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Læringsmiljøet ved Stenbråten skole – oppfølging av elevundersøkelsen 2017 
 

 
1. Saken gjelder: 

 

Elevundersøkelsen ble gjennomført ved 5.-7. trinn i desember. Oppsummert svarer elevene positivt på 

trivsel, støtte fra lærere og støtte hjemmefra. Elevene oppgir at de medvirker mindre enn ønskelig til 

egne læringsprosesser. Mange elever opplever at de ikke får tilstrekkelige faglige utfordringer.  

 

Resultater for mobbing er nedslående. Skolen vil iverksette prosesser for å gjenopprette elevenes 

læringsmiljø, der elever og foresatte involveres. Skolen vil undersøke situasjonen grundig, og iverksette 

hensiktsmessige, målrettede tiltak.  

 

Skolen ønsker å arbeide på to arenaer, der elever, foresatte og ansatte er hensiktsmessig involvert:  

A) I klassene: Undersøke og iverksette målrettede tiltak for å gjenopprette elevers læringsmiljø / hindre 

mobbing.  

B) På fellesarenaer som fellessamlinger og i elevråd: Bidra til at elever erfarer større grad av 

medvirkning i forhold til egne læringsprosesser i tråd med skolens visjon Sammen om læring.  

 

 

2. Bakgrunnsdokumentasjon: 

 

Til tross for høy grad av mestring (4,2 / 5), trivsel (4,3 / 5) og støtte fra lærerne (4,4 / 5), svarer hele 

17,7 % av elevene at de blir mobbet 2-3 ganger pr måned eller mer. Av disse svarer 14,2 % av elevene 

at de blir mobbet av andre elever på skolen. 7,3 % oppgir at de mobbes digitalt.  

 

Vedlagt er rapportene Data til Skoleporten og Data om mobbing.  

Rapporten Elevundersøkelsen des. 2017 viser de enkelte spørsmålene i undersøkelsen, samt antall elever 

som har svart på de ulike spørsmålene. Rapporten viser tallene på skolenivå, og identifiserer ikke 

elevene. Skolen har tilgang til data på klassenivå. 

Skolen har i dag kun fire aktive aktivitetsplaner etter § 9A. Mobbetallene indikerer at antallet 

aktivitetsplaner burde vært høyere.  

Rapportene 7. trinn Skolens utvikling og 7. trinn sammenliknet med Oslo og Norge er tilsvarende 

rapportene som ligger på minosloskole.no 

 

Skolen har to mål for det videre arbeidet:  

 

A) Gjenopprette læringsmiljøet for den enkelte elev som opplever mobbing 
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Skolen vil undersøke grundig i hvilken grad den enkelte elev erfarer at eleven har det trygt og godt på 

skolen gjennom en undersøkelse som ikke er anonym. Denne skal gjennomføres innen uke 9. Skolen vil 

involvere aktørene (hjemmet, eleven, skolen) på en hensiktsmessig måte i undersøkelsesarbeidet og de 

tiltakene som vil følge, og iverksette aktivitetsplaner etter § 9A for alle elever som opplever mobbing. 

Ass.rektor (ansvar 5.-7. trinn) og inspektør (oppfølging 1.-4. trinn) vil få et særlig oppfølgingsansvar 

sammen med sosiallærer. Rektor vil være til stede på foreldremøter for å informere om prosesser, funn 

og tiltak. 

 

B) Bidra til at elever erfarer større grad av medvirkning i forhold til egne læringsprosesser i tråd med 

skolens visjon Sammen om læring. 

Skolen vil benytte de månedlige fellessamlingene for alle elever, samt systematisk arbeid i elevrådet, til 

å inspirere elever og ansatte til gode læringsprosesser i tråd med visjonen Sammen om læring. Skolen vil 

informere elevene om de positive resultatene mht motivasjon, mestring, støtte fra lærerne og støtte 

hjemmefra. I fellessamlingene vil vi også trekker frem at for mange elever opplever mobbing.  

Skolen vil legge til rette for at alle elever opplever mestring og tilstrekkelig grad av faglige utfordringer 

gjennom systematisk arbeid med ansattes læring gjennom PU-tid for lærere, skoleassistentmøter og 

AKS-møter i tråd med skolens tre satsingsområder i strategisk plan (lesing, sosiale og digitale 

ferdigheter).  

