
Foreldremøte høst 2020



Skoleåret 2020 - 2021
 Opplæringsloven kapittel 9 A

 Fagfornyelsen

 Visma Flyt Skole

 Office365 (inkludert Teams)

 Fravær

 Plan for sosial kompetanse - ansvar, foreldrerollen, 

holdninger

 Eventuelt/spørsmål



Kapittel 9 A 

(opplæringsloven)

 Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for 

elevene. Eleven har en individuell rett til et trygt 
og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det 

psykososiale miljøet er det elevens egen 

opplevelse som er avgjørende

 Reglene om elevenes skolemiljø gjelder i timer og 

friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som 

er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). 

Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller 

SFO har aktiviteter utenfor skolens 

bygninger/område, eller er i lokaler utenfor 

skolens område



 Kapittel 9 A gjelder i utgangspunktet ikke på 

fritiden, men hvis elevene opplever noe på 

fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt 

på skolen, så må skolen likevel handle i henhold til 

aktivitetsplikten frem til eleven har det trygt og 

godt på skolen igjen

 Eleven har en individuell rett til et trygt og godt 

skolemiljø, og det er elevens egen subjektive 

oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og 

godt jf. oppll. § 9 A-2. Skolen og skoleeier har en 

plikt til å handle i henhold til aktivitetsplikten, slik at 

elevens rett blir oppfylt. Skolen skal også jobbe 

kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 

miljøet og tryggheten til elevene, jf. oppll. § 9 A-3 

andre ledd



 Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. 

oppll. § 9 A-3. Eksemplene som nevnes i loven er 

mobbing, vold, diskriminering og trakassering, 

men skolene skal ha nulltoleranse også for mindre 

alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger 

som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte 

krenkelser, som utestenging, isolering og 
baksnakking skal tolereres. Hva som er en 

krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle 

kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. 

Skolens oppgave er også å lære elever å tenke 

kritisk og å respektere andres meninger og 

overbevisninger



 Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. 

Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge 

med , gripe inn og varsle hvis de får mistanke om 

eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og 

sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får 
et trygt og godt skolemiljø

 Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for 

elevenes medvirkning. Dette gjøres ved at 

involverte elever blir hørt og at barnets beste skal 

være et grunnleggende hensyn i skolen sitt 

arbeid. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle 

vurderinger og handlinger for å oppfylle 

aktivitetsplikten



 Skolen har også et todelt dokumentasjonskrav. 
Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig 
plan når det settes inn tiltak i en sak og at skolen 
mer overordnet dokumenterer hva som blir gjort 
for å oppfylle aktivitetsplikten. Kravene til 
dokumentasjon gjør at skolen senere kan vise hva 
de har gjort, og det kan blant annet bidra til en 
faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved 
skolene

 Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte 
krenker elever, jf. oppll. § 9 A-5. Dersom en som 
arbeider på skolen får mistanke om eller 
kjennskap til at en annen som arbeider på skolen 
utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, 
diskriminering eller trakassering, skal 
vedkommende straks varsle rektor. Hvis det er en i 
ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier 
varsles direkte av den som fikk mistanke om eller 
kjennskap til krenkingen



 Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø

 Det som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, 
er hvordan eleven faktisk opplever å ha det mens 
han eller hun er på skolen, skolefritidsordningen 
eller leksehjelpen

 At årsaken til elevens mistrivsel skyldes forhold 
utenom skoletiden eller utenfor skolens område, 
begrenser ikke skolens aktivitetsplikt så lenge 
elevens opplevelse av skolemiljøet påvirkes 
negativt av det. Dette er særlig aktuelt i 
forbindelse med digitale krenkelser. I slike tilfeller 
skjer krenkelsene typisk utenom skoletiden. Hvis de 
digitale krenkelsene fører til at eleven opplever 
mistrivsel ved å være på skolen, utløser dette 
aktivitetsplikt for skolen selv om krenkelsene har 
skjedd utenom skoletiden og utenfor skolens 
område



 Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak 

sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Det samme gjelder når en undersøkelse viser at 

en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

 Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det 

skal gjøres tiltak i en sak

 I aktivitetsplanen skal det stå hvilket problem 

tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, 

når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er 

ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når 

tiltakene skal evalueres

 Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder 

dem selv



 Hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, 
bør eleven eller foreldrene gi beskjed til rektor på 
skolen. Hvis eleven eller foreldrene vil kontakte 
noen som kan vurdere om skolen har behandlet 
saken riktig eller burde gjøre mer, kan de melde 
fra til fylkesmannen (håndhevingsordningen). Å 
melde fra til fylkesmannen er aktuelt hvis saken 
allerede er tatt opp med rektor, og elev eller 
foreldre ikke er fornøyd med hvordan skolen 
følger opp saken for at eleven skal få det trygt og 
godt

