
BEDRE LÆRINGSMILJØ – RULLERING AV TILTAKSPLANER 2013  
BERLEVÅG KOMMUNE 
 
Innstilling: 
 

1. Elever, lærere, foreldre og politikere utformet i 2010-2011 10 mål med tilhørende 

tiltaksplaner for at Berlevåg skole skal bli et bedre sted å lære. 

Elever, lærere og foreldre har nå rullert sine tiltaksplaner. Disse vedtas av 

kommunestyret for å synliggjøre og styrke utviklingsarbeidet ved skolen. 

2. Tiltaksplanene rulleres i 2014.  

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 

Berlevåg skole er deltaker i det nasjonale prosjektet "Bedre Læringsmiljø" i 2010-
2014. Ett av to satsingsområder er at elever, lærere, foreldre og politikere arbeider 
sammen om mål for å gjøre skolen bedre. 

Skoleåret 2010-2011 ble følgende 10 mål for Berlevåg skole og tilhørende 
tiltaksplaner utarbeidet i brukergruppene og senere vedtatt av kommunestyret: 

Mål for at Berlevåg skole skal bli et bedre sted å lære: 

1. Mobbefri skole  

2. Krav til elever/lærere/foresatte/politikere  

3. Samarbeid skole-hjem-samfunn  

4. Trygghet  

5. Respekt og omsorg for hverandre  

6. Klare regler  

7. Varierte aktiviteter  

8. Gode fysiske rammer inne og ute  

9. Kompetanse (ansatte og elever)  

10. Gode og trygge lærere 

Tiltaksplan elever: 

1. Vi skal gi beskjed til lærer eller foreldre dersom vi ser at noen blir plaget eller 
mobbet 

2. Vi vil inkludere alle 

3. Vi vil oppdatere skolen om adresseforandringer, nye telefonnummer og 
lignende 

4. Vi skal sørge for at lærerne tar tak i problemet dersom noen blir plaget på 
skolen 

5. Vi vil trøste og hjelpe hverandre 

6. Vi vil ha arbeidsro 

7. Vi ønsker en fast trivselsdag i hvert semester 



8. Vi vil ha aktivitetsledere i langfriminuttet 

9. Vi vil arbeide på vårt eget nivå 

10. Vi skal la lærerne undervise i det de er gode på 

Tiltaksplan foreldre: 

1. Foreldregruppa for hvert trinn lager minimum 1 sosialt arrangement for 
klassen etter skoletid hvert semester 

2. a) Det skal være minimum 75 % oppmøte på alt av foreldremøter 

b) Barnet ditt skal få vise deg sin arbeidsplass (klasserom) i løpet av skoleåret 
3. a) Gi skolen oppdatert kontaktinformasjon 

b) Vise aktiv deltakelse ved arrangement, f.eks. fellessamlinger og turer 
4. Vi tar et felles ansvar. Meld fra om alle tilfeller av plaging/mobbing til skolen 

selv om det ikke gjelder ditt barn. 

5. Vi skal omtale hverandre (foreldre, elever, lærere, politikere) positivt. 

6. Vi skal sette oss inn i skolens regler – ordensregler, klasseregler, 
fraværsregler o.l. 

7. Vi vil hjelpe til når skolen har behov for bistand i forbindelse med 
aktivitetsdager eller turer (f.eks. tilsyn, frakt av bagasje) 

8. Vi utstyrer barna våre riktig (mat, uteklær etc.) 

9. En temakveld per skoleår 

10. Aktiv dialog med lærere/skole/foreldregruppa 

Tiltaksplan lærere: 

1. Vi vil lage en funksjonell trivselsplan/plan mot mobbing 

2. Vi skal følge felles rutiner 

3. a) Hvert trinn skal få delta på minst en aktivitet/ett besøk i lokalsamfunnet per 
semester 
b) Skolen arrangerer ”åpen skole” en gang per år 

