
Skolens sjekkliste for å fylle kravene til et godt psykososialt miljø skoleåret 2012-2013 
(Opplæringsloven kap 9a) 

Tema Rektors forventninger Gjelder Er 
på 
plas
s 

Unde
r 
arbei
d 

Ikke 
på 
plas
s 

Signeres 
når 
oppdrage
t er utført 

Plan for 
forebyggende arbeid 
i tilnytning til 
elevenes skolemiljø 

 

Ansatte bekrefter at de har lest, kjenner til innholdet og iverksetter planens innhold  
Ansatte er kjent med at planen er tilgjengelig på skolens hjemmeside og i Kvaliteket. 

Alle ansatte     

Plan for samarbeid 
skole/hjem 

 

Planen legges til grunn for samarbeid mellom skole og hjem på Dalgård skole. Den legges fram årlig på 
trinn/gruppe og sammen med foreldre. Planen evalueres i brukerråd hvert år. 
Ansatte er kjent med at planen er tilgjengelig på skolens hjemmeside og i Kvaliteket. 

Lærere og 
ledere 

    

Handlingsplan når 
kriser oppstår 

 

Ansatte gjør seg kjent med innholdet i planen og med hvor Krisepermen fra Personalomsrog står. Den 
plasseres på toppen av posthylla for ansatte. 
Ansatte er kjent med at planen er tilgjengelig på skolens hjemmeside og i Kvaliteket. 

Alle ansatte     

Håndbok om lærings- 
og oppvekstmiljøet 
på Dalgård skole 

Planen omhandler rettigheter knyttet til lærings- og oppvekstmiljøet på Dalgård skole.  
Ansatte bekrefter at de har kunnskap om innholdet i planen, og legger det til grunn for sitt arbeid på 
skole og sfo. Ansatte er kjent med at planen er tilgjengelig på skolens hjemmeside og i Kvaliteket. 

Alle ansatte     

Rektor legger fram planen for ansatte.  Rektor     

      

Skolens ledelse har 
gjennomgått skolens 
ansvar ift enkeltsaker 
knyttet til 
Opplæringslovens § 9a. 

Info  legges fram for pedagogisk personale i skolens fellestid, for ansatte i sfo i basemøter og for 
foreldrene i foreldremøter. For tolking av lov og regelverk, se: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/reglement/2006/veileder-til-opplaringsloven-
kapitel-9a-.html?id=437836  

Alle ansatte     

Ansatte vet hva handlingsplikten er og hvordan den skal utøves. Eget skriv må underskrives som 
bekreftelse på kunnskap om handlingsplikten. 

Alle ansatte     

Det er laget konkrete 
planer for arbeidet mot 
krenkelser og mobbing i 
alle klasser og grupper. 

Lærere har ansvar for dette innen utgangen av uke 42. Legges fram teamvis i skolens fellestid. Lærere 
 
 
  

    

Det skal drøftes med 
foreldre i foreldremøtene 
hvordan skolens planer 
mot krenkelser og 
mobbing iverksettes i 

Gjennomgås på høstens foreldremøter. God brosjyre: 
http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/brosjyrer/Skolemiljo_foreldrebrosjyre_nynorsk.pdf?epslangua
ge=no  

Lærere     

Brev sendes alle med foreldre til underskrift. Arkiveres på skolen ett år. Lærere     

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/reglement/2006/veileder-til-opplaringsloven-kapitel-9a-.html?id=437836
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/reglement/2006/veileder-til-opplaringsloven-kapitel-9a-.html?id=437836
http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/brosjyrer/Skolemiljo_foreldrebrosjyre_nynorsk.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/brosjyrer/Skolemiljo_foreldrebrosjyre_nynorsk.pdf?epslanguage=no


klassene. Brevet ligger i Kvaliteket. 

Elevene får opplæring i 
sine rettigheter og plikter 
ift 

 Innholdet i § 9a 

 Hvor de kan 
finne info 

 Hvordan de skal 
gå fram om de 
blir krenket eller 
mobbet 

 
 
Skolens lærere har ansvar for at dette blir gjort, og for å informere foreldre om hva som er gjort på 
ukeplanen innen uke 42.   
Se lenken: 
http://www.barneombudet.no/skolemiljo/  
 
her finnes en liten videosnutt som kan brukes for samtale, og skjema elevene kan bruke dersom de 
ønsker å sende inn klage ift §9a. 
 