 Hvis eleven eller foreldrene ikke har tatt opp saken 
med rektor, eller det er under én uke siden rektor 
fikk vite om saken, er hovedregelen at 
fylkesmannen ikke skal behandle saken. Én uke 
tilsvarer fem arbeidsdager i tilfeller med offentlige 
fri- og helligdager. At det som hovedregel skal gå 
minst én uke førsaken meldes til fylkesmannen, gir 
skolen mulighet til å ta tak i saken og til å trygge 
eleven og foreldrene om at det nå vil skje noe



Oppsummert

 Aktivitetsplikt

 Plikt til å følge med

 Plikt til å melde fra

 Plikt til å undersøke

 Plikt til å sette inn tiltak

 Plikt til å forebygge

 Lage aktivitetsplan, følge opp, evaluere

 Melde fra til fylkesmannen 

(håndhevingsordningen) etter fem dager dersom 

skolen ikke gjør noe



Fagfornyelsen

 Fornyelse av læreplanens generelle del, 

overordna del

 Fornyelse av læreplaner i fag (1.-9.årstrinn)

 Eksamensordning

 Tverrfaglige tema

 «Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre 

tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, 

demokrati og medborgerskap, og bærekraftig 

utvikling»

 Dybdelæring



Visma Flyt Skole
 Innlogging ved hjelp av ID-porten, lage eget passord

 Du må selv vedlikeholde personopplysninger (adresse*, 
epostadresse, telefonnummer) og ditt barn

 I dag:

 Melding til og fra skolen (App/nettside)

 Vurderinger og karakterer (Nettside)

 Samtykker (Nettside)

 Merknader (varsling, nettside)

 Kort notat (Nettside)

 Melde fravær (App)

 Se oversikt over fravær (Nettside)

 Grupper eleven er registrert i (Nettside)

 Permisjoner. Søk i god tid, jamfør permisjonsreglement

 Gjør en vurdering av behov for permisjon - hel dag/halv dag?

 Akutt fravær

 Vedtak om permisjon



Fravær
 Permisjonsreglement

 Hovedregelen er at alt fravær fra og med 8.trinn skal føres på vitnemålet. 
Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Under forutsetningen av at 
fraværet er dokumentert, kan eleven og foreldrene kreve at årsaken til 
fraværet blir ført på vedlegg til vitnemålet.

 Eleven og foreldrene kan i tillegg kreve at fravær på tilsammen inntil 10 
dager per år ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder dokumentert fravær 
som skyldes

 Helsegrunner fra og med fjerde dag

 Kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag

 Innvilget permisjon fra første dag

 Med dokumentert fravær menes i denne sammenheng at eleven enten har 
fått innvilget permisjon, eller dokumenterer fraværet med en legeerklæring.

 For elever med kronisk sykdom eller funksjonshemming er det tilstrekkelig at 
skolen har dokumentasjon som viser at han/hun på grunn av sykdommen 
eller funksjonshemmingen har en betydelig økt risiko for fravær enn sine 
medelever. Det er ikke nødvendig at eleven leverer ny dokumentasjon ved 
hvert fravær. Fremkommer det klart av den dokumentasjonen skolen 
allerede har om sykdommen eller funksjonsnedsettelsen at eleven har en økt 
risiko for fravær, er det ikke nødvendig å innhente ny dokumentasjon til bruk i 
fraværssaken.

 Muligheten til å få fraværet strøket fra vitnemålet gjelder bare hele 
fraværsdager. Alt timefravær skal føres.



SvarUt

 Brev fra Stortangen skole og Lierne kommune 

sendes ut via Svar Ut

 Sendes til Alt Inn eller din digitale postkasse

 Hvis du ikke åpner brevet her, sendes brevet ut i 

papirformat etter noen dager

 Parter

 Etter hvert kommer skolene i Lierne til også å ta i 

bruk Svar Ut fra Visma Flyt Skole, slik at brev, 
innkallinger og annet også kommer ut via Svar Ut



Office365 (inkludert 

Teams)
 Skolene har brukt Office 365 noen år

 Word, Excel, Powerpoint, Outlook, delvis også Teams

 It’s learning brukt som læringsplattform –
undervisningsplanlegging, oppgaver, læringsstoff, 
innlevering, underveisvurdering

 Årlig vurdering av avtale med it’s learning

 Driftsproblemer, mangelfull oppfølging, kostnad, relevans

 Overgang til Teams fra og med dette skoleåret

 Oppnår stort sett det samme som i It’s learning, men med 
andre framgangsmåter

 Læring for både voksne, foreldre og elever i startfasen

 Foreldreinnsyn

 Migrering av datasystemer i Indre Namdal – store 
driftsproblemer



Plan for sosial kompetanse, ansvar, 

foreldrerollen, holdninger

/samarbeid hjem – skole
 Vi er samarbeidspartnere om dine barns opplæring 

og utvikling

 Vi framsnakker hverandre, små gryter har også ører

 Vi tar kontakt med hverandre for å oppklare mulige 

misforståelser

 Vi har forventninger til hverandre og stiller krav

 Vi har ambisjoner på vegne av elevene

 Vi vil det beste for elevene

 Gjensidig avhengig

 Plan for sosial kompetanse – forpliktende for alle 

parter



Eventuelt/spørsmål?


