
Opplæringsloven §9A-2 
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

 

Aktivitetsplan – elevens skolemiljø §9A, skolene i Rendalen kommune 
  
  

Aktivitetsplikt og aktivitetsplan (§9A-4) 

Hvem saken gjelder. 
Navn og fødselsdato på elev 
Klassenavn/årstall på klasse 

 

Hva er problemet? 
Beskrivelse av hvilket problem 
som skal løses., hva saken 
gjelder. 

 

Hvem har meldt saken? 
Hvem og når saken ble meldt 
første gang 

 

Er eleven/elevene hørt? 
Kort beskrivelse om hvordan 
og hvem som har latt de 
aktuelle elevene komme til 
orde. Dette kan inngå som en 
del av undersøkelsen, se 
under. 

 

 

 

Aktivitetsplikten 

Plikt til å følge med 
Hva er gjort for å følge med? 

 

Plikt til å gripe inn 
Kort beskrivelse av hva som 
er gjort for å oppfylle plikten til 
å gripe inn, gjelder spesielt 
akutte situasjoner. 

 

Plikt til å varsle 
Hvem og når er saken varslet. 

 

Plikt til å undersøke 
Hvilke undersøkelser er gjort, 
av hvem og når. Se også 
punkt over; Er 
eleven/elevene hørt? 

 

Plikt til å sette inn tiltak 
Beskrivelse av de egnede 
tiltak skolen setter inn, 
beskrivelsen skal angi når, 
hvem som har ansvar for at 
tiltakene gjennomføres og når 
tiltakene skal evalueres. 

 

 

 

 



Opplæringsloven §9A-2 
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

 

Aktivitetsplan – elevens skolemiljø §9A, skolene i Rendalen kommune 
  
  

Aktivitetsplan 

Beskrivelse av tiltak/aktivitet 
Ansvarlig for 
gjennomføring 

Når tiltaket 
igangsettes 

Når tiltaket 
skal evalueres 

    

    

    

    

    

    

    
 

Øvrige kommentarer 

 
 
 
 
 

 

Foresatte til eleven/elevene er orientert om aktivitetsplanen: _________________ __ 

Det kan være hensiktsmessig å føre logg. 

Dokumentasjonsplikten ivaretas, jmf. § 9A-4. Dette dokument oppbevares og arkiveres i 

elevmappen, unntatt offentlighet. 

Aktivitetsplanen evalueres, i henhold til dato i aktivitetsplanen. 

 

Sted og Dato: ____________________________________________ 

Underskrift på den/de 

som har utarbeidet aktivitetsplanen: _______________________________________ 

Underskrift rektor: ____________________________________________ 

 

 
 
Fylkesmannen sin håndheving (§9A-6) 
Dersom foresatte eller eleven mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan 
dere melde saken til fylkesmannen. 

 først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen 

 det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor 

 saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå  
 

 



Opplæringsloven §9A-2 
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

 

Aktivitetsplan – elevens skolemiljø §9A, skolene i Rendalen kommune 
  
  

Evaluering av aktivitetsplan (§9A-4) 

 

Evaluering av tiltak 
Evalueringen bør inneholde en vurdering av om igangsatt tiltak skal avsluttes, 
videreføres eller om ytterligere tiltak bør igangsettes. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Saken videreføres (Sett kryss) 
Tiltak videreføres og/eller justeres og eller nye tiltak iverksettes, se revidert 
aktivitetsplan. Dette innebærer at 

skolen ikke anser saken som løst. 

 

Saken avsluttes (Sett kryss) 
Dette innebærer at skolen anser saken som løst. 

 

 
 

Er eleven/elevene er orientert om evalueringen og konsekvensene av 
denne? (dato) 

 

 
 
 
 

Sted og Dato: ____________________________________________   
 
Underskrift på den/de som har evaluert aktivitetsplanen: 

             


