Sør Trøndelag fylkeskommune
Strinda videregående skole
Handlingsplan mot mobbing og seksuell trakassering

Strinda vgs

Handlingsplan for å sikre et godt og trygt skolemiljø iht. Opplæringslov
§9A

Tema:

Dok.type

Godkjenner:

Læringsmiljøet og
læringsprossessen

Prosedyre

Ola Skevik og Betty Rabben

Dato: 30.08.2017

Strinda vgs. skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.
Hvis en voksen vet om eller tror at en elev blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra skal hun
eller han alltid:


Gripe inn



Si fra til nærmeste overordnet



Undersøke hva som har skjedd



Skolen skal lage en aktivitetsplan for hendelsen

For å hindre at mobbing oppstår, gjennomfører vi følgende tiltak:


Møte med alle elever de første skoleukene.



Foresatte informeres om reglene i §9A på foreldremøter, mail og sosiale medier.



Møte med alle tillitselever skal avholdes tidlig i skoleåret for å gjennomgå handlingsplanen.
Tillitselevene ser etter at alle i klassen opplever et godt og trygt skolemiljø.



Markeringer i løpet av psykiskhelse/folkehelse uka.



Viktige bakgrunnsdokumenter:

§9A-Opplæringsloven
UDIR planer om skolemiljø
Nullmobbing.no
tydelig klasseromsledelse.
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Alle er ansvarlig for å følge med, gripe inn og varsle om mobbing/seksuell
trakassering.
Dersom noen elever føler seg mobbet skal Strinda videregående skole følge disse rutinene:

Aktivitet:

Ansvarlig:

Følge med, gripe inn og
varsle

Alle ansatte og
medelever

Mobbingen/seksuell
trakassering
dokumenteres på eget
skjema

Undersøke

Sette inn tiltak

Tiltak:
Elever varsler tillitselev eller
faglærer/kontaktlærer
Nærmeste overordnet skal straks varsles og
dokumentasjon overleveres:
1.

Kontaktlærer

2.

Trinnleder/avdelingsleder/
personalansvarlig

3.

Rektor eller rektors stedfortreder

Faglærer/
kontaktlærer/

Hvis elever selv sier ifra om at de ikke har det bra,
skal skolen alltid undersøke saken nærmere.

Trinnleder/
avdelingsleder/
personalansvarlig

Plikten til å undersøke betyr at skolen
skal undersøke elevens opplevelse av
skolemiljøet.

Rektor eller rektors
stedfortreder

Foresatte informeres

Rektor eller rektors
stedfortreder i
samarbeid med

Aktivitetsplan:

Faglærer/
kontaktlærer/
Trinnleder/
avdelingsleder/
personalansvarlig

1.

Hvilket problem skal løses

2.

Hva har skolen planlagt

3.

Når tiltaket skal gjennomføres

4.

Hvem er ansvarlig

5. Evaluering av tiltakene

