Oslo kommune
Utdanningsetaten
Veitvet skole

ARBEIDSMØTE I DS ang.
"Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø"
23. mai 2017 kl. 17.00-18.20 på Veitvet skole
Tilstede: Asgedet Håland (foresatt), Øyvind Lind Kvanmo (leder/foresatt), Bjarne Kristoffersen (SV), Leif
Marcussen (AP), Heidi Udnesseter (sosiallærer, Tore Hoem Aa (rektor), Ingvild Sirevåg (fung underv. insp.) og
Katrin Meløy (ass.rektor)

DS har tidligere denne våren tatt initiativ til dette møtet som en workshop knyttet til arbeidet
med læringsmiljø og sosial læreplan ved skolen.

FOREBYGGENDE DEL:
Driftsstyret signaliserer at de i hovedsak vil ta utgangspunkt i det forebyggende arbeidet.
Foreldregruppen - FAU/foresatte generelt – temamøter (eks. nettvett) - her kan FAU være en
bidragsyter.
Driftsstyret overlater til skolen å vurdere om det skal være en eller to planer (mobbing/sosialt
læreplanarbeid). Må tenke avsender, innhold og mottaker i arbeidet med planen(e).
Dokumentet må være tilpasset foresattegruppen også mht. språkbruk
Tydeliggjøre ansvarsfordeling: DS kan bare beslutte på vegne av skolen.
Hva er det skolen kan gjøre (kan f.eks, ikke vedta at foresatte kommer på møter, men legge til
rette for...). Kan "forvente" noe på foresattesiden.
Må sortere nivå etter mottaker (ulike oppdrag)
Ønske om å legge arbeidet inn i et Årshjul (internkontroll), gjerne etter modell av
eksempelplanen fra Mørkved skole.
Prosedyrene - hvordan håndteres dette av skolen?
Den planen vi legger frem pr. i dag handler mer om interne prosedyrer enn som en plan ut mot
foresatte.
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"Veitvet skoles handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø" revideres i grove
trekk i møtet:
Utkast til ny plan sendes DS som underlag til høstens første DS-møte.
Elementer fra diskusjonen:



Forventninger til foresatte kan legges som et vedlegg (kan sendes FAU til gjennomsyn).
Legge inn føringer for samarbeidet kontaktlærere/klassekontakter; særlig med tanke på
Foreldremøtene



Tema klassemiljø fra oppstart av skoleløpet også med foresatte (første foreldremøte om
høsten).
Forslag til hvordan foresatte kan bidra (gågrupper, lekegrupper, høstfest,
akedag...)
God klasseledelse er beskrevet - Må også inneholde noe om tiltak når god klasseledelse
ikke forekommer.
DS er avhengig av en plan som sikrer god undervisning og god klasseledelse på
systemnivå (ikke detaljstyre på nivået "pedagogisk plattform")
Ulike aktører bør beskrives i planen (og når og hvordan møter de skolens personale)
barnevern, PPT, bydel...






Tiltak som "ruller og går" bør være beskrevet i planen

Et mer detaljert dokument som omhandler skolens interne prosedyrer må være utarbeidet ved
skolen og kunne presenteres på forespørsel.

DEL ANG. AVDEKKING AV MOBBING:
Punkter fra diskusjonen:
• Aktivitetsplikten innarbeides- må sikre at alle (5) elementene er ivaretatt - dette
bør beskrives innledningsvis i planen - det må også gjøres rede for hvor de ulike
elementene (oppfølging) behandles.
• Tiltak som fremmer gode relasjoner mellom elever: "Det er mitt valg" - bygge
klassemiljø
 Utgangspunkt for revisjonen og videre behandling:
o
o
o
o

Hva er det vi ikke trenger i dette dokumentet
Hvor finnes det som ikke er omtalt her
Legg til et årshjul (skolens generelle årshjul)
Behandles i første DS-møte til høsten

Ved protokollen
Katrin Meløy
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