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Sosialpedagogisk plan Kolbotn skole           

    

Tiltak 

Personalet 

• Jevnlig kompetanseheving for personalet i kommunikasjon, klasseledelse og relasjonsbygging 

• Jevnlig oppfølging fra ledelsen; støtte i det daglige arbeidet, veiledning, medarbeidersamtaler 

• Fokus på skolemiljøet i samarbeid mellom lærere og SFO-personalet 

• Halvårlig gjennomgang av planer og rutiner for skolemiljøet 

• Halvårlig gjennomgang av resultater av trivselsundersøkelser og igangsetting av tiltak 

• Mentorordning for nytilsatte og nyutdannede 

• Sosiallærer som tankepartner og drøftingspartner; følge med, undersøke og sette inn tiltak. 
 
Klasser, trinn og baser 

• Elevene fra 1. – 5. trinn stiller opp i skolegården ved skolestart og etter storefri 

• Lærere møter i undervisningslokalet i god tid før undervisningen starter 

• Følge trapp for trening av sosial kompetanse 

• Se alle elevene hver dag og ta dem på alvor 

• Bruk av logg der elevene kan skrive om og reflektere omkring klassemiljøet 

• Klassens time annenhver uke. 

• Elevsamtaler med kontaktlærer jevnlig gjennom hele året 

• Samtale(r) med sosiallærer og/eller helsesøster 

• Gjøre elevene kjent med og trygge på flere voksne og elever gjennom aktiviteter på hele trinnet eller 
aldersblanding  

• Fadderordning: 5. trinn og 1. trinn deles inn i faddergrupper 

• Undersøkelser for å kartlegge læringsmiljøet  

• Bruk av sosiometri og andre kartlegginger for å få informasjon om sosiale strukturer og mønstre i 
klassemiljø, trinnmiljø og andre mindre/større grupper 

• Sosiallærer, klassebesøk. Fokus på vennskap og vennlighet, om å være vennskapere og å ta vare på 
hverandre 

 
Fellesaktiviteter 

• Deltakelse i Trivselsprogrammet 

• Felles samling ute ved skoleårets start og ved skoleårets slutt 

• Felles kunstnermøter gjennom den kulturelle skolesekken 

• Skolemiljødag/Skolejoggen siste fredag før høstferien 

• Felles aktiviteter siste skoledag med grilling og fotballkamp mellom 7.trinn og lærerne  

• Årlig høstutstilling der alle elevene stiller ut arbeider for foreldre, søsken og andre besøkende  

• Årlig festspill der alle elevene opptrer for hverandre  

• Aldersblandede aktiviteter som matematikkdag, juleverksted, gudstjeneste/markering, januarball og 

vinteraktivitetsdag 

 

Mål 
• Alle elever opplever et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og sosial og faglig læring¨ 

• Skolen jobber kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene 

• Alle ansatte gjør undersøkelser, varsler og griper inn i eventuelle situasjoner 

• Foresatte bidrar til et trygt og godt skolemiljø og opplever at de blir lyttet til, at barnet deres blir sett og at 
det er god dialog mellom hjem og skole 
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Elevråd 

• Elevrådet arbeider med saker som vedgår skolemiljøet 

• Elevrådsleder og nestleder sitter i SU og skolemiljøutvalget på skolen. Her legger de fram saker som 
elevrådet jobber med.  

 
Skole-hjem-samarbeid 

• Følge egen plan for samarbeidet 

• Gode informasjonsrutiner mellom skole og hjem 

• Brev hjem annenhver uke fra trinnet 

• Lav terskel for foresatte til å ta kontakt med skolen 

• God struktur på utviklingssamtaler 
 
Tilsynsordning 

• Skoleområdet er delt inn i tilsynssoner som er dekket i alle pauser 

• Alle voksne som har tilsyn bruker gul vest slik at de er lett synlige for elevene 

• Aktivt og oppsøkende tilsyn 

• Forskrift til ordensreglement, samværs- og trivselsrutiner samt egne regler for de ulike uteområdene og 
for fellesarealene inne på skolen følges opp av skolens ansatte 

• Sosiallærer forsterker tilsyn ute om morgenen 
 

 

Relevante årshjul, planer og rutiner 

• Plan for trygt og godt skolemiljø 

• Forskrift til ordensreglement Nordre Follo kommune, samværs- og trivselsrutiner Kolbotn skole 

• Årshjul for drift, HMS og kvalitetssikring Kolbotn skole 

• Plan for hjem- skole-samarbeidet Kolbotn skole 

• On boarding-rutiner Kolbotn skole 

• Trapp for sosial kompetanse Kolbotn skole 

• Tilsynsplan og rutiner for tilsyn Kolbotn skole 

• Rutiner ved varsling om krenkelser og håndtering av elevkonflikter Kolbotn skole 

• Rutiner ved trusler, ukvemsord og vold Kolbotn skole 

• Rutiner for fysisk inngripen overfor en elev Kolbotn skole 

• Rutiner for elevsamtaler og utviklingssamtaler Kolbotn skole 

• Rutiner for skolebussene og Svartskogbussen Kolbotn skole 

• Rutiner for ressursteam Kolbotn skole 

• Tiltaksplaner for enkeltelever Kolbotn skole 

• Trivsel inne og ute Kolbotn skole 

• Plan for fadderordningen Kolbotn skole 

• Åshjul for foreldrearrangerte aktiviteter Kolbotn skole 

• Halvårsplan for fellesaktiviteter og den kulturelle skolesekken Kolbotn skole 

 

Oppdatert 12. august 2020 