Skolen vil legge til rette for økt elevmedvirkning og økt bevissthet om egne læringsprosesser i tråd med 

visjonen Sammen om læring gjennom systematisk arbeid i klasseråd, elevråd og elevrådskonferanse for 

4.-7. trinn. Sentrale spørsmål vil være: Hvordan kan elever, ansatte og foresatte best bidra til elevens 

læringsutbytte? Dette arbeidet er påbegynt i PU-tid for lærere og skoleassistentmøter i januar. 

 

 

Forslag til videre prosess: 

Gjøremål Ansvarlig Tidsfrist 

Utvide arbeidsgruppe for sosiale ferdigheter 

med representant for DUÅ (Webster-

Stratton) 

Rektor og ass,rektor Uke 7 

Undersøke, ikke anonym, spørsmål om 

mobbing tilsvarende spørsmål i 

elevundersøkelsen, ref mål A ovenfor.  

Kontaktlærerne Gjennomføres i uke 7 + 

9 

Informasjon til elevene, inspirasjonssamling 

og alvorsprat, ref mål A og B ovenfor. 

Utvidet lederteam Månedlige 

fellessamlinger, 

oppstart uke 4 

Informasjon til foresatte ved FAU, ref mål A 

og B. 

Rektor E-post uke 6, møte uke 

7 

Etablere fokusgrupper på det enkelte trinn 

4.-7. trinn, elevgruppe som gir lærerne 

konstruktive innspill til læringsmiljøarbeidet 

Kontaktlærerne, følges opp 

av ass.rektor 

Etableres uke 10, følges 

gjennom våren 2018. 

 

Etablere felles praksis for gjennomføring av 

elevsamtaler, systematisk. 

Kontaktlærere, følges opp 

av ass.rektor og inspektør 

Etableres etter avtale, 

senest innen påske. 

Samhandling med foresatte kortsiktig, ref 

mål A. Individnivå og klassenivå. 

Ledelsen, sos.lærer og 

kont.lærere 

Snarest, avhenger av 

funn i undersøkelser 

uke 9 

Samhandling med foresatte langsiktig, ref 

mål A og B. Klasse- og trinnivå. 

Ledelsen, sos.lærer og 

kont.lærere 

Foreldremøter vår 2018 

 

Systematisk klassegjennomgang  Sosiallærer og kontaktlærer En gang pr semester 

 

Videre opprettholdes skolens systemiske arbeid i forhold til de tre satsingsområdene i strategisk plan 

gjennom arbeid med lesing, sosiale og digitale ferdigheter. Satsingsområdet lesing som grunnleggende 

ferdighet implementeres gjennom det planlagte læringsarbeidet for ansatte i uke 7-11. Sosial plan 

revideres, bearbeides og implementeres i ukene deretter. Foresatte involveres hensiktsmessig gjennom 

leksearbeid, arbeid i FAU, på foreldremøter og på Stenbråtendagene.  
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Videre opprettholdes skolens pågående arbeid "rett person på rett plass". Det innebærer blant annet 

etablering av miljøteam der to miljøterapeuter ansettes og bistår sosiallærer i det proaktive arbeidet for å 

styrke elevers sosiale ferdigheter. Den første er ansatt, og starter 1. mars. Den andre får startdato 1. 

august. Begge arbeider 40 % i Aktivitetsskolen, og 60 % i skolen.  

 

 

3. Økonomiske/administrative konsekvenser: 

 

Ingen.  

 

4. Forslag til vedtak: 

 

Driftsstyret ved Stenbråten skole godkjenner rektors forslag til prosess for oppfølging av 

elevundersøkelsen som beskrevet ovenfor med følgende målsettinger:  

 

A) Gjenopprette læringsmiljøet for den enkelte elev som opplever mobbing 

B) Bidra til at elever erfarer større grad av medvirkning i forhold til egne læringsprosesser i tråd med 

skolens visjon Sammen om læring. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lene Fosser Minge 

Fungerende rektor / driftsstyrets sekretær 

 
 

 

 


