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Flatanger
Oppvekst

Oppfølging

av kommunestyrets

kommune
og kultur

vedtak

Vedr. forvaltningsrevisjon,
Kommentar
Basert
at:

til anbefalingene

på funnene

1. Kommunen
revidere

sak 12/2018

§9A, elevenes

fra forvaltníngsrevisjonen.

i forvaltningsrevisjonen

og skolene

beskrivelsene

skolemiljø

og de nye lovkravene

vil revisor anbefale

bør bruke den nye loven som utgangspunkt

i Kvalitetssystemet

for å

slik at det blir i tråd med ny lovtekst

og tydelig
for dem som skal bruke Kvalitetssystemet
Arbeidet med revidering er i gang og vil ferdigstilles
høsten 2018.

2. Kommunen

og skolene

bør arbeide

med å utvikle en felles forståelse

krenkende
adferd og mobbing
sett i forhold
til ny lovtekst
at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø
(§9A-2)

hvor

av

det er fokus

på

Skolene jobber kontinuerlig med å utvikle et skolemiljø sorn skal være godt og trygt
for alle elever.

l dette arbeidet

er forebygging

det viktigste.

Av nye tiltak på Lauvsnes som kan nevnes er to oppstarts-uker
fokus på praktiske aktiviteter og sosiale ferdigheter.
Ansatte

bruker fellestid

klassemøter
aktiviteter

til å drøfte generelle

retningslinjer

i høsten

og rutiner.

2018 med

l tillegg har vi

der alle ansatte som er tilknyttet en klasse jobber med konkrete tiltak og

som skal gjennomføres

i hver klasse.

Å få en felles forståelse av hva krenkende atferd er, krever mye tid og refleksjon. En
må også ta utgangspunkt
i det enkeltes barns opplevelse av situasjonen, og det er
derfor ingen fasitsvar på hvilke tiltak som er de rette til enhver tid. Skolene må ha en
«verktøykasse»
av mulige tiltak en kan sette inn og denne må oppdateres jevnlig

gjennom drøftinger i plenum.
3. Informasjon
være tilgjengelig

om arbeidet

mot mobbing

på hjemmesiden

inkludert

foreldrenes

til kommunen/skolene

rettigheter

bør

Skolene har ikke egne hjemmesider.
informasjon
om arbeidet mot mobbing, inkludert
foreldres rettigheter gis i alle klasser på høstens første foreldremøte.
informasjon
sendes på e-post til alle foresatte gjennom
Visma skole.
Pâ kommunenes
hjemmeside ligger kort informasjon
skolen». Her er det linket til www.nullmobbin
.no
Flatanger
rutiner

kommune er i ferd med å utvikle ny hjemmeside.

etter

4.Skolene

til den nye lovteksten,
har etter lovendringen,

utarbeider

handlingsplan

En skriftlig

rutine vil bli utarbeidet

implementering
kommunes

En vil på den nye sida legge

rutiner

for dokumentasjon

og innarbeide
endret

i samråd

praksis.

med eleven
ved oppstart

av denne vil skje høsten

disse

av krenkelser

rutinene

Skolen dokumenterer

dette i Ephorte.

av skoleåret

2018/2019og

2018. Rutinen vil bli à finne

kvalitetssystem.

rektor

Kjendlie,
Lauvsnes

Monica Fiskum
skole

rektor

Gurid

Halsvik

Oppvekstsjef

hendelser,

og arkiverer

19.6.2018.

Turid

mot mobbingi

hvert som de blir ferdigstilt.

bør sørge for å ha gode

henhold
Skolene

om «Nulltoleranse

Utvorda

skole

l Flatanger

i

