Plan for arbeidet med et godt og inkluderende skolemiljø ved Tvedestrand
videregående skole
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal arbeide systematisk og kontinuerlig med tanke på å fremme elevenes trivsel og
læring. Det er nulltoleranse for krenkelser og mobbing. Skolen skal være en trygg og helsefremmende læringsarena for alle elever, og alle som
arbeider ved skolen har plikt til å gripe inn dersom de får kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Oppgave
Forebygge

Innhold
Følgene områder er forankret i skolens virksomhetsplan under styringsområde
«læringsmiljø»:
- Gjennomføring av prosjektet «Skolen som arena for unges psykiske helse»
- Fokus i opplæringen på å finne egen motivasjon, mestring og egenvurdering
- Delta aktivt i elevdemokratiet via elevråd og SMU
- Undervisningsevaluering to ganger i året
- VIP-makker, VIP, synlige ressurspersoner ved skolestart. Teambygging.
- Kartlegging, sosiogram, intervjuer, veiledning av elever og lærere
- 180 graders-møte og klasselærerråd
- Faste møter mellom rådgivere, miljøteam og rus/psyk for samordning og
oppfølging av elever
I tillegg gjennomfører skolen:
Aktivitetsdag for elevene
- Alle avdelingene gjennomfører «alternative dager» der det legges til rette for
relasjonsbygging mellom elevene.
Tilstedeværende helsesøster.
- Helsesøster har ukentlig tilstedeværelse på de ulike avdelingene
Bruk av Miljøteam
- Miljøteamet er sammensatt av erfarne personer med relevant bakgrunn for å
jobbe forebyggende i elevmiljøet. Teamet er gode på samtale og dialog, de
gjennomfører observasjoner i klasserommet, i overgangssituasjoner, friminutt osv.
Teamet har en sentral rolle med tanke på elevers trivsel på skolen. De er også en
bidragsyter med tanke på faglig utbytte for elever som går grunnkompetanse-

Ansvar
Ass.rektor
Faglærere
Alle
Pedagogene
Alle ansatte
Ledelse, avd.l. spes.ped.,
rådgivere
Ass.rektor
Lærerne

løpet. Miljøteamet jobber selvstendig og tett, og gjør seg svært tilgjengelig for
elevene. Lærere, rådgivere og ledelse henvender seg til miljøteamet for hjelp og
bistand ved behov. Elever kan også henvende seg direkte til miljøteamet.

Følge med

Plikt som innebærer for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan
elevene agerer hver for seg og seg imellom.

Alle ansatte

Gripe inn

Plikt til å gripe inn mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det som
kjennetegner plikten «Å gripe inn» er at handlingen skjer umiddelbart, og at den er rettet
mot å stoppe en situasjon som pågår og som er forholdsvis akutt.
Grensen for å gripe inn er at den ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg selv eller
krenke noen av elevene for å stanse situasjonen.

Alle ansatte samt andre
instanser som oppholder
seg på skolen

Varsle

Plikt til å varsle rektor/ledelse dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev
ikke har et trygt og godt skolemiljø. Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke, og
har lav terskel.
Dersom det er en i skolens ledelse som står for krenkelsene skal den som får mistanke
om, eller kjennskap til dette, varsle direkte til skoleeier.

Alle ansatte samt andre
instanser som oppholder
seg på skolen

Undersøke

Plikt til å undersøke saken snarest ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har
et trygt og godt skolemiljø.
Undersøkelsen må ha som formål å få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for
elevens opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan han eller
hun opplever skolemiljøet.

Ledelsen

Utarbeide
aktivitetsplan

Utarbeide konkrete tiltak i en aktivitetsplan. Når skolen tar stilling til hvilke tiltak som skal
settes inn, må den vurdere det opp mot hva slags tiltak som ivaretar elevens interesse
best mulig. Eleven skal gis anledning til å uttale seg.

Ledelsen

Gjennomføre
aktivitetsplan

Iverksetting av tiltakene og evaluering av tiltakene.
Dette skal skriftlig gjøres og arkiveres i elevens mappe.

Ledelsen i samarbeid med
kontaktlærer

