
Forebyggende plan – Psykosialt miljø – Volden 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 

 Gå gjennom skjema fra barnehagene 
 

Rektor og. 
SFO 

Planleggingsdager 
før oppstart 

 Gjennomgang av kommunale og lokale 
rutiner og retningslinjer – alle ansatte 

 Gjennomgang av handlingsplan mot 
mobbing 

 Felles regler for skole og SFO 
 

Rektor 

Bli kjent uke Aktiviteter på tvers av klassen gjennom en hel 
uke. Fadderklasser, tilstøtende trinn. Starter 
med fellessamling. Avsluttes med en 
fellesaktivitet for hele skolen.   

 

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 rutiner for klassen 

 Skisse for sosial plan for hele året 

 Fadderarbeid 

 Tilbud om oppstartssamtaler til alle 
foresatte på 1.trinn.  

Kontakt-
lærer 

Volden nytt  Informasjon om blant annet retten til et 
trygt og godt skolemiljø sendes ut til alle 
foresatte 

Rektor 

 Oppstart av 
aktivitetsledere 

 Aktivitetsledere på 6. og 7.trinn setter i 
gang aktiviteter i storefri.  

Sekretær 

 Elevmedvirkning
  

 Konstituering av elevrådstyre og elevråd 
for neste skoleår. Regelmessige 
klasseråd.   

Kontakt-
lærer elevråd 

September Elevmedvirkning  Elevrådets lager plan for tiltak gjennom 
skoleåret for å fremme trivsel  

Kontaktlærer 
elevråd. 

Gjennomgang av 
elevgruppene 

 Trinnmøter med fokus faglig og sosial 
mestring. 

 Tema på personalmøte SFO 

 Tema i plangruppa på skole og SFO. 
Trenger noen ekstra oppfølging ute? 

Trinnet 
SFO 
Rektor 

Spekter uke 39/40  Ikke anonym undersøkelse  

 Trivselsundersøkelse hjemme- del2- 1. og 
2.kl 

Kontaktlærer 
3.-7.kl 

Foreldreinvolvering  Møte mellom FAU og skolen 

 Utarbeide plan for sosiale og 
trivselsfremmende aktiviteter på trinnet 

 Foreldremøter på alle trinn  
Møte med FAU og SFO 

Rektor 
Kontakt-
lærer 
SFO leder 



Oktober Undersøkelse  Trinnsamtaler i etterkant av Spekter.  Rektor 
Kontakt-
lærer 

 Samtaler med 
8.trinn 

 Evaluering av skolegang på Volden skole Rektor 

 Utviklingssamtale 
m/halvårsvurdering 

 Planlagt og strukturert samtale med 
foresatte om elevens faglige og sosiale 
utvikling. SFO gir informasjon til 
kontaktlærer på 1.-4.trinn 

Kontakt- 
lærer 
SFO leder 

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

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

Rektor 
 
Kontakt-
lærer 

Foreldreinvolvering  Konstituere SU/SMU. SU/SMU – 
gjennomgang av skolens arbeid med 
skolemiljø 

Rektor 

 Blime  Hele skolen danser  

Desember Felles lunsj  Lunsj i klassene siste dagen før ferien.  Kontaktlærer 

 Førjulsaktiviteter   Egen plan for sosiale tiltak i klassen, 
faddere og hele skolen.  

Teamleder 

Februar Overgangsrutiner  Dialog med barnehagene om nye 
skolestartere med spesielle behov 

 Dialog med Ringshaug ungdomsskole om 
årets 7. trinn 

 

KSU- 
Barnehagene, 
SFO 
7. trinn 
 

    

Mars Fellessamling  påske Rektor 

Lunsj  Siste dag før påske kontaktlærer 

     

April Foreldreinvolvering  Foreldremøter på alle trinn.  Kontakt- 
lærer 

Overgang fra bhg.  Barnehagene besøker skolen – OSS-
rutinen 

 Rektor 

Spekter  Ikke anonym undersøkelse om trivsel 3.-
7.trinn 

Kontaktlærer 

 Fire på rad   Fire på rad Elevrådet 

 Utviklingssamtale 
m/halvårsvurdering 

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

Kontakt- 
lærer 

Mai     

Elevmedvirkning  Elevrådskonferansen for 6. og 7. trinn 
 

Kontakt-
lærer elevråd 

 Foreldreinnvolvering Møte mellom FAU og SFO SFO leder 
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Juni Overgang fra bhg.  Besøksdag 

 Foreldremøte 

Ledelsen 
Kontaktlærer 

Overgang til u-skole  Besøksdag Ringshaug 

Foreldreinvolvering  SU/SMU – gjennomgang av skolens 
arbeid med skolemiljø 

 Konstituering av FAU for neste skoleår 

Rektor 

  Sommeravslutning Hele skolen 

 

 

Alle klasser og SFO har en plan for sosialt arbeid som forebygging mot mobbing.  SMART, bøker om 

psykisk helse, fokus på nettmobbing, Bruk Hue ( https://brukhue.no/ ) Salaby- Jeg vet 

(https://www.jegvet.no/ 

 

Friminutt. Rutine for inspeksjon gjennomgås august og januar. Gul vest, bevege seg kontinuerlig, 

undersøkende blikk.  

 

Denne planen bygger på følgende kommunale og lokale styringsdokumenter: 

 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 

https://brukhue.no/
https://www.jegvet.no/

