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Innledning  
Bakgrunn for skolens sosialpedagogiske plan finnes i Opplæringslova §9A, også kalt elevenes arbeidsmiljølov, som skal sikre elevenes rett til et trygt og godt 

læringsmiljø: 

 

§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

 
Plan for godt læringsmiljø fra Oppegårdskolen, vedtatt av kommunestyret 16.09.13 stadfester i tillegg målet: 

Alle elever skal oppleve mestring og bli inkludert i gode læringsmiljøer med nulltoleranse for mobbing. 

 

Ifølge skoleforsker Thomas Nordahl (2010) kan læringsmiljø forstås som miljømessige faktorer i skolen som:  

• Vennskap og relasjoner til jevnaldrende 

• Relasjoner mellom elev og lærer 

• Klasseledelse 

• Normer og regler 

• Elevsyn og forventninger til læring 

• Det fysiske miljøet ved skolen 

• Skole-hjem samarbeid  

 

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for høyt nærvær og utvikling av gode grunnleggende ferdigheter hos elevene. Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen 

stadfester at:  

Skolen skal i samarbeid med hjemmene bidra til å utvikle elevenes sosiale kompetanse helt fra første klasse og videre gjennom skoleløpet. Vennskap 

og sosial tilhørighet er viktig både for trivsel i hverdagen og elevenes utvikling og læring. Elevene har krav på et inkluderende læringsmiljø. De skal 

lære å verdsette sosialt og kulturelt mangfold. Barn og unge skal kunne bygge vennskapsrelasjoner på tvers av sosioøkonomiske, kulturelle, religiøse og 
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etniske forskjeller. Det sosiale samspillet med andre er sentralt for læring og identitetsutvikling. Vennskap er viktig for å motvirke mobbing og voksne 

er viktige rollemodeller og tilretteleggere for vennskap. 

 

Kunnskapsdepartements høringsutkast til ny overordnet del til Læreplanverket (10.03.17) vektlegger skolens arbeid med sosiale ferdigheter, også spesifikt i ett av 

de nye tverrfaglige emnene Folkehelse og livsmestring:   

 Skolen skal støtte og bidra til elevens sosiale læring. 

Elevene skal øve på å sette ord på og håndtere sine egne følelser, relasjoner og handlingsmønstre. De skal lære å sette grenser og respektere andres, 

utvikle et positivt selvbilde, og delta i et faglig og sosialt fellesskap som gir tilhørighet. 

 

Høringsutkastet definerer også de ansattes ansvar: 

Alle ansatte ved skolen har ansvaret for å fremme læring, helse og trivsel på klasse- og skolenivå, og for å forebygge mobbing og krenkelser. 

 

Vår sosialpedagogiske plan skal sikre et systematisk arbeid med elevenes psykososiale miljø slik at alle elever skal få mulighet til å utvikle både sine faglige og 

sosiale ferdigheter. Planen legger særlig vekt på sosiale ferdigheter som empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet. Planen beskriver trinnvise 

aktiviteter som skal sikre et progresjonsbasert arbeid med sosiale ferdigheter, vennskap og relasjoner.  

Planen er utarbeidet av personalet skoleåret 2016/2017 og godkjent av SU og SMU mai 2017. Planen inngår i skolens Virksomhetsplan og følges opp i daglig drift 

gjennom utviklingsarbeid i personalet, trinnmøter, klasseteam og den enkelte lærers arbeid. Planen skal mer spesifikt følges opp av trinnledere og skolens 

Ressursteam for læringsmiljø (skolens inspektør og to rådgivere) i samarbeid med Skolehelsetjenesten, Miljøarbeider, Utekontakten og andre kommunale 

forebyggende virksomheter. Sosialpedagogisk plan komplementeres av kommunens Handlingsløype ved mobbing (se Infohefte 2: Læringsmiljø).  Se for øvrig 

skolens hjemmeside for Mobbing, varsling og rutiner. Der finnes også en Mobbeknapp for varsling. Se for øvrig Infohefte 2: Læringsmiljø for generelle tilbud om 

oppfølging. I sosialpedagogisk plan inngår også andre interne planer som Oppstartplan, Plan for aldersblanding og elevmedvirkning samt Turplan for Hellerasten 

skole. 
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8. trinn 

 

Sosialpedagogiske mål  
 

Empati: 

• Være bevisst på hvordan man sier ting 

• Lytte når andre prater 

• Alle elever får systematisk trening i og mulighet til å sette seg inn i andres situasjon 

• Vise toleranse for at andre kan tenke og være annerledes enn oss selv 

 

Samarbeidsferdigheter: 

