygg Trafikk og Skien trafikkstasjon «trafikksikker
russ» (vår)
Skolen og lokal politistasjon/lensmannskontor har minimum 4 nettverksmøter årlig.
Møtedeltagere bør være: rektor/studieleder, sosialrådgiver, politi/lensmann, helsesøster,
SLT-koordinator/ruskoordinator fra kommunen. Skolen har ansvar for innkalling og
referat.
ÆÆ Formål med møtene er å ha ett tett samarbeid om forebygging av rus og annen
kriminell atferd, samt drøfting og planlegging av samarbeid i forhold til utfordringer
som er i skolemiljøet.
De oppnevnte kontaktpersoner for Telemark fylkeskommune og Telemark politidistrikt
avholder ett årlig samarbeids- og evalueringsmøte med rektorene for alle de videregående
skolene i Telemark. Telemark fylkeskommune har ansvar for innkalling og referat
(desember).
ÆÆ Formål med møtet er å fremme kriminalitetsforebyggende arbeid, gjennomgå status
for samarbeidet, resultater og utviklingsmuligheter.
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Konfliktrådet kan
hjelpe med å løse
konflikter, både
lovbrudd og sivile
konflikter.

Foto: www.colourbox.com
Foto: www.colourbox.com

Ansvarlig

Mål

Konfliktrådet i Telemark

Konfliktrådet

Konfliktrådet i Telemark
Konfliktrådsloven § 1
Konfliktrådet er en statlig tjeneste for å håndtere konflikter.
Tilbudet er et lavterskeltilbud med kort saksbehandlingstid.
Konfliktrådet kan hjelpe med å løse konflikter, både lovbrudd og sivile konflikter.
To hovedmål:
• Gjenopprette en ubalanse, eller en skade som har skjedd mellom to eller flere
• Hindre gjentakelse.

parter

Å møte i konfliktrådet er frivillig, og den som blir invitert velger selv om man vil benytte
seg av tilbudet. For unge under 18 år må foresatte godkjenne deltakelse, og de vil som
hovedregel også selv delta i møtet.

Ansvsvar
Oppgave

Tilby møter hvor partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger som formes i
en egen avtale med en fastsatt frist for gjennomføring.
Konfliktrådets oppgave er å bistå i saker som gjelder for eksempel:
• Mobbing og vold/trakassering med opptil flere involverte elever
• Mobbing, krenkelser og trakassering via sosiale medier og sms
• Konflikter mellom elev/elev, elev/skole, skole/foreldre
• Hærverk på skolen
• Innbrudd på skolen
• Tyveri av skolens eiendom
• Tyveri fra medelever
• Hendelser som involverer elever fra flere kulturer
• Mekling i konfliktrådet er et alternativ til tradisjonelle strafferettslige reaksjoner.
Oversendelse av straffesaker til konfliktråd fra politiet velges ofte for bedre ivareta-kelse
av personer som har blitt utsatt for lovbrudd. Å møtes kan f.eks. dempe frykt og gi bedre
løsninger enn påtalebeslutninger eller dom.
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Ansvarlig

Politiet – Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Mål

Ivareta og støtte personer som har blitt utsatt for lovbrudd slik at:
• flere velger å anmelde forhold
• flere står gjennom hele prosessen fra anmeldelse til avgjort sak
• flere kommer seg raskere videre i livet
• antallet ofre som "faller utenfor samfunnet" reduseres

Ansvar

Oppgave

Politiet,
støttesenter

Hjelpe og veilede dem som har vært utsatt for kriminalitet for eksempel voldskriminalitet,
seksuelle overgrep eller krenkelser av sin personlige frihet. De fleste som arbeider ved
støttesentrene har sosial- eller helsefaglig bakgrunn, med videreutdanning innenfor
relevante fagområder.
Støttesentrenes oppgave er å følge den som har vært utsatt for kriminalitet gjennom
hele straffesaksprosessen, fra anmeldelse til endelig påtalemessig avgjørelse eller endt
domstolsbehandling. Alle kan ta kontakt med Støttesenteret.
Støttesenterets tilbud til kriminalitetsutsatte og deres pårørende består av:
• psykososial støtte og hjelp, blant annet til å bearbeide og håndtere det som har skjedd,
reaksjoner, utfordringer og livssituasjonen framover
• oppfølging gjennom hele straffesaksprosessen
• informasjon – primært om straffesaksprosess og hjelpesystemer
• veiledning og losing til kontakt med andre deler av hjelpeapparatet, inklu-dert Kontoret
for voldsoffererstatning
• rettergangstøtte – når saken går sin gang til domstolsbehandling

