
Forebyggende plan – Psykososialt miljø-Træleborg skole 
 

Tid Aktivitet Tiltak Ansvar 

August Oppstart SFO • Ekstra fokus på nye elever og første trinn 

• Trygge foresatte  

• Relasjonsarbeid - barn-barn, voksen-barn 

• Lek og aktivitet med voksenstøtte 

• Økt bemanning 

Rektor og SFO-
leder 

Planleggingsdager før 
oppstart 

• Gjennomgang av kommunale og lokale rutiner og 
retningslinjer – alle ansatte 

• Gjennomgang av ordensreglement og 
trivselsregler, samt rutine for skolestart og tilsyn 

• Gjennomgang av «God start» 

Rektor 
inspektører  
og sosiallærer 

Oppstart av nye og 
gamle klasser og trinn 

• Skolens ordensreglement og trivselsregler 
gjennomgås med alle elever 

• Elever og lærere på trinnet utarbeider egne 
klasseregler og tilhørende klasseregler 

• Trivselsfremmende aktiviteter for klassen 

• Oppstartsamtale med alle foresatte på 1. trinn og 
nye elever på resterende trinn 

• Sosiallærer og helsesykepleier presenterer seg i 
alle klasser 

Kontaktlærer 

Elevmedvirkning • Valg av elevrådsrepresentanter 

• Konstituering av elevråd 

Kontaktlærere og 
sosiallærer 

September Elevsamtaler • Alle kontaktlærere gjennomfører elevsamtale 
med sine elever - fokus på trivsel, trygghet og 
relasjon 

Kontaktlærer 

Identifisering av sårbare 
elever  
 
 
Trinnsamtale 

• Tema på personalmøte SFO 

• Tema i ledelsens ukentlige møter 

• Tema på fellestid 
 

• Trinnsamtale med elevgjennomgang 

Trinnet 
SFO 
Ledelsen 

Foreldreinvolvering • Møte mellom klassekontakter, FAU og skolen 

• Konstituering av FAU 

• Utarbeide plan for sosiale og trivselsfremmende 
aktiviteter på trinnet 

• Foreldremøter på alle trinn – egen rutine  
(§ 9 A) 

• Konstituere SU/SMU 

Rektor 
Kontaktlærer 

Oktober Trivselsundersøkelse • Gjennomføring av ikke anonym 
Trivselsundersøkelse 

• Oppfølging av enkeltelever i etterkant 

Ledelsen 
 
Kontaktlærer 

November 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevundersøkelsen • Gjennomføring av nasjonal, anonym, 
undersøkelse for 5.-7. trinn 

• Gjennomgang med elevråd, trinn og klasse av 
utvalgte områder i undersøkelsen 

Ledelsen 
 
Kontaktlærer 

Overgang bhg-skole • Musikkstund med 1. trinn og skolestarterne  

Foreldreinvolvering 
 

• SU/SMU – gjennomgang av skolens arbeid med 
skolemiljø 

Rektor 

Elevsamtale  
 
 
 
Utviklingssamtale 
m/halvårsvurdering 
 

• Kontaktlærere gjennomfører elevsamtale med 
sine elever- forberedelse til utviklingssamtale, 
samt «psykososial vernerunde» tilpasset alder 
sendes hjem. 

• Planlagt og strukturert samtale med foresatte om 
elevens faglige og sosiale utvikling 

 
 

Kontaktlærer 

Desember    

Januar Oppstart vårhalvåret • Rutine for inspeksjon repeteres i personalet 

• Skolens ordensreglement og trivselsregler 
repeteres i alle klasser 

Rektor 
Kontaktlærere 
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Trivselsundersøkelse 
 
 
Trinnsamtale 

• Gjennomføring av ikke anonym 
Trivselsundersøkelse 

• Oppfølging av enkeltelever i etterkant 
 

• Trinnsamtale med elevgjennomgang 

Ledelsen 
 
Kontaktlærer 

Februar Overgangsrutiner • Dialog med barnehagene om nye skolestartere 
med spesielle behov 

• Dialog med Byskogen skole om 7. trinn og 
spesialundervisning 

Ledelsen 
7. trinn 
 

Mars Foreldreinvolvering • Foreldremøter på alle trinn- egen rutine Kontaktlærer 

April Trivselsundersøkelse • Gjennomføring av ikke anonym 
Trivselsundersøkelse 

 

Overgang fra bhg- skole • Musikkstund med 4. trinn og skolestarterne Inspektør og 
sosiallærer, samt 
kontaktlærere 

Elevsamtaler 
 
 
 
 
Utviklingssamtale 
m/halvårsvurdering 

• Kontaktlærere gjennomfører elevsamtale med 
sine elever- forberedelse til utviklingssamtale 
basert på «psykososial vernerunde» tilpasset 
alder sendes hjem. 
 

• Planlagt og strukturert samtale med foresatte om 
elevens faglige og sosiale utvikling 

 

Kontaktlærer 

Mai Overgangsrutiner  
barnehage – skole 
 
Barnetrinn - 
ungdomstrinn 
 
 

• Overføringsmøter barnehage -skole 
 
 

• Overføringsmøter barnetrinn - ungdomstrinn 

 

Elevmedvirkning • Elevrådskonferansen for 6. og 7. trinn Sosiallærer 

Juni Overgang barnehage-
skole 

• Besøksdag 

• Foreldremøte 

Ledelsen 
 
Kontaktlærer 

Overgang til u-skole • Besøksdag Inspektør 
Kontaktlærere 

Foreldreinvolvering • SU/SMU – gjennomgang av skolens arbeid med 
skolemiljø 

 

Rektor 

 

Trivselsfremmende tiltak gjennom hele året for alle elever: 

• Felles VI-fokus for hele skolen hver måned 

• Elevrådsmøte en gang pr. måned. 

• Klassemøter mellom elevrådsmøtene med oppdrag knyttet til VI-fokuset 

• Trivselsaktiviteter i storefri to ganger pr. uke ledet av elever på 6. og 7. trinn i samarbeid med sosiallærer 

• Disko i storefri fredager 

• Ulike aktivitetsdager 

• Felles VI-samlinger 

• Turneringer 

• Faddersamarbeid 

Felles skolering for personalet: 

• Bry deg prosjektet 

 

Denne planen bygger på følgende kommunale og lokale styringsdokumenter: 
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• Rammeverk for skolenes forebyggende plan – kommunal 

• Retten til et godt og trygt skolemiljø, rutine – kommunal 

• Handlingsplan mot mobbing – kommunal 

• OSS-rutinen - kommunal 

• Rutine for inspeksjon – lokal 

• Rutine for samarbeid mellom hjem og skole - lokal 

• Rutine for foreldremøter - lokal 

• Plan for arbeid med sosial kompetanse – lokal 

• Rutine for team- og trinnmøter - lokal 