• Jobbe med læringspartner 

• Jevnlig skifte av læringspartner 

• Elevene må øve seg på å samarbeide med alle andre elever 

• Bidra faglig i gruppearbeid 

 

Selvhevdelse 

• Elevene må tørre å være seg selv 

• Si ifra til lærer/trivselsteam om vansker 

• Kunne argumentere for egne meninger, selv om man er alene om disse 

• Be om hjelp når det trengs 

• Tørre å snakke i plenum 
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Selvkontroll 

• Prate om fag i timen, prate om andre ting i friminuttene 

• Ikke bli med på noe du ikke synes er greit i vennegjengen 

• Holde kommentarer og reaksjoner for seg selv, verbalt/non-verbalt 

• Vente på tur og lytte til andre, saklig argumentasjon 

• Forholde seg til sak og ikke person 

 

Ansvarlighet 

• Gjøre sine arbeidsoppgaver og plikter i forhold til skole og skolearbeid 

• Holde skap og pult ryddig 

• Møte presis og ha med utstyr til timene 

• Si ifra om noen blir dårlig behandlet 

• Være en god klassekamerat 
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Aktivitetskalender 8. trinn 
 

GRØNN er aktiviteter man skal gjennomføre, ORANGE er aktiviteter man kan gjennomføre 

 

Trinn Aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvarlig Dato utført 
 

8. Oppstartplan/innarbeide rutiner og felles regler 
 

Første 
skoleuker 

Kontaktlærer            Uke 36 

8. Sosiale ferdigheter / Oppstartplan  
Drøfte, avklare forventninger, øve på ferdigheter, ut fra: 
- Kap. 9a i oppl.l.  
- Skolens definisjon av krenkelse / Handlingsløypa 
- Ordensreglementet + Skolens rutiner for samhandling 

Første 
skoleuker  
+  
Start på 2. 
halvår 

Kontaktlærer  

8. Se alle; møte blikk og hilse på hver enkelt 
 

Jevnlig Kontaktlærer  

8.  Fokus på fysisk aktivitet i friminutt,  
bl.a. sportskurv til hver klasse og åpen gymsal storefri 

Jevnlig Koordinator fysisk aktivitet 
Kontaktlærer, elevtillitsvalgt 

 

8. 
 

Ordenselev 1.skoleuke Kontaktlærer  

8 Læringspartnere 
 

Rullerende Kontaktlærer  

8. Infoskjema til kontaktlærer – sammenlikne med skjemaet 
før sommeren 

August Kontaktlærer  

8. Lærerstyrte gruppeinndelinger 
 

Etter behov Alle faglærere  

8. Foreldremøte med fokus på Læringsmiljø og 
relasjonsbygging  
 

2. skoleuke Adm., kontaktlærer  

8. Voksne skaper vennskap: Grillkveld for elever og foreldre  
 

Uke 36 FAU, adm.  

8. Valg av Elevrådsrepresentanter 
 

2. skoleuke Kontaktlærer  

8. Valg av Trivselsteam 
 

Før høstferien Rådgiverne  

8.  Velkomstsamtaler 
 

Høst Rådgiverne  
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8. 
 

Psykologisk 1.hjelpskurs (to timer i hver klasse) 
 

Høst Rådgiver, trinnleder og helse  

8. 
 

Dagstur / En tur i skogen 1./2.skoleuke Trinnet  

8. Demokrati og medborgerskap. Annethvert år:  
* Valg og demokrati  
* OD - En dag for andre - Internasjonal solidaritet  

*Før valget    
*OD i Oktober 

Alle  

8. Sikkerhetsuka NF – En dag med førstehjelp og diverse 
 

Uke 38 Trinnet / klassevis  

8. Hareveien rundt (sportslig og sosial premiering) September 
 

KRØV   

8. Høstaktivitetsdag (aldersblanding) 
 

September PLAFF-gruppen  

8. Delta på Kultursamlinger/bandarbeid 
 

Gjennom året Musikklærer + trinnet  

8. Elevsamtaler 
 

Rett etter høst 
og vinterferien 

Kontaktlærer  

8. 
 

Utviklingssamtaler Rett etter høst 
og vinterferien 

Kontaktlærer  

8. Trivselsundersøkelsen  November 
 

Kontaktlærer  

8. Etterarbeid fra Trivselsundersøkelsen 
 

Nov. - Januar Kontaktlærer og trinnet  

8. Temamøte foreldre alle trinn: Læringsmiljø og sosiale 
ferdigheter 

November? Samarbeid FAU  

8. Klassearrangement på høsten  
 

November? Foreldrekontakter  

8. 
 

