
 

 

 

 

 

 

“A healthy social life is found only when, in the mirror of each soul, the whole community finds its reflection, and when, in the whole 

community, the virtue of each one is living.”  Rudolf Steiner 

 

 

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø 

 

Opplæringsloven 9 A 

 



Formål med handlingsplanen 

 

 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som skal fremme trivsel, læring og helse. Steinerskolen i Kristiansands 

handlingsplan skal bidra til å sikre at denne retten blir oppfylt. Du kan lese mer om hva skolen skal gjøre på følgende 

nettside: Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre? (udir.no) 

 

De neste sidene i dette dokumentet inneholder et årshjul for skolens systematiske arbeid for å skape et trygt og godt 

skolemiljø. Denne planen evalueres av skolen hvert år i samarbeid med kontaktlærer for elevrådet og FAU. 

 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/


Årshjul for skolens systematiske arbeid for å skape et trygt og godt skolemiljø 

 Tidspunkt Aktivitet Hvordan Ansvarlig Tema for måneden 

Aug. Ved skolestart 
 

Gjennomgang av skolens ordensreglement 
og handlingsplan for trygt og godt 
skolemiljø 
 
Informasjon angående 9A og handlingsplikt 
 
Gjennomgang av brannrutiner 

Personalmøte Ledelsen, verneombud og 
brannvernleder 

Vennskap 
 
Nettvett 

Gjennomgang av skolens ordensreglement 
og handlingsplan for trygt og godt 
skolemiljø 
 
Lage klasseregler 

I alle klasser Kontaktlærere 

Fadderordning Fadderordningen organiseres Kontaktlærere i aktuelle 
klasser 

Fra uke 34 Fokus på trygg nettbruk Gjennom undervisning med bruk av 
opplegg fra for eksempel nettvett.no 
og dubestemmer.no 

Kontaktlærere i samarbeid 
med IT-ansvarlig 

Sept. Innen 3 uker 
etter skolestart 
 

Felles foreldremøte - Gjennomgang av 
elevens rett til et trygt og godt skolemiljø 

Møte på skolen Ledelsen Klima og miljø  
 
Mot 

Elevrådet konstitueres 
Info om SAMM-metoden 

Gjennom valg og organisering Elevrådsansvarlig 
Kontaktlærere 

Valg av trivselsledere (TL) Gjennom organisering Sosiallærer 

I løpet av 
september 

Dugnad Skolen arrangerer dugnad i 
samarbeid med FAU 

Daglig leder og pedagogisk 
rådgiver i samarbeid med 
FAU 

Uka før 
høstferien 

Mikaelsfest  Arbeid på skolen og samling i 
Bertesbukta rett før høstferien 

Alle lærere  



Okt. I løpet av 
oktober 

Fokus på språkbruk Gjennom samtaler og undervisning 
med bruk av opplegg fra for 
eksempel dembra.no 

Pedagogisk rådgiver, 
kontaktlærere og 
elevrådet 

Språkbruk 
 
Trivsel Kartlegging av fysiske forhold (Uteområde 

og bygg) 
Risikovurdering og eventuelle HMS-
tiltak 

Verneombud og daglig 
leder 

Fra uke 43 Elevundersøkelsen – 7. og 10. trinn 
obligatorisk. Må gjennomføres innen 20. 
desember 

I klassene Ledelsen og kontaktlærere 

Elevsamtaler høst Gjennomføres i forkant av utviklings-
samtalen der trivsel er eget tema 

Kontaktlærere 

Gjennomføring av utviklingssamtaler 
(Foreldrekonferanser) 

Møte 

Nov. Andre uke i 
november 

Lanternefest Samling på Naturmuseet  Lærerne på 1.-7. trinn Vær et lys for andre 

Des. 1.desember Advents-spiralen  
 

Markeres på skolen Alle lærere Medlidenhet 

6. desember St. Nikolas  
 

8. klasse 

13. desember St. Lucia Småskolen 

Jan Før andre 
semester 

Rapportering av 9A-saker til styret Skjema Daglig leder Menneskerettigheter 

Siste uka i januar Skoleball for ungdomstrinnet Arrangeres på skolen Sosiallærer, elevrådet og 
FAU 

27. januar Den internasjonale holocaustdagen Markeres på skolen Kontaktlærere 

Feb. 6. februar Samenes nasjonaldag Markeres på skolen Alle lærere Mangfold 
 14. februar Safer Internet Day Markeres på skolen Kontaktlærere 

Uke 6 Uke 6 Tema i undervisningen Sosiallærer og 
kontaktlærere 

Før vinterferien Karneval 
 
 

Opplegg på skolen Alle lærere 



 

Mars 
 

Etter vinterferien Planlegging av neste års skolerute Tas opp på ledelsesmøte og 
lærermøte 

Daglig leder og pedagogisk 
rådgiver 

Du er verdifull 
akkurat som du er 

Innen utgangen 
av april 

Elevsamtaler vår Gjennomføres i forkant av utviklings-
samtalen der trivsel er eget tema 

Kontaktlærere 

Gjennomføring av utviklingssamtaler 
(Foreldrekonferanser) 

Møte 

April 
 

I løpet av april Felles foreldremøte Møte på skolen Ledelsen Felleskap og 
samarbeid 

Dugnad Skolen arrangerer dugnad i 
samarbeid med FAU 

Daglig leder og pedagogisk 
rådgiver i samarbeid med 
FAU 

Uken før 
vårmarked 

Sirkusuke og prosjektuke Undervisningsopplegg på skolen Alle lærere 

Mai Rett etter 
sirkusuken 

Vårmarked Arrangement på skolen Alle lærere i samarbeid 
med FAU 

Frihet 

17. mai 17. mai-tog I byen Ledelsen og alle lærere 

Juni 
 
 

I løpet av juni Evaluering av skolens handlingsplan for et 
trygt og godt skolemiljø og arbeid med 9A 

Behandles av skolens personale, 
elevrådet og FAU 

Ledelsen, kontaktlærer for 
elevrådet og FAU-leder 

Fysisk aktivitet 

Rapportering av 9A-saker til styret Skjema Daglig leder 

Andre uke i juni Idrettsdag Arrangement på Gamle Stadion Alle lærere 


