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Alle elever Alle elever Alle elever Alle elever     
skal ha skal ha skal ha skal ha     

en trygg en trygg en trygg en trygg 
hverdaghverdaghverdaghverdag    

 

Elever gjøres kjent med regler/grenser/konsekvenser 
 
De ansatte skal være tydelige voksne med tydelig 
grensesetting/konsekvenser 
 
Forebygge uønsket sosial atferd 
 
Skole/hjem samarbeider om elevens sosiale utvikling 
 
Elevene skal få trening i å stå foran større 
forsamlinger 

Kontaktlærer 
 

Voksne på skolen 
 
 

Kontakt  og faglærer 
 

Kontaktlærer  
 

Kontaktlærer/faglærer 

Skolestart + repetisjon 
 

Kontinuerlig 
 
 

I klassens planer 
 

Kontinuerlig  
 

Minst 2 ganger pr skoleår 

Oktober/desember/mars/mai 
 

November og mai 
 
 

November og mai 
 

Desember og mai (plenum) 
 

Desember og mai (plenum) 

 
Alle Alle Alle Alle     

elever elever elever elever     
skal skal skal skal     

oppleve oppleve oppleve oppleve     
mestringmestringmestringmestring    

 

Resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale 
prøver og lignende skal brukes som redskap for 
å lage tilpasset opplegg i basisfagene 
 
Før midtterminrapport skal elevene testes på 
nytt for å sjekke framgang/korrigere kursen 
 
Elevene skal i løpet av skoleårene ha lært å 
bruke ulike metoder i skolearbeidet 

 
kontaktlærer 

 
 

rektor/kontaktlærer 
 
 
 

kontaktlærer 

Kartleggingsprøver taes i juni. 
Evt. tiltak presenteres 
foreldrene og iverksettes 
 

De elever som har behov, 
testes på nytt før 

midtterminrapport 
 

Kommunens årsplan i 
læringsstrategier brukes alle 

skoleårene 

Av klasselærerne/team 2 
ganger pr. semester 

 
 

Av klasselærerne/team 2 
ganger pr. semester 

 
 

Teammøte 2 ganger pr. 
semester 

 
    

SkolenSkolenSkolenSkolen    
skalskalskalskal    

inkludere inkludere inkludere inkludere     
foreldreneforeldreneforeldreneforeldrene    

 

Foresatte skal informeres muntlig og/eller skriftlig 
etter kartleggingsprøver, nasjonale prøver og 
lignende, også om eventuelle tiltak som settes i verk. 
 
Informasjon om hvordan skolen jobber med 
mestring og tilrettelegging, forventninger til skole og 
hjem 
 
Informasjon om elevens generelle innsats i 
skolearbeidet. Hvis nødvendig utarbeide avtale for å 
bedre innsatsen til eleven 

 
kontaktlærer 

 
 

rektor/kontaktlærer 
 
 
 

kontaktlærer 

 
Konferansetimer og 

rapporter 
 

Ved skolestart 
 
 

Konferansetimer om 
høsten, eller tidligere ved 

behov 

I forkant av 
midtterminrapport og 

halvårsrapport 
 

November og april 
 
 
 

November og april 

 