Av arrangement før jul, prioritere å få til kultursamling.  
Kåring av det mest bærekraftige julerommet gjennom 
adventstida.  

Desember Hele skolen eller på trinnet 
 

 

8. Julegudstjeneste i kirken og alternativt arrangement på 
skolen  

Desember Lærere   

8. Juleaktivitetsdag kun hvis tid. Desember PLAFF 
 

 

8. Selvledelseskurs (to moduler a 2 timer) 
 

Vår Rådgiver, trinnleder og 
Utekontakten 

 

8. 
 

Vinteraktivitetsdag  Februar PLAFF  
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8. Trinnarrangement på våren. Ut fra hva 
foreldre/foreldrekontakter ønsker å bidra med 

Mars Foreldrekontakter + i kontakt 
med trinnleder + faglærere  

 

8. Påskejakt og kahoot 
 

Mars Innsats for andre  

8. TINE-stafetten 
 

Mai KRØ  

8. En mulig konsert som 8. trinn holder for 7. trinn fra 
Tårnåsen. Vurderes for hvert år. 

April/Mai Musikklærer + trinnet  

8. DNS Gjersjøelva 
 

Mai Trinnet  

8. Hardhausen (bakkeløp, sportslig og kreativ premiering) 
 

Juni KRØ  

8. Fagspesifikke ekskursjoner med sosialt tilslag 
 

Gjennom året Trinnet + Fagseksjon  

8. Besøk på klubben 
 

Høst Trinnet + miljøarbeider  

8. Bidrag til Kultursamlinger 
 

Gjennom året Trinnet   

8. Aktiviteter i storefri 
 

Jevnlig Trinnet + Innsats for andre 
valgfag 

 

8. Markering av høytider/klasseaktiviteter 
 

Gjennom året Kontaktlærer i samarbeid med 
foreldrekontakten 

 

8. Initiere felles klassevorspiel før nyttårsball  
 

Jan Trinnet i samarbeid med 
Foreldrekontakten 

 

8. 
 

Friminutt med oppdrag 
(F.eks. finne ut hvor doen er, hvor mange 
sykkelparkeringer, rømingsvei, antall klasser, osv.) 

1. skoleuke Kontaktlærer  

8. 
 

Ulike Bli-kjent aktiviteter: Elevene intervjuer hverandre, 
ufarlige opplysninger, spist mer enn fire is, brent av 
brennmanet osv. 

Jevnlig Kontaktlærer/faglærer  

8. Skrive brev til seg selv på 10. trinn 
 

1.skoleuke Kontaktlærer  

8. Markering av bursdager eks. med bursdagskalender 
 

Gjennom året Kontaktlærer  

8. Papptallerkner med positive tilbakemeldinger til elevene 
 

Gjennom året Kontaktlærer  

8. Foredrag av Skeiv ungdom  
 

Valgfritt Trinnet  
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9. trinn 

Sosialpedagogiske mål 

Fokusere mer på mikroferdigheter; kroppsspråk, ansiktsuttrykk og blikk. Proaktiv og reaktiv aggresjon, jobbe med begrepsbruk. 
Empati:  

• Vise omtanke for andres følelser ved å ikke avbryte andre.  

• Delta i arbeid for internasjonal solidaritet.  

• Være et godt publikum for andre når noen tar ordet.  

 

Samarbeidsferdigheter:  

• Kunne være stille å vente på tur på sin egen plass.  

• Være fleksibel i en samarbeidssituasjon.  

• Bidra konkret til fellesskapet. 

  

Selvhevdelse:  

• Ikke bli med på negativ adferd (som å slå nyklippede elever i bakhode).  

• Kunne tale sin egen sak på ordentlig måte. 

 

Selvkontroll:  

• Ikke la en krangel eskalere.  

• Lytte til andre og vente på tur. 

 

Ansvarlighet:  

• Ta ansvar for fellesområdene, ta opp søppel som ikke er ditt, tørk opp søl.  

• Rydd opp etter deg selv. 
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Aktivitetskalender 9. trinn 
 

GRØNN er aktiviteter man skal gjennomføre, ORANGE er aktiviteter man kan gjennomføre 

 

Trinn Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Dato utført 

9. Oppstartplan: Repetere rutiner og felles regler  1.skoleuke Kontaktlærer  

9. Sosiale ferdigheter / Oppstartplan  

Drøfte, avklare forventninger, øve på ferdigheter, ut fra: 

- Kap. 9a i oppl.l.  