Lærere     

Lærer i elevråd har 
ansvar for å ta opp 
skolens plan for 
forebyggende arbeid med 
elevrådet 

Gjennomføres ved skoleårets begynnelse 
Aktuelle lenker: 
http://www.barneombudet.no/skolemiljo/  
http://www.fug.no/mobbing.141889.no.html  

Lærer for 
elevråd 

    

Rektor legger skolens 
dokumenter som er 
nevnt ovenfor fram for 
brukerråd/skolemiljøutva
lg  

På første møte etter sommeren. Rektor     

Ordensregler Nye ordensregler utarbeides i løpet av skoleåret 2012 – 2013 Lærere og 
elever 

    

Ordensreglene legges fram for g godkjennes av brukerråd. Rektor     

       

Lærer for elevråd 
inviterer rektor til 
elevrådsmøte. 

Elevrådsrepresentantene legger fram for rektor det de har lært om hva de skal gjøre dersom de 
opplever å bli mobbet eller de ønsker å klage på det psykososiale miljøet 
 

 

Lærer for 
elevråd 

    

Alle skolens elever får 
utdelt brosjyren  med 
info om 
Opplæringslovens § 9a 

Brosjyren er bestilt og deles ut til alle elever når den gjennomgås med elevene. 
Se http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Elevane-sitt-skulemiljo/  

Rektor      

Elevundersøkelsen  Gjennomføres årlig på 6. og 7. trinn Avdelingslede
r mellomtrinn 

    

Resultat av undersøkelsen legges fram for og tiltak drøftes i skolens lederteam og i brukerråd Rektor     

Avdelingsleder for mellomtrinnet drøfter resultat og tiltak med lærere på 6. og 7.trinn Avdelingslede
r mellomtrinn 

    

Resultat av undersøkelsen legges fram for og tiltak drøftes i  klassene Lærere på 6. 
og 7.trinn 

    

 

http://www.barneombudet.no/skolemiljo/
http://www.barneombudet.no/skolemiljo/
http://www.fug.no/mobbing.141889.no.html
http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Elevane-sitt-skulemiljo/


Når de oppgaver du har ansvar for er på plass, signeres dokumentet og leveres til avdelingsleder. 

Frist for innlevering: 05.10.2012. 

 

Dato og signatur 

 

 

 Opplæringsloven § 9A- Til hjelp for kontaktlærer/lærere på trinnet: 

 

Klasse:___________ 

Kontaktlærer : __________________________ 

 

 
HVA JA NEI 

Klassen/gruppa/storklassen mitt har gjennomført møter der elevenes 

rettigheter knyttet til Opplæringsloven § 9A er tatt opp.  
  

 
HVA JA NEI 

Trinnet har jevnlige trinnmøter med elevene.    

 
HVA JA NEI 

Elevene i min klasse er kjent med skolens ordens- og oppførselsreglement, 

og har sammen med kontaktlærere laget trinnsregler.  
  

 

HVA JA NEI 

Jeg har gjennomført foreldremøter og informert om elevenes og 

foreldrenes rettigheter knyttet til Opplæringsloven §9A og 

ordensreglement.  

Svarslipp fra alle foreldre er mottatt.  

  

 



HVA JA NEI 

Jeg er kjent med handlingsplikten, og har bekreftet det via svarslipp til 

avdelingsleder. 
  

 

 

HVA JA NEI 

Jeg er kjent med rutiner knyttet til henstillinger / klager fra elever og 

foreldre, og har fulgt disse i aktuelle saker.  
  

 

HVA JA NEI 

Jeg har gjennomført utviklingssamtaler, kontaktsamtaler og 

underveissamtaler der temaet blan annet har vært elevenes psykososiale 

miljø (jmf.   §3 – 11, §3 – 13 og §9A) .  

  

 

HVA JA NEI 

Jeg har vurdert elevenes orden og oppførsel knyttet til skolens 

ordensreglement.  
  

 

HVA JA NEI 

Trinnet har i tillegg til de forebyggende tiltakene i skolens regi iverksatt 

tiltak knyttet til det psykososiale miljøet ut fra samtaler / undersøkelser / 

elevundersøkelsen.  

  

 

 
 