Kontaktinfo

Rådgivere Støttesenter Sør-Øst Politidistrikt:
Petter Jacobsen Hjelseth: petter.jacobsen.hjelseth@politiet.no, tlf. 99 01 32 85
Ellen Dahl Sundbø: ellen.dahl.sundbo@politiet.no, tlf: 97 00 08 55
Monika Svendsen: monika.svendsen@politiet.no, tlf: 91 30 17 48
Nasjonale telefonnummer: 800 40 008 eller 404 46 514
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Ansvarlig

Sykehuset Telemark v/ Avdeling for barn og
unges psykiske helse (ABUP)

Sykehuset,
ABUP

Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2, § 3-1 (2)

Mål

Oppgave

Hindre skade ved akutt selvmordsfare/psykose/andre tilstander som kan være til fare for
pasient eller andre.
Akutthjelp for elever under 18 år kan benyttes
1. når det er behov for hjelp til å vurdere pasienter der det foreligger mistanke om akutt
selvmordsfare/psykose/tilstand som kan medføre betydelig fare for pasienten eller andre.
2. dersom det er behov for akuttinnleggelse i døgninstitusjon for psykisk helsevern
ÆÆ Ta primært kontakt med elevens fastlege
ÆÆ Men; kan ta direkte kontakt med aktuell poliklinikk i elevens bostedskommune, for
avklaring av behov for akutthjelp.
Hvordan benytte akutthjelptilbudet:
• Samarbeidende hjelpeinstanser kan kontakte lokal BUP og be om akutthjelp. Den som
ringer vil raskt settes i kontakt med den an-svarlige den aktuelle dagen. Fagpersonen
avgjør utfra alvorlighets-grad om det er behov for akuttsamtale samme dag eller neste
virkedag.
• Dersom det blir gjort avtale om akuttsamtale, ønsker BUP å motta en skriftlig
henvendelse fra den som har tatt kontakt, med nødven-dig informasjon om pasienten,
som navn, adresse, bakgrunn for henvendelse til akutt hjelp, annet. Pasient/pårørende
tar dette med seg til akuttsamtalen.
ÆÆ Pasienten må komme til BUP til avtalt tid sammen med fo-resatte. Pasient over 16
år kan komme uten foresatte.

Fire poliklinikker åpne for akutthjelp på dagtid:
Sykehuset Telemark sentralbord: tlf. 35 00 35 00
BUP Skien: tlf. 35 00 35 24
(Skien, Siljan, Nome)			
BUP Porsgrunn: tlf. 35 00 28 59
BUP Vestmar: tlf. 35 98 61 00
(Kragerø, Bamble, Drangedal)
BUP Notodden: tlf. 35 02 14 20
(Notodden, Hjartdal, Bø, Sauherad, Tinn, Seljord, Kviteseid, Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal)
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Ansvarlig

Sykehuset,
DPS

Sykehuset Telemark
v/ Distriktpsykiatrisk senter (DPS))
Spesialisthelsetjenesteloven § 1-2, § 3-1 (2)

Mål

Hindre skade ved akutt selvmordsfare/psykose/andre tilstander som kan være til fare for
pasient eller andre.

Oppgave

Akutthjelp for elever over 18 år kan benyttes
1. når det er behov for hjelp til å vurdere pasienter der det forelig-ger mistanke om akutt
selvmordsfare/psykose/tilstand som kan medføre betydelig fare for pasienten eller
andre.
2. dersom det er behov for akuttinnleggelse i døgninstitusjon for psykisk helsevern
ÆÆ Ta primært kontakt med elevens fastlege
ÆÆ Men; kan ta direkte kontakt med DPS for avklaring av behov for akutt-hjelp.