- Skolens definisjon av krenkelse / Handlingsløypa 

- Ordensreglementet + Skolens rutiner for samhandling 

Første 

skoleuker  

+  

Start på 2. 

halvår 

Kontaktlærer  

9. Læringspartnere rullerende Kontaktlærer  

9.  Fokus på fysisk aktivitet i friminutt,  

bl.a. sportskurv til hver klasse og åpen gymsal storefri 

Jevnlig Koordinator fysisk aktivitet 

Kontaktlærer, elevtillitsvalgt 

 

9. Ordenselever 1.skoleuke Kontaktlærer  

9. Valg av Elevrådsrepresentanter 2.skoleuke Kontaktlærer  

9. Valg av Trivselsteam Før høstferien Rådgiver + kontaktlærer  

9. Foreldremøte med fokus på Læringsmiljø Før høstferien Adm. + trinnet  

9. Kanotur med overnatting - klasseturer Aug. / Sept. Trinnet + KRØ  

9. Høstaktivtetsdag (aldersblanding) September PLAFF  

9. Hareveien rundt (sportslig og sosial premiering) September KRØ  

9. Demokrati og medborgerskap. Annethvert år:  

* Valg og demokrati  

* OD - En dag for andre - Internasjonal solidaritet  

*Før valget   

*OD i Oktober 

Alle  

9. Elevsamtaler Høst /Vår Kontaktlærer  

9. Utviklingssamtale Høst /Vår Kontaktlærer  
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9. Trivselsundersøkelsen  November Kontaktlærer  

9. Etterarbeid fra Trivselsundersøkelsen Nov.- Januar Trinnet  

9. Samarbeidsøvelser/Ringsamtaler (FT) Jevnlig Kontakt/faglærer  

9. Delta på Kultursamlinger/bandarbeid Gjennom året Trinnet + musikklærer  

9. Av arrangement før jul, prioritere å få til kultursamling. 

Kåring av det mest bærekraftige julerommet gjennom 

adventstida.  

Desember Hele skolen eller på trinnet 

Lærere 

 

9. Julegudstjeneste i kirken og alternativt arrangement på 

skolen  

Desember Lærere   

9. Juleaktivitetsdag kun hvis tid. Desember PLAFF  

9. Elever forberedes til nyttårsball: Dansekurs /Skikk og bruk Januar KRØ + Kontaktlærer  

9. Nyttårsball - 9. og 10 sammen Januar Ballkomiteen (elevråd/trivselsteam) 

+ FAU + rådgiver + trinnet + adm 

 

9. Vinteraktivitetsdag  Februar PLAFF  

9. Rus, grenser og valg: Tverrfaglig tema 14.dager i mars Trinnet + rådgiver  

9. Påskejakt og kahoot mars Innsats for andre  

9. Fagspesifikke ekskursjoner med sosialt tilslag Gjennom året Trinnet/Fagseksjon  

9. TINE-stafetten Mai KRØ  

9.  Hardhausen bakkeløp (sportslig og sosial premiering) Juni KRØ  

9. Skrive klasselogg Jevnlig Kontaktlærer  

9. Aktiviteter for å styrke klassemiljøet (som felles lunsj, 

hemmelig venn osv.) 

Jevnlig Kontaktlærer + elevene  

9. Aktivitet for å lære å lese kroppsspråk – uttrykke følelser. Jevnlig Kontaktlærer   

9. Aktiviteter som vekker ansvarsfølelse for fellesareal – 

motarbeide likegyldighet og forsøpling. 

Jevnlig Alle  
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10. trinn 

Sosialpedagogiske mål 
 

Empati:  

• FADDERANSVAR i utvida forstand/være rollemodell både i enkeltsituasjoner og vedvarende.  

 

Samarbeidsferdigheter:  

• Vise respekt for andres tid. 

• HØSTAKTIVITETSDAGEN: være pådriver, holde gruppa samla, sørge for at alle bidrar. 

 

Selvhevdelse:  

• Gjøre valg av VIDEREGÅENDE opplæring i tråd med egne evner og interesser, ikke venner.  

• Anerkjenne/bli klar over egne styrker, tema i UTV. 

 

Selvkontroll:  

• Vurdere og tilpasse språkbruk og oppførsel til ulike mottakere og i ulike situasjoner. 

• Være gode rollemodeller på for eksempel NYTTÅRSBALLET: under middagen og på dansegulvet, være det beste publikumet på 

KULTURSAMLINGER. 

