
Årshjul for internkontroll § 9a ved skolene i Rendalen    
§ 9a Elevenes psykososiale miljø 

Tidspunkt Tiltak Hvordan gjennomføre tiltaket Ansvarlig Gjennomført 

Hele året Tverrfaglig samarbeid (bl.a. PPT, BUP, BUT, 
Barnevern, helsesøster) 

Tett samarbeid med ulike instanser 
som kan bistå skolen i enkeltsaker og 
forebyggende arbeid.  

Rektor   

Hele året Inspeksjonsplan  Egen inspeksjonsplan følges. Personalet   

Hele året Elevrådsarbeid Elevrådet jobber med saker som skal 
gagne alle elever på Berger skole. 

Elevrådskontakt  

Hele året Fadderordning 5. trinn/ 6. trinn er faddere for 1. trinn. 
 

Kontaktlærere på 
1. og 5. trinn/ 6. 
trinn 

 

Hele året Trivselslederordning Trivselslederne organiserer og er aktive 
igangsettere av aktiviteter i storefri 4 
ganger i uka. Mellomtrinnet. 

TL-koordinator  

Hele året Synliggjøring av planer Sosial handlingsplan for skolene i 
Rendalen, Soisal kompetanseplan for 
Berger skole, Ordensreglement og 
Rutiner for brukermedvirkning legges ut 
på skolens hjemmesidene og sendes 
som e-post til foreldre/ foresatte. 

Rektor   

Hele året Klassemøter Det avholdes jevnlig klassemøter hvor 
elevenes psykososiale miljø er tema.  

Kontaktlærer  

Hele året Mitt valg (et undervisningsopplegg for økt sosial 
kompetanse) 

Det gjennomføres ukentlige opplegg 
med Mitt valg for 1.-7.trinn. 

Kontaktlærer 
Klasselærere  

 

Hele året MOT MOT brukes jevnlig i klassene (gjelder 
for ungdomstrinnet) 

MOT - 
koordinator 

 

Hele året Ukentlige sosiale mål i alle klasser. Hentet fra 
sosial kompetanseplan. 

Her er det kontaktlærer sammen med 
resten av teamet som fra uke til uke 

Kontaktlærer  
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med bakgrunn i de ukentlige 
klassemøtene, hendelser i hverdagen 
og Sosial kompetanseplan for Berger 
skole som avgjør hva det skal fokuseres 
på. 

Hele året Gjennomgang av Sosial handlingsplan for skolene 
i Rendalen. 

Gjennomgang ved rektor for ansatte 
som utfører arbeid  over en kortere 
periode ved skolen. 

Rektor  
 

 

August  Gjennomgang av skolens Ordensreglement og 
Opplæringsloven § 9a  

I personalgruppa på én av 
planleggingsdagene før skolestart 

Rektor   

Gjennomgang  

 Ordensreglement 

 Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen  

 Rutiner for brukermedvirkning med årshjul   
 Sosial kompetanseplan. 

I personalgruppa på én av 
planleggingsdagene før skolestart.  

Rektor   

Gjennomgang med andre ansatte som 
arbeider ved skolen på én av 
planleggingsdagene før skolestart. 
Klargjøre hvem som har ansvaret for 
hva. 

Rektor 
Oppvekstsjef 

Gjennomgang av Opplæringsloven § 9a I elevrådet  Kontaktlærer for 
elevrådet  

 

 Gjennomgang av skolens Ordensreglement 

 Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen 

I elevrådet  Kontaktlærer for 
elevrådet  

 

Gjennomgang av Opplæringsloven § 9a I klassene i klassenstime  Kontaktlærer   

Gjennomgang 

 Ordensreglement 

 Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen 

I klassene i klassenstime Kontaktlærer   

Utarbeide klasseregler (i forh. til § 9A).  
Disse skal være synlige i klasserommet. 

I klassene i klassenstime  Kontaktlærer og 
klasselærere  
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 Utarbeide regler på SFO i forh. til § 9A) 
Disse skal være synlige i SFO området. 

I samlet SFO gruppe i løpet av første 
skoleuke. 

SFO-leder  

September Gjennomgang av Opplæringsloven § 9a På FAU- og SU-møter Rektor   

Gjennomgang av: 

 Ordensreglement 

 Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen  

 Rutiner for brukermedvirkning med årshjul   

 Sosial kompetanseplan 

På FAU- og SU-møter Rektor  

Oktober  Gjennomgang av Opplæringsloven § 9a På foreldremøter Kontaktlærer   

Gjennomgang av: 

 Ordensreglement 

 Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen  

 Rutiner for brukermedvirkning med årshjul   

 Sosial kompetanseplan. 

På foreldremøter Kontaktlærer  

Informasjon om skolens planer med spesiell vekt 
på det psykososiale miljøet og trivsel på skolen. 
Legge til rette for et godt skole – hjem samarbeid. 

På foreldremøter Kontaktlærer  

Legge til rette for dialog i forbindelse med 
krenkende adferd, trivsel og mobbing. 

I elevsamtalen  
 

Kontaktlærer  

Legge til rette for dialog i forbindelse med 
krenkende adferd, trivsel og mobbing. 

I vurderingssamtalen, eget punkt på 
vurderingsskjemaet 
 

Kontaktlærer  

Brukerundersøkelser: 
«Kultur for læring» 

Gjennomgang med elever, foreldre, 
personale og ledelse   

Rektor   

     
ccc 
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Januar  Gjennomføre brukerundersøkelser  

 Elevundersøkelsen  

 Foreldreundersøkelsen annet hvert år 

Elever 
Foreldre 

Rektor    

Februar  Drøfte svar på brukerundersøkelse iht. det 
psykososiale miljøet 

 Elevundersøkelsen 

 Kultur for læring 

 Foreldreundersøkelsen 

I personalgruppa på foreldremøter, på 
trinnmøter, på foreldremøter, i FAU - 
og SU – møter. 

Rektor  
 

 

Mars/ april Resultater fra brukerundersøkelsene legges fram  På FAU- og SU-møter Rektor   

Resultater fra brukerundersøkelsene legges fram  På elevrådsmøte Rektor  

Legge til rette for dialog i forbindelse med 
krenkende adferd, trivsel og mobbing. 

I elevsamtalen  Kontaktlærer  

Legge til rette for dialog i forbindelse med 
krenkende adferd, trivsel og mobbing. 

I vurderingssamtalen, eget punkt på 
vurderingsskjemaet 

Kontaktlærer  

Mai  Evaluering og revidering av: 

 Ordensreglement 

 Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen  

 Rutiner for brukermedvirkning med årshjul   
Sosial kompetanseplan. 

På FAU- og SU-møter Rektor  

Evaluering av den Sosial handlingsplan for skolene 
i Rendalen 

På elevrådsmøte Rektor  

Evaluering og revidering av: 

 Ordensreglement 

 Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen  

 Rutiner for brukermedvirkning med årshjul   

 Sosial kompetanseplan. 

I personalet i fellestiden før skoleslutt Rektor  

Evaluering og revidering av  

 Ordensreglement 

I skolenes ledergruppe Oppvekstsjef   
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 Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen  

 Rutiner for brukermedvirkning med årshjul   

 Sosial kompetanseplan. 
 

Rev. Rendalen september 2017, MKK og MHH 