Akuttelefon – Distriktpsykiatrisk senter (DPS): tlf. 35 00 55 00

Ved livstruende skade
Ambulanse:

113

Ved livstruende fare
Politiet

112

Brann:
110
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«Å finne sin identitet» vil si å danne et selvbilde
man føler man kan akseptere og leve opp til, og
så etablere en livsstil som svarer til dette bildet.
Identitet er en del av en persons selvoppfatning
som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk
for vedkommende.

Foto: Stina Glømmi

Kilde: Store Norske Leksikon
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4. Risiko- og
beskyttelsesfaktorer
Mange av de samme risikofaktorene som gjelder for frafall, rus, kriminalitet og ekstremisme vil også påvirke det
psykososiale miljøet på skolen og den enkeltes psykiske helse. Beskyttelsesfaktorene fremmer god psykisk helse og
virker forebyggende. Listene er ikke uttømmende.

Beskyttelsesfaktorer

Risikofaktorer

Bli møtt med respekt, anerkjennelse og tillit

Utenforskap

Være inkludert i fellesskapet

Dårlig selvfølelse eller selvbilde

Føle at noen bryr seg om en

Prestasjonskrav

Ha identitet, tilhørighet, fellesskap

Identitetssøkende

Få bekreftelse på egenverd

Ha en god venn man kan stole på
Føle at man gjør noe meningsfullt
Ha gode forbilder

Ensomhet

Meningsløshet
Utseendekrav

Opplevelse av mobbing, krenkelse, trakassering,
diskriminering, rasisme
Større endringer i livet

Foto: Trippel UB
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5. Mulige
bekymringstegn
Det kan være flere og sammensatte typer atferd som fører til at vi får bekymring for elever:

Skolesituasjonen

Venner og sosiale nettverk

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Endring i skoleprestasjoner
Dårlig konsentrasjonsevne
Endret orden og atferd
Ureglementert fravær, endret eller spesielt
fraværsmønster
Endring i fysisk eller psykisk tilstand (trist,
innesluttet, utagerende, m.m.)

Går mye alene
Endrer nettverk og omgangskrets
Kutter kontakt med tidligere venner
Omgås med personer og grupper som er kjent for
rus, kriminalitet, vold, ekstremisme

Uttalelser/Ytringer

Interesser/Utseende

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Intoleranse for andres synspunkter
Bruk av nedsettende og krenkende ord
Ekstreme holdninger/uttalelser
Legitimerer vold
Trusler om vold

Mister interessen for skolen
Slutter med fritidsaktiviteter m.m.
Endrer utseende, klesdrakt
Ekstremt fokus på kropp, trening, kosthold

Listen er ikke uttømmende.
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6. Hva gjør jeg ved
bekymring?
1
2

Kartlegg bekymringen
Gjør en vurdering. Hva sier magefølelsen? Er du bekymret? Skriv gjerne ned dine konkrete observasjoner:
• Hva har du sett/hørt?
• Hva har eleven sagt/gjort?
• Hva er det i samspillet mellom eleven og omgivelsene som har gjort deg bekymret?
• Hvor lenge har du vært bekymret?

Meld bekymringen umiddelbart
Alle ansatte har ansvar for å melde bekymring om en elev til elevens kontaktlærer.
Er ikke kontaktlærer tilgjengelig, meld fra til nærmeste leder.

3
4

Drøft bekymringen
Kontaktlærer diskuter bekymringen med nærmeste kollega/leder/PPT.
Oppsummer og konkluder om bekymringen synes å være ubegrunnet/opprettholdes/eller er
forsterket. Husk å skrive inn dokumentasjonen i elevens mappe i 360.

Vurder videre fremgangsmåte
Kontaktlærer og leder vurderer hvilken fremgangsmåte som er nødvendig for å kunne hjelpe eleven
på best mulig måte. Alternativene A, B og/eller C

Skolen kan håndtere saken selv
•
•
•

Bekymringen formidles til eleven og evt. foresatte, som innkalles til en
bekymringssamtale for å kartlegge elevens behov for hjelpetiltak.
Saken tas opp i tverrfaglig møte (TPO-team) om nødvendig.
Tiltak og oppfølging planlegges, med mål og frister for oppfølgingen.

