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Plan for skolemiljø 
 

Tema Navn på tiltaket Beskrivelse Tidsperiode Ansvar 

Psykososialt 
miljø 

VIP makkerskap VIP makkerskap på vg1 
og påbygg, faste 
plasser på vg2 og vg3. 
Punkt på 
planleggingsdagene 
ved skolestart. 
Evalueres i januar. 

August-
oktober 
(hele året) 

Elevtjenesten 

 VIP programmet Program i arbeid med 
psykisk helse i klassen. 
Gjennomføres i vg1 og 
påbygg. Evalueres i 
januar. 

Oktober-
januar 

Elevtjenesten 

 Oppstartsuka Bli kjent aktiviteter skolestart  

 IKO-plan    

 Elevtjeneste Ukentlige møter 
Miljøterapeut 
Helsesykepleier 
Rådgivere 2 stk 
PP-rådgiver 
OT-tjeneste 
Ledelsen 

  

 Elevtjenestens 
presentasjon 

Elevtjenesten besøker 
alle vg1, påbygg og 
vg2-YF 

August-
september 

Elevtjenesten 

 Klasseteammøter    

 Klassens time    

 SMU- og SU-
møter 

   

 Fadderordning 
kombinasjons-
programmet 

   

 Sosiale aktiviteter 10-kamp 
Aktivitetsdag nest sist 
dag før sommerferien 
Sjakkturnering 
Sosiale grupper 
Fotballturnering 
Vaffelservering 
Aktiviteter på 
biblioteket (strikking, 
språkkafe og -grupper, 
quiz) 
Spesielle markeringer, 
jule- og 
sommeravslutning, 

 Elevråd 
Elevtjenesten 
Bibliotek 

https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip/om-skoleprogrammet-vip/vip-makkerskap
https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip/om-skoleprogrammet-vip/vip-makkerskap
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Valentines, pride, 
Verdensdagen for 
psykisk helse 

 Tilsyn Ledelse og 
elevtjenesten har tilsyn 
i alle pauser og 
før/etter skoletid 

  

 Mobbeplan Se egen plan.   

 Elevundersøkelsen Oppfølging av 
elevundersøkelsen, der 
det kommer fram 
informasjon om 
mistrivsel /mobbing 

  

 Aktuelle lenker NDLA verktøykassa, 
skolestart 

  

Rusforebygging Antidoping 
foredrag 

For vg1 og vg3 i regi av 
Antidoping Norge 

høsten Svein-Håvard 

 Narkotika generelt Kurs, 
undervisningsopplegg 
e.l. Forslag: 
Rustelefonen dyktige, 
uteseksjonen Oslo 

? ? 

 Kjentmann Personer med 
spisskompetanse på 
rusarbeid 

 Helsesykepleier, 
Arma, Shery og 
Stine 

 Utsett Deler av foredraget for 
foresatte på vg1 
foreldremøtet 

September Rektor 

 Opplæring av 
ansatte 

Tema på fellesmøter 
annethvert år 

 rektor 

 Dialog med 
forebyggende i 
politiet 

Jevnlige samtaler   rektor 

 Samarbeid med 
kommunen 

Tett samarbeid med 
rusforebyggende i 
kommunen 

 Arma 

 Elever som 
mistenkes å bruke 
narkotika 

Samtale med ledelse 
og/eller kjentmann, 
oppfølging av 
elevtjenesten 

  

 Elever som er 
ruset på skolen 

Utvises, foresatte og 
politi kontaktes, 
samtale med 
elevtjenesten 

  

Russ Informasjonsmøte 
for elever 

Politi, helsesykepleier 
og vegvesen 
informerer årets 
russekull. 

mars Rektor, 
ass.rektor, 
helsesykepleier 

 Informasjonsmøte På foreldremøte vg1 og vg1 aug/ Rektor og 

https://ndla.no/nb/subject:ee3f7a15-feb6-4e78-8b37-65930ad73a09/topic:8154527e-6268-446a-a968-fc8bdd0766d3/?filters=urn:filter:54b1727c-2d91-4512-901c-8434e13339b4,urn:filter:9bb7b427-3f5b-4c45-9719-efc509f3d9cc
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for foresatte evt. eget russemøte i 
vg3 

sep 
vg3 mars 

ass.rektor 

 Dialog med russen 
og russestyret 

Ledelsen snakker med 
alle vg3 klassene, 
jevnlige møter med 
russestyret. Hjelpe til 
med å velge russestyre. 

vg1-vg3 Rektor og 
ass.rektor 

Miljøfyrtårn ryddeklasser    

 resirkulering    

 Miljøfyrtårn godkjent   

Solidaritet Right to Play   Svein-Håvard 

 Russens 
kreftaksjon 

  russestyret 

Tverrfaglige Tverrfaglige 
temaer i nye 
læreplaner 

Vurdere å innføre 
prosjektuker / 
temadager e.l.: 
Folkehelse og 
livsmestring, bærekraft 
og demokrati og 
medborgerskap. 

 Vurdere å gi fag 
spesielle 
ansvar? 

 Trafikksikkerhets-
kampanje 

Har hatt Si-ifra med 
Statens Vegvesen, 
stopper for Viken vil ha 
sitt eget 

  

Helse generelt Helsesykepleier Til stede hver dag  helsesykepleier 

 Vaksinering hjernehinnebetennelse februar helsesykepleier 

 Hvilerom    

 


