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Kontaktlærere

8A: Elisabeth Hanssen og 

Markus Pedersen 

8B: Rune Hageberg

8C:              Terese Andresen

8D: Jorunn Langeland
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Agenda

1. Felles informasjon fra rektor:
- Vi fokuserer på:

Elevenes læringsutbytte og                                           

Elevenes læringsmiljø

- Litt av hvert 2017-18

- Klassekontakter og FAU

2.   Lekser på Øraker skole

3. Klassevis orientering ved kontaktlærerne

- valg av klassekontakter
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Elevenes læringsutbytte

Skolens bidrag:

- Skape trivsel; gode relasjoner elev-lærer, elev-elev
- Skape forventninger
- Stille krav
- Holde ro og orden
- Faglig gode lærere med god formidlingsevne
- Ny organisering gir større fleksibilitet

Hjemmets bidrag:

- Følge opp elevens tilstedeværelse
- Engasjerte, motiverte og interesserte foresatte
- Positiv holdning til skolen
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Trygt og godt skolemiljø 
Skolens ansvar i forbindelse med krenkelser, som mobbing og trakassering

Øraker skole
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Alle elever har rett 

til et trygt og godt 

skolemiljø som 

fremmer helse, 

trivsel og læring

– Opplæringsloven kapittel 9A

Foto: Oslo kommune



Nye bestemmelser i opplæringsloven 
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� Nulltoleranse mot krenkelser 

� Skjerpet aktivitetsplikt

� Skolen skal lage en aktivitetsplan 

� Ny klageordning 

� Informasjonsplikt til foresatte og elever 



Nulltoleranse mot krenking
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� Skolen har nulltoleranse
mot krenking, som 
mobbing, vold, 
diskriminering og 
trakassering.

� Det er elevenes egen 
opplevelse som er 
avgjørende.  

Foto: Oslo kommune



Skjerpet aktivitetsplikt
– elev som krenker elev
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Alle som jobber på 

skolen skal: 

� Følge med på om elevene 

har et trygt og godt 

skolemiljø

� Gripe inn mot krenkende 

adferd dersom det er mulig

� Varsle rektor dersom de får 

mistanke om / kjennskap til 

at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø. I alvorlige 

tilfeller skal rektor varsle 

skoleeier 

Skolen skal: 

� Undersøke: 

� Ved mistanke om / kjennskap til at 

en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, skal skolen snarest 

mulig undersøke saken 

� Sette inn tiltak: 

� Så langt det finnes egnede tiltak 

skal skolen sørge for at eleven har 

et trygt og godt skolemiljø. 

� Skolen skal lage en skriftlig 

aktivitetsplan når det skal gjøres 

tiltak i en sak



Skjerpet aktivitetsplikt
– dersom en som jobber på skolen krenker en elev
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Dersom en som jobber på skolen får mistanke om eller 

kjennskap til at en annen som jobber på skolen utsetter en 

elev for krenkelser:

� Vedkommende skal straks varsle rektor

� Rektor varsler skoleeier

� Er det en i skolens ledelse som krenker, kan skoleeier varsles 

direkte



Hva kan du som 

foresatt gjøre? 
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Hvis ditt eller andre barn 
opplever å ikke ha et trygt 
og godt skolemiljø: 

� Ta kontakt med skolen 
og rektor 
� Du kan ringe eller sende 

e-post

� Be om et møte med 
kontaktlærer og/eller 
rektor 

Foto: Oslo kommune



Ny klageordning 
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• Dersom dere mener at 
skolen ikke har oppfylt 
aktivitetsplikten, kan dere 
melde saken til 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus.

• Fylkesmannen vil bare 
behandle saken dersom 
dere i forkant har tatt opp 
saken med rektor og det 
har gått minst fem 
virkedager fra saken ble 
tatt opp med rektor.

• En eventuell klage bør være 

skriftlig og begrunnet. 

Konkretisere hva dere er 

misfornøyde med.

• Hvis fylkesmannen kommer til at 

skolen ikke har oppfylt 

aktivitetsplikten sin, kan 

fylkesmannen i et enkeltvedtak 

bestemme hva skolen skal gjøre 

for å sørge for at eleven får et 

godt og trygt skolemiljø.
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Litt av hvert 2017-18

• Leksehjelp (tirsdager 14:00-15:00) 

• Fremmedspråk (bytte til norsk fordypning i løpet av 

1. termin)

• Valgfag – karakteren blir med videre         

• Søknad om permisjon med fratrekk

• Nasjonale prøver (lesing, regning og engelsk)
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• Hudøy og Sjoa

• Forsert løp i matematikk eller engelsk

• Verdisaker – elevens ansvar



Oslo kommune
Utdanningsetaten

13.09.2017

Formålet med FAU

� Bindeledd mellom foresatte og skolen

� Sikre reell medvirkning for foresatte

� Ha medansvar  for at læringsmiljøet til 

elevene er trygt og godt
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FAU og skolen ønsker

� Engasjerte foresatte 

� To foresatte fra hver klasse (klassekontakt og FAU-

representant)

Klassekontakten – "Innenriksminister"

FAU-representanten – "Utenriksminister"

� Øraker FAU møtes en gang /mnd; 2.tirsdag i  mnd fra 

18:00-20:00. Første møte 19.9.16. 
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Bli med og bidra til at elevene våre får et best 

mulig utbytte av tiden de er på skolen!


