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Inspeksjonsplan for Berger skole 

 
Vi er pålagt å føre tilsyn med elevene i skoletida. Godt tilsyn til elevene i friminutter et viktig 

mobbeforebyggende tiltak. I Udirs «Arbeid mot mobbing» pekes det på at mesteparten av 

mobbing foregår på områder hvor voksne ikke er til stede. De voksne må derfor prioritere 

inspeksjon og legge vekt på å ha en god kvalitet på inspeksjonen. Det lages en 

inspeksjonsplan med reserver for inspeksjon i starten av skoleåret.  

 

  

Skolens område omfatter følgende områder, merket med blå sirkel (     ) på 
kartet:  

1. Fotballbanen 
2. Nedre kant av Ouromsjordet 

a. Grensen bak (sommer): nederkant av Ouromsjordet 
b. Grensen bak (vinter): Ouromsjordet (etter at det  

3. Område bak gammelskolen 
4. Bak Renheim 
5. Foran nyskolen 
6. Område Renheim - skole 
7. Firkanten og område foran skolen dvs. ved borgen og scena 
8. Område 

 

Alle skal bruke gule vester når de har inspeksjon! 

 

Morgeninspeksjonen:  

Skolen har tilsyn med elevene fra kl. 08.15. Elever som møter tidligere, og som ikke har SFOs 

morgentilbud, har skolen ikke tilsynsansvar for. 

Den som har buss-/ og drosjeinspeksjon møter på bussplassen til kl. 08.15, og venter til buss 

og drosje har kommet. 

Den som ikke har buss-/ drosjeinspeksjon, har ansvar for å stenge grinda når det ringer inn. 

 

Inspeksjon i kortfriminuttene 

I kortfriminuttene er det satt opp et fast inspeksjonssystem. Der det alltid er to voksne ute.   
 

Inspeksjon i matfriminuttet 
De som har inspeksjon må være ute til kl. 11.10. Det er ikke lov å sende elever ut før dette. 
Dersom det skjer, er det den enkelte lærer som må være ute sammen med elevene til de 
voksne som har inspeksjon kommer.  
 
To lærere er ute på inspeksjon. Disse er fordelt på hele området etter en egen 
inspeksjonsplan. Vikarer står også skrevet på denne planen. Vikaransvarlig er ansvarlig for 
hele tiden å sikre at det er vikar ved fravær. 



Inspeksjon dersom enkelte elever krever det 
Dersom episoder, klasser eller enkeltelever krever det, settes det inn en ekstra person som 
har inspeksjon. Denne personen skal da være i nærheten av klassen eller enkelteleven. 
 

Friminutt dersom det er – 20  C eller kaldere 
Ved kaldt vær, under -20 C, tas beslutning om å være inne i friminuttene på morgenmøte. 
De elevene som vil være inne er da i gymsalen. Det bestemmes på morgenmøtet hvem som 
skal være inne i gymsalen og hvem som skal være ute av de som er satt opp på inspeksjon.  
 
 

 Systematisk tilsyn i friminuttene 
 Voksne som har inspeksjon skal være spesielt oppmerksomme i forhold til uønsket  

og krenkende adferd 

 Inspiserende voksne skal ta henvendelser fra elevene på alvor.  

 Voksne som har inspeksjon skal følge tidene som er satt opp på 
inspeksjonsoversikten. 

 Når det ringer inn må den lærer som skal ha klassen være på plass når elevene 
kommer. De som er ute på inspeksjon må følge med elevene når de går inn. Husk 
mye skjer i overganger!  

 De som har inspeksjon må være i bevegelse under inspeksjonen. Dersom en som har 
inspeksjon bak skolen/ Renheim, går foran, må vedkommende sikre at det er noen 
bak og også gi beskjed om at han/hun går et annet sted (og omvendt).  

 De voksne må være der elevene er – for eksempel i akebakken, på fotballbanen, 
slåballbanen. 

 Inspiserende voksne må følge med på at trivselselever er ute i matfri og setter i gang 
aktiviteter. 

 Ballsparking og ballek foregår på anviste områder.  
Fotball foregår på fotballbanen, slåball på slåballbanen, andre balleker foregår i 
firkanten og utenfor inngangen til nyskolen. 

 Det er lov til å bruke skateboard og rulleskøyter i området utenfor inngangene til 
garderobene på Renheim. Elevene må ha hjelm og beskyttelse (kne-, albue-, og 
håndleddsbeskyttere). 

 Sykkel kan kun brukes dersom de er tatt med til skolen som del av undervisningen. 
Syklene brukes i området utenfor inngangene til garderobene på Renheim. Elevene 
må ha sykkelhjelm. 

 Aking skjer i bakken bak gammelskolen, og på Ouromsjordet. Det er ikke lov med 
rattkjelker i bakken bak gammelskolen, kun på Ouromsjordet. Ski brukes på 
Ouromsjordet og i oppkjørt løype. Eventuell stenging av akebakken kan tas på 
morgenmøte. Inspiserende voksen har myndighet til å ta slik beslutning i løpet av 
dagen. Det er da viktig at alle voksne informeres! I de små friminuttene brukes kun 
akebakken bak skolen. I matfri brukes kun Ouromsjordet. 

 Snøballkasting kan skje i nederkant av Ouromsjordet. Dette er først etter at det er 
blitt avklart at dette er greit på morgenmøte. Tiltak i henhold til skolens 
ordensreglement. 

 



Elevene avslører raskt hvilke voksne som har en passiv inspeksjon. Bevegelse gir inntrykk av 
at den voksene er «over alt». Voksnes nærvær demper uakseptabel oppførsel.  
 
Benytt inspeksjonstiden til relasjonsbygging og til å bli kjent med elever du ikke kjenner. Gi 
anerkjennende blikk for godt samspill, ta kontakt med elever som er alene.  
 
Ser du en situasjon som virker som en potensiell plage-/mobbesituasjon skal du ta kontakt 
med elevene. Elever vil ofte si at de bare tuller, men det er din jobb å sjekke ut. Du kan 
stoppe leken med å si at dette er en voldsom lek som vi ikke har på denne skolen. Om du 
griper inn med en positiv holdning og forklarer hvorfor du stopper leken, vil du ofte møte 
forståelse. Det er bedre å gripe inn for mange ganger enn for sjelden.  
 

Risikoområder, merket med rød trekant (      ) på kartet 
1. Innkjøringen til skolen. 
2. Området bak scena og borgen. 
3. Området foran nyskolen. 
4. Området bak Renheim 
5. Inngangen bak gammelskola 
6. Området mot barnehagen – bak haugene 
7. Nedre kant av Ouromsjordet (den perioden det ikke er snø) 
8. Ouromsjordet da det er tillatt med aking 
9. Haugene vinterstid da det er tillatt med aking 

 

ALLE ELEVER ER VÅRE FELLES ELEVER 
 

Det er ditt ansvar er å sørge for at alle elevene på skolen vår har et fint friminutt! 
 
 
Rendalen, juli 2017 
 
 