A
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Skolen trenger bistand fra eksterne aktører
•
•

Drøfte i tverrfaglig møte (TPO-team) hvilke hjelpetiltak eksterne aktører
kan bistå med.
Skolen kontakter aktuell instans og følger opp eleven i prosessen.

B

Eksterne aktører kan være skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, SLTkoordinator, barnevernet, spesialisthelsetjenesten (f.eks. Ungdomspsykiatrisk
seksjon), andre.

Bekymringsmelding/melding

C

Bekymringen er så alvorlig at barnevern, politi eller andre ansvarlige instanser må
kontaktes umiddelbart.
•

•

Ved mistanke om mishandling, alvorlig omsorgssvikt, når en elev har vist
alvorlige atferdsvansker eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse
av et barn til menneskehandel har alle i skolen meldeplikt til barneverntjenesten
(lov om bvtj §6-4 2.-3.ledd).
Ved mistanke om straff bare forhold, herunder radikalisering, menneskehandel
eller bruk, salg og besittelse av narkotika, skal melding sendes til politiet.

Bekymrings
melding
sendes til
barnevernet

5

Melding

sendes til politiet

Oppfølging
Vurdering er gjort og aktuelle hjelpetiltak settes i gang.
Oppgaver er fordelt om nødvendig, og følgende er avklart:
•
•
•

Mål og frister for oppfølging
Hvem som har ansvar for oppfølgingen
Tid for evaluering av tiltaket

 eldinger skal være
M
underskrevet av rektor
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Vær respektfull, tillitsskapende,
tålmodig og utholdende
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7. Oppfølging av
elever
7.1 Bekymringssamtale
Elever man har bekymring for innkalles til samtale, gjerne sammen med foresatte hvis eleven er under 18 år.

Bekymringssamtalen
Ta opp bekymringen med den det gjelder på en respektfull måte. Ofte møter en benekting og avvisning,
som kan bidra til at det er lett å overse problemet. Det er viktig å være respektfull, tillitsskapende, tålmodig
og utholdende i slike tilfeller.
Tenk nøye gjennom hva som bør sies og hvordan det skal sies på forhånd.

Diskuter og forbered:

• Hvem skal delta. Det kan være en fordel å være to personer fra skolen til stede under samtalen med den
det gjelder.
• Lag ei liste over punkter det er viktig å få formidlet under samtalen.
• Avtal hvem som sier hva, hvem som skriver referat, og hvem som skal passe på at dere kommer gjennom
de planlagte punktene.
Husk at det er en bekymring dere skal formidle; ikke en beskyldning. Dere skal informere om hva
dere har sett som vekker bekymring. Vær konkret og saklig. Fortell det dere vet. Vis respekt. Ikke vær
fordømmende.

Under samtalen:

• Sørg for at eleven/foreldrene også får komme fram med sitt perspektiv på saken. Spør om de kjenner igjen
de observasjonene dere har gjort. Gi rom for tenkepauser.
• Dersom eleven/foreldrene blir sinte og kommer i forsvar, ikke svar med samme mynt, men gi dem tid til å
rase ut. Uttrykk forståelse for at samtalen kan oppleves ubehagelig, men hold fast på at den er nødvendig.
Når det passer, vend tilbake til temaet og de forberedte punktene.
• Bli enige om hva dere har avtalt før dere går fra hverandre
• Skriv et kort referat fra møtet
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7.2 Faste tverrfaglige møter/TPO-team
Skolen organiserer og gjennomfører faste tverrfaglige møter/TPO-team, hvor målet er å få en tverrfaglig vurdering
og drøfting av enkeltsaker og systemsaker, bl.a. ved å:
1. Sikre at elever blir fanget opp tidlig, for å hindre at et problem vedvarer eller videreutvikles
2. ivareta en tverrfaglig kartlegging, vurdere vanskene eleven har og avklare mulige hjelpetiltak og aktuelle
hjelpeinstanser
3. kontakte aktuell instans og følge opp eleven i prosessen
4. sette mål og frister for oppfølgingen
5. evaluere saken etter avtalt tid
Hvem som deltar på møtene vil avhenge av saken. Det kan være kontaktlærer, sosialpedagogisk rådgiver,
helsesøster, evt. andre fra skolehelsetjenesten, avdelingsleder, PPT, OT og barnevern.
Møter med elev, og evt. foresatte, gjennomføres før og/eller etter tverrfaglige møter.

