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Handlingsplan til Strategisk plan 2015 

Strategisk initiativ: Et godt læringsmiljø 

 

TILTAK 

 

HVA GJØR VI? 

NÅR GJØR 

VI DET? 

HVEM HAR 

ANSVARET? 

1 

Skolestart-

program 

 Lage klasseregler 

 Opplegg for nettvett og bruk av digitale 

medier 

Uke 34 og 35 Kontaktlærerne 

2 

Elevarrange

menter 

Elevrådet lager en ballkomite for hvert trinn 

i begynnelsen av året, som får ansvaret for 

forberedelser og gjennomføring av et årlig 

skoleball. 10. trinn har avslutningsball, 

9.trinn har nyttårsball og 8. trinn har vårball. 

2.semester Ballkomite, FAU og 

ansvarlig lærer på hvert 

trinn 

3  

Aktiviteter i 

kantina 

Hver fredag, bortsett ifra periode 1, skal det 

selges kake i kantina. Det er klassene på 9. 

trinn som står for dette og kan bruke 

pengene til en eventuell skoletur. Klassa 

som selger kake skal også sørge for musikk. 

Elevrådsrepresentantene i klassene har 

ansvaret for å lage spilleliste. Per dags dato 

er det salg i kantina tirsdag til fredag. 

Hver fredag 

 

 

 

Elevrådsrepresentantene 

på 9. trinn 

Kontaktlærer for 

elevrådet 

 

 

4  

Aktiviteter i 

matfri og 

etter 

skoletid 

a) Tilgang på spill, magasiner og annet i 

matfri. 

b) Mulighet til å gjøre lekser etter skoletid. 

Per dags dato er det tegnekurs hver fredag 

og heklegruppe onsdager i matfri. 

Hele året a) Inspiserende lærer 

b) Elever 

K. og H. – lærer og 

administrasjons-

ansvarlig 

5 

Faglig elev-

medvirknin

g 

Elevene i klassene får komme med 

synspunkter og ønsker i forkant av nye 

temaer/perioder. 

Hele året Faglærere 

6 

Elevstyrte 

økter 

Elever på 8. og 9. trinn planlegger, 

gjennomfører og vurderer deler av 

undervisningsøkter. 

Fra høst-

semesteret 

2015 

Ledelsen og 

kontaktlærer på 8. og 9. 

trinn 

7 

Gjennom-

føre 

kartlegging 

En lokal versjon av elevundersøkelsen der 

vi tar temperaturen på læringsmiljøet. 

Uke 41/2015 

og uke 

12/2016 

Kontaktlærer elevråd og 

assisterende rektor. 

 