4. Vi vil gjennomføre en trivselsdag hvert vårsemester 

5. Vi vil gjennomføre og følge opp et folkeskikkprosjekt per skoleår 

6. Vi er samstemte om konsekvenser av brudd på ordensregler 

7. Vi vil legge til rette for at elevene får praktiske eller fysiske aktiviteter hver dag 

8. Vi vil stimulere til mer aktivitet ute i friminuttene 

9. Vi vil utvikle et system for kollegaveiledning 

10. Vi skal aldri gå forbi uløste situasjoner. Kontaktlærer får alltid beskjed om tiltak 

Tiltaksplan politikere: 

1. Styrke fritidstilbud, for eksempel ungdomsklubben 

2. a) Deltakelse på temamøter, gjerne arrangere eget temamøte for 5.-10. trinn 

b) Referat fra møter i SU skal føres opp som referatsaker til kommunestyret 
3. a) Elevrådet får presentere seg på kommunestyremøte hver høst 

b) Skoleledelsen bringer opp saker som f. eks. St.mld der innholdet har 
betydning for skolen vår, til politisk ledelse for diskusjon 



c) Politikere deltar i skolens aktiviteter, og når det er mulig la gjester se 
aktiviteter ved skolen 

4. Gi økonomiske rammer som gir skolen mulighet for å gjøre forebyggende tiltak 
5. a) Stille opp i undervisningssammenheng og på yrkesmesse 

b) Skape gode holdninger, stolthet og identitet 
6. Kjenne til skolens ulike reglement 
7. a) Årlig invitere en klasse fra ungdomsskolen på besøk i kommunestyret 

b) Gjennomføre formannskapsmøte på skolen 

8. Prioritere utbedring av uteområdet for skolen 
9. Sette seg godt inn i skolens virksomhet, bl.a. gjennom årlig dialogmøte mellom 

formannskap og skoleledelse 
10. Legge til rette for videre-/etterutdanning 

Elever, lærere og foreldre har gjennom våren 2013 evaluert sine respektive 
tiltaksplaner. Gjennomgangen har vist at alle gruppene har tiltak som ikke er godt nok 
kjent, og som de ønsker å prioritere videre. Andre tiltak har vært gjennomført, og blitt 
så innarbeidet at det ikke lenger er nødvendig å ta dem med i planen. 
 
Samtlige er enige om at det er viktig å fortsette arbeidet. Denne gangen er antall 
tiltak redusert, men hvert av dem kan ha tilknytning til flere mål. 
 
Det er også avklart tydeligere i hver av gruppene hvordan tiltaksplanene skal gjøres 
kjent om høsten og brukes aktivt gjennom året.  
 
Politikerne har ikke gjennomført sin del av prosjektet i denne omgang. 
 
De nye tiltaksplanene er: 
 
Tiltaksplan elever: 

1. Hvis du ser noen som blir mobbet, si ifra til mobberen. Hvis det ikke hjelper, si 

ifra til en voksen som skal sørge for at problemet blir tatt tak i. 

2. Vis høflighet, hils på dem du møter og behandle andre sine eiendeler og andre 

personer med respekt. 

3. Vi vil inkludere alle i gode og varierte aktiviteter ute i friminuttene. 

4. Vi vil ha gode og trygge lærere med klare regler. 

5. Vi skal gi informasjon hjemme om det som skjer på skolen, og eventuelt 

motsatt. 

 

Tiltaksplan foreldre: 

1. Foreldregruppa for hvert trinn lager minimum 1 sosialt arrangement for 

klassen etter skoletid hvert semester. 

2. Vi vil vise aktiv deltakelse i barnas skolehverdag og ved arrangement, f.eks. 

foreldremøter, fellessamlinger og turer. 

3. Vi skal melde fra om alle tilfeller av plaging/mobbing til skolen selv om det ikke 

gjelder eget barn. 

4. Vi skal omtale hverandre (foreldre, elever, lærere, politikere) positivt. 

5. Vi vil gjennomføre en felles temakveld pr. skoleår. 



 

 

Tiltaksplan lærere: 

1. Hver elev skal bli sett, hørt og tatt på alvor. 

2. Vi skal følge klare, felles regler. 

3. Vi skal påta oss ansvar for alle elever. 

4. Elevene skal få fysisk aktivitet hver dag i friminutt og undervisning. 

5. Folkeskikk skal være felles tema gjennom året. 

 
  