Sikre at elever
blir fanget
opp tidlig, for
å hindre at
et problem
vedvarer eller
videreutvikles

Foto: Trippel UB
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7.3 Fraværsoppfølging
Formål

• Å fange opp elever på et så tidlig tidspunkt som mulig, ved å etterspørre fraværsgrunn
ved forsentkomming og fravær, og sette i gang hensiktsmessige tiltak ved bekymring
• Øke gjennomføringen i videregående opplæring

Ansvar

Rektor har ansvar for at rutinene blir gjort kjent for elever og foresatte.
Kontaktlærer har ansvar for at det igangsettes tiltak ved fravær (faste samtaler, kontakt

med hjemmet, henvisninger videre i systemet osv.) og har oppfølgingsansvar selv om saken
er meldt videre

Faglærer har ansvar for å føre fravær samt å etterspørre fraværsgrunn når eleven var borte
timen i forveien

Handlingsbeskrivelse
Fraværskoder
i Fronter

Alt fravær skal føres i Fronter i løpet av undervisningsøkta.
F = Fravær
H = Dokumentert fravær
I = Ikke tellende fravær

Bekymrings
fullt fravær

1. Eleven kommer for sent til undervisningstimer en eller flere ganger pr. uke.
2. Eleven har udokumentert fravær eller har et endret eller spesielt fraværsmønster.
3. Eleven har tre enkeltdagers fravær i løpet av en måned.
4. Eleven har høyt dokumentert fravær (ti dager i halvåret).
5. Eleven møter opp på skolen, men forlater den igjen.

Kontakt med
foresatte

Kontaktlærer kontakter foresatte umiddelbart ved bekymringsfullt fravær jf. forskrift til
opplæringsloven § 20-4.

Rutiner for
melding av
fravær

1. Dersom det er mulig skal eleven melde fra til kontaktlærer om fravær på forhånd.
2. Kontaktlærer kontakter hjemmet ved fravær som ikke er meldt på forhånd.
3. Kontaktlærer/faglærer fører fravær for alle timer fortløpende.
4. Faglærer etterspør årsaken til fravær når eleven har vært borte timen i forveien.
5. Kontaktlærer avklarer sammen med eleven hva som er dokumentert/udokumentert
fravær.
6. Eleven skal gi beskjed til skolen første dag ved fravær og ny melding hvis fraværet
vedvarer (gjelder også sykefravær)
7. Kontaktlærer følger opp fraværssituasjonen i sin gruppe kontinuerlig.

Rutiner ved
bekymrings
fullt fravær

1. Kontaktlærer kartlegger bekymringen: innkaller eleven til samtale.
2. Kontaktlærer drøfter bekymringen med nærmeste leder.
3. Kontaktlærer og leder vurderer videre fremgangsmåte:
• Ved fortsatt bekymring sendes melding til skolens tverrfaglige møte (TPO-team el.)
• Skolen kartlegger elevens behov for hjelpetiltak og formidler kontakt med foresatte og
andre hjelpeinstanser
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7.4 Akutte hendelser
Oppgaver

Momenter

Ansvarlig

Varsling/
Informasjon

1. Varsling til administrasjon/ledelse
2. Få umiddelbar støtte av andre ansatte
3. Vurdere:
• Varsling til politi/andre hjelpeinstanser
• Sikre elev/elever/område
• Iverksett førstehjelp (fysisk/psykisk)
• Mottak/kontakt med politi eller andre
hjelpeinstanser

Observatør/ meldingsmottaker
Ledelse

Tiltak

• Situasjonsvurdering
• Sikre/skjerme elev/elever i best egnet rom i
nærområde
• Kontakte foresatte
• Mottak av politi/andre hjelpeinstanser

Ledelse/
Beredskapsgruppe

Rapportering/
Etterarbeid

• Samle berørte til debrief, psykisk støtte
• Kontakte fastlege eller andre som er involvert
rundt eleven, herunder foresatte
• Eventuell anmeldelse
• Rapportering/ dokumentasjon
• Oppfølging av berørt personell
• Evaluering av forløp/beredskapstiltak
• Evaluering av sikringstiltak
• Forslag til forebyggende tiltak
• «Lessons learned» - nødvendige endringer

Ledelse
(Beredskaps-gruppe)/
helsesøster/
kontaktlærer/
rådgiver

Foto: www.colourbox.com
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Interne personer

Tiltak

Eksterne ressurser

Kontaktlærer/ansatte

Rekkefølgen varierer avhengig
av situasjonen.

