
 

Forebyggende plan – Psykososialt miljø – Røråstoppen 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 

Rektor og SFO-leder 

Planleggingsdager før 
oppstart 

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

• Gjennomgang av ordensreglement, trivselsregler og 
rutine for inspeksjon – alle ansatte 

• Gå gjennom God start-planer for oppstart, hel skole 

• Planlegge God start på trinn 

Rektor 

Oppstart av nye og 
gamle klasser og 
trinn 
 
 
 
 
Elevmedvirkning 

• Forskrift om ordensreglement-Grunnskolene i 
Tønsberg kommune og Trivselsregler – Dette er lov 1.-
7.trinn gjennomgås med alle elever 

• Elever og lærere på trinnet utarbeider/gjennomgår 
egne klasseregler  

• Trivselsfremmende aktiviteter for klassen 

• Faddersamarbeid  

• Valg av elevrådsrepresentanter 3.-7.trinn og 
konstituere nytt elevråd 

 

Kontaktlærere 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktlærere og 
Elevrådslærer 

Informasjon til 
foresatte 
 

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

Rektor 

September 
Oktober 

Identifisering av 
sårbare elever  

• Tema i trinnmøte med ledelsen 

• Tema på personalmøte SFO 

• Tema i ledelsens jevnlige møter med miljøteamet, 
helsesykepleier og forebyggende barnevern (hver 
andre uke) 

Trinnet 
SFO 
Ledelsen 

Elevmedvirkning • Vennskapsuka : Trivselsfremmende aktiviteter i regi av 
elevrådet  

Alle 
Elevrådet 

Foreldreinvolvering • Møte mellom klassekontakter, FAU og skolen 

• Utarbeide plan for sosiale og trivselsfremmende 
aktiviteter på trinnet 

• Foreldremøter på alle trinn 

• Konstituere FAU  

• Konstituere SU/SMU 

Rektor 
Kontaktlærer 

Undersøkelse • Gjennomføring av digital ikke-anonym undersøkelse 
for 1.-7. trinn – trivsel-trygghet-læring 

• 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 

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

Rektor 

Utviklingssamtale 
m/halvårsvurdering 

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

Kontaktlærer 

Desember   
 
 

 



Januar Oppstart andre 
semester 

• Rutine for inspeksjon repeteres i personalet 

• Skolens ordensreglement og trivselsregler repeteres 
for alle elever 

Rektor 
Kontaktlærer 

Februar Overgangsrutiner • Dialog med barnehagene om nye skolestartere 

• Dialog med Revetal ungdomsskole om årets 7. trinn 

Ledelsen 
7. trinn 

Mars Undersøkelse 
 
 
 
Foreldreinvolvering 

• Gjennomføring av digital ikke-anonym undersøkelse 
for 3.-7. trinn – trivsel-trygghet-læring 

• Oppfølging av enkeltelever i etterkant 
 

• Foreldremøter på alle trinn 

Ledelsen 
Kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer 

April 
Mai 

Overgang fra bhg. • Barnehagene besøker skolen – OSS Inspektør  
 

Utviklingssamtale 
m/halvårsvurdering 

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

Kontaktlærer 

Elevmedvirkning • Elevrådskonferansen for 6. og 7. trinn Kontaktlærer elevråd 

Juni Overgang fra bhg. • Bli kjent-dager 

• Foreldremøte 

Ledelsen 

Overgang til u-skole • Besøksdag Revetal ungdomsskole 

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

Rektor 

 
Elevmedvirkning 

• Gjennomgå og revidere rutiner for God start 

• Komme med innspill til God start av skoleåret 

Kontaktlærer elevråd 

 

Trivselsfremmende tiltak gjennom hele året for alle elever: 

• Klassemøter/klassens time 

• Trivselsaktiviteter to ganger pr. uke ledet av elever på 6. og 7. trinn 

• Fredagsdisko i storefri , ledet av elevråd (3-4 ganger i året) 

• Ulike aktivitetsdager 

• Trivselssamling hver måned 

• Turneringer 

• Faddersamarbeid 

• Elevsamtaler med kontaktlærer 

Denne planen bygger på følgende nasjonale, kommunale og lokale styringsdokumenter: 

• Opplæringslova, §9a Trygt og godt skolemiljø- nasjonal 

• Rammeverk for skolenes forebyggende plan – kommunal 

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

• Plan for psykososialt arbeid og Handlingsplan mot mobbing – kommunal 

• OSS-rutinen – kommunal 

• Forskrift om ordensreglement-Grunnskolene i Tønsberg kommune- kommunal 

• Trivselsreglementet-Dette er lov 1.-7.trinn- lokal 

• Rutine for å følge med i friminutt- lokal 

• Rutine for systematisk arbeid med skolemiljø og trivsel ved Røråstoppen skole- lokal 

 