 

Ansvarlighet:  

• Holde orden på frister og innleveringer, benytte kalenderfunksjon (kan gjøres i forbindelse med «viktige datoer på 10. trinn) på 

arbeidsplan, årsplan for å holde oversikt/kunne planlegge, foreslå og gjennomføre fordeling av arbeid for eksempel i gruppearbeider, 

kontakte lærere ved behov for utsettelse av innleveringer o.l. 
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Aktivitetskalender 10. trinn 
 

GRØNN er aktiviteter man skal gjennomføre, ORANGE er aktiviteter man kan gjennomføre 

 

Trinn Aktivitet 
 

Tidspunkt Ansvarlig Dato utført 

10. Oppstartplan: Repetere rutiner og felles regler/følge opp 
planer på kalender 

1.skoleuke Kontaktlærer  

10. Sosiale ferdigheter / Oppstartplan  

Drøfte, avklare forventninger, øve på ferdigheter, ut fra: 

- Kap. 9a i oppl.l.  

- Skolens definisjon av krenkelse / Handlingsløypa 

- Ordensreglementet + Skolens rutiner for samhandling 

Første 

skoleuker  

+  

Start på 2. 

halvår 

Kontaktlærer  

10. Læringspartner, rullerende 
 

Rullerende Kontaktlærer  

10.  Fokus på fysisk aktivitet i friminutt,  

bl.a. sportskurv til hver klasse og åpen gymsal storefri 

Jevnlig Koordinator fysisk aktivitet 

Kontaktlærer, elevtillitsvalgt 

 

10. 
 

Ordenselever 1.skoleuke Kontaktlærer  

10. 
 

Valg av Elevrådsrepresentanter 2.skoleuke Kontaktlærer  

10. Oppstart-tur for klassen. Dagstur – friluftstur i skogen 
 

1.-2. skoleuke Faglærer/kontaktlærer  

10. Demokrati og medborgerskap. Annethvert år:  
* Valg og demokrati  
* OD - En dag for andre - Internasjonal solidaritet  

*Før valget    
*OD i Oktober 

Alle  

10. 
 

Valg av Trivselsteam Før høstferien Rådgiver + kontaktlærer  

10.  
 

Foreldremøte med fokus på Læringsmiljø Før høstferien Trinnet + adm.  

10. 
 

Hareveien rundt (sportslig og sosial premiering) September KRØ  

10. 
 

Høstaktivitetsdag (aldersblanding) 
 

Før høstferien PLAFF  

10.  Trivselsundersøkelsen Før høstferien  Kontaktlærer  
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10. 
 

Markere Verdensdagen for psykisk helse Oktober Trinnet + rådgiver + helse  

10. Elevundersøkelsen 
- Etterarbeid 

November 
Nov.- Februar 

Trinnet  

10. Aktiviteter som fremmer samarbeidslæring, for eksempel 
gruppearbeid og læringspartner 

Kontinuerlig Alle faglærere  

10. Elevsamtaler 
 

Høst/vår Kontaktlærer  

10.  Utviklingssamtale 
 

Høst / + Vår 
etter behov 

Kontaktlærer  

10. 
 

Delta på Kultursamlinger/bandarbeid Gjennom året Trinnet + musikklærer  

10. 
 

Av arrangement før jul, prioritere å få til kultursamling.  
Kåring av det mest bærekraftige julerommet gjennom 
adventstida.  

Desember Hele skolen eller på trinnet 
 

 

10. Julegudstjeneste i kirken og alternativt arrangement på 
skolen  

Desember Lærere   

10. Juleaktivitetsdag kun hvis tid. Desember PLAFF 
 

 

10. Elever forberedes til nyttårsball: Dansekurs /Skikk og bruk Januar KRØ + Kontaktlærer  

10. Nyttårsball - 9. og 10 sammen Januar 
 

Ballkomiteen (elevråd/trivselsteam) 
+ FAU + rådgiver + trinnet + adm 

 

10. 
 

Gjennomgå «skikk og bruk» i forkant av nyttårsballet Januar Kontaktlærer  

10 Initiere felles klassevorspiel før nyttårsball  
 

Januar Trinnet i samarbeid med 
foreldrekontaktene 

 

10. Vinteraktivitetsdag 
 

Februar PLAFF  

10.  Påskejakt og kahoot 
 

mars Innsats for andre  

10. Hardhausen bakkeløp (sportslig og sosial premiering) 
 

Juni KRØ  

10. 
 

Fagspesifikke ekskursjoner med sosialt tilslag 
 

Gjennom året Trinnet + fagseksjon  

10. Sosial egenvurdering/målsetting: kommunikasjon med 
kontaktlærer 

Kontinuerlig Kontaktlærer  
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10. Hvis tur, bidra med bildefremvisning på kultursamling 
 

? Trinnet + elevene  

10. Skrive klasselogg 
 

Jevnlig Kontaktlærer  

10. Aktiviteter for å styrke klassemiljøet (som felles lunsj, 
hemmelig venn osv.) 

Jevnlig Kontaktlærer + elevene  

 