Foresatte (navn/nr. på kontoret)

• Få elevene vekk fra akutt
situasjon

Fastlege (navn/nr. på kontoret)

• Om mulig oppnå kontakt
og finn egnet sted for
rolig prat med eleven

Psykolog via helsesøster
tlf.nr.:

Andre lærere/ansatte
Avdelingsleder
Rådgivere
Helsesøster

Studierektor

• Få en annen ansatt til å
ivareta resten av klassen/
elevene

Rektor

• Etterarbeid/ettervern

Leder elevtjenesten

Legevakt
Kriseteamet i kommunen:
Konfliktrådet:
BUP:
DPS:

Politi:
Direktenummer

02800
Nødnummer

112

Om mulig oppnå
kontakt og finn et
egnet sted for rolig prat
med eleven i krise

Foto: www.colourbox.com

Ambulanse:

113

Brann:

110
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8. Nettsider og
informasjon

Foto: Stina Glømmi
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Lover og forskrifter
•
•
•
•
•

Opplæringsloven
Forskrift til opplæringsloven
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om ordensreglementet for de videregående skolene i Telemark

Utdanningsdirektoratet
• Rundskriv Udir-8-2015 Ordensreglement
• Rundskriv Udir-10-2012 Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Departementene
•
•
•
•
•
•

Rundskriv F-10-09 Informasjon om endringer i opplæringslovens formålsbestemmelse
Rundskriv Q16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge
NOU 2015:2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (Djupedalsutvalget)
NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser (Ludvigsenutvalget)
NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole - Et kunnskapsgrunnlag
NOU 2007:6 Formål for framtida

Nyttige oppslagsverk
•
•
•
•
•

Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom - familier
Fra bekymring til handling - En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet
Ser du meg? – En veileder om psykisk helse og læring, Aust-Agder Fylkeskommune
Helse på barns premisser – Barneombudets fagrapport 2013
Oppslagsverk: Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Fra Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet
• Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering
• Skien kommune og Politiet – Handlingsveileder forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
• Skien kommune – Vold i nære relasjoner, Veileder

Nyttige nettressurser
• Udir - Veileder om skolemiljøutvalg
• Udir - Klasseledelse
• Udir - Hjem-skole samarbeid

Nyttige nettsteder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Kompetansesenter rus - region sør (KoRus)
Konfliktrådet i Telemark
nullmobbing.no
Antidoping på timeplanen - Ren elev, Antidoping Norge
Telemark fylkeskommune
Telemark politidistrikt
tidligintervensjon.no
ung.no
utveier.no - Radikalisering og voldelig ekstremisme
vipweb.no - Veiledning og informasjon om psykisk helse
voksneforbarn.no
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9. Aktuelle skjemaer
Hva

Bruksområde

Hvor

Barnevern

Bekymringsmelding
til barneverntjenesten i
aktuell kommune

Politi

Melding til politiet

Til bruk ved konkret
mistanke om straff bare
forhold

Standardtekst i 360
Mal i TQM

Kontakskjema

Oversikt over lokale
hjelpeinstanser

Skolene fyller ut
med aktuell, lokal
informasjon

Mal i TQM

Brudd på
ordensreglementet

Mal for vedtak om
sanksjoner etter brudd
på ordensreglementet

Referatmal

Møte 1

Til bruk ved
(bekymrings)samtaler
med elev/elev og
foresatte

Standardtekst i 360
Mal i TQM

Referatmal

Møte 2 og påfølgende
møter

Til bruk ved
(bekymrings)samtaler
med elev/elev og
foresatte

Standardtekst i 360
Mal i TQM

Standardtekst i 360
Mal i TQM

Standardtekst i 360
Mal i TQM
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