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1. Innledning 
Den 22.mai 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder 

fra 1.august 2017. Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og 

godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Lebesby kommune har 

utarbeidet egen forskrift til ordensreglement for skolene i Lebesby kommune, i tillegg har 

man også valgt å utarbeide kommunal forskrift for oppfølging av §9 A i opplæringsloven. De 

nye reglene gir eleven en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og inneholder en 

fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig 

måte.  

1.1 Hjemmel 

Forskrift for oppfølging av §9A i opplæringsloven for grunnskolene i Lebesby kommune er 

gitt med hjemmel i Opplæringsloven § 9 A-2,  som gjelder fra 01.08.2017. 

1.2 Formål 

Skolene i Lebesby kommune skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, 

trygghet og miljøet for elevene.  Den enkelte skole skal legge til rette for at elevene får delta 

i planlegging og gjennomføring av arbeid for et trygt og god skolemiljø.  

Forskrift til ordensreglementet skal bidra til at alle elever i Lebesby kommune har et trygt og 

godt opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring slik dette er nedfelt i 

opplæringsloven § 9 A-2.  

1.3 Virkeområde 

Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle elever i grunnskole og i videregående 

skole jf. Opplæringsloven § 9 A-1. Reglene om skolemiljøet gjelder også elever i frittstående 

skoler, jf. friskoleloven § 2-4 og private skoler godkjent etter § 2-12, jf. § 2-12 tredje ledd i 

opplæringsloven.  

Reglene gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater og deltakere i opplæring særskilt 

organisert for voksne etter kapittel 4 A i opplæringsloven. For lærlinger og lærekandidater 

gjelder arbeidsmiljøloven. 

Forskrift til oppfølging av§9 A gjelder for grunnskolene i Lebesby kommune og alle aktiviteter 

som skjer i regi av grunnskolen uavhengig av tidspunkt og sted, samt for leksehjelpsordning 

og skolefritidsordning med unntak av § 9 A-10 og 9 A-11. Den kommunale forskrift gjelder 

også for skoleveien, til og fra skolen jfr «§9A-4 aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt 

og godt psykososialt skolemiljø» i opplæringsloven. 

2. Skolemiljøutvalg 
Alle grunnskolene i Lebesby kommune skal ha skolemiljøutvalg jfr. §11-1a i opplæringsloven. 

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet 
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for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som 

gjelder skolemiljøet. 

Sammensetting: 
Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elever og foreldre til 

sammen utgjør flertall jf. § 11-1a i opplæringsloven. Skolemiljøutvalget skal minimum bestå 

av: 

1 representant for kommunen (valgt av kommunestyret) 
1 representant for skolens ledelse 
1 representant for skolens ansatte 
2 representanter for foreldreråd 
2 representanter for elevene 
 

Elevrådet skal oppnevne 2 representanter til skolemiljøutvalget. Hvis møtetidspunkt er i 

skoletiden, har elevene rett til fritak fra undervisningen. Elevrådsrepresentanter skal ikke 

delta på møter der saker som er unntatt offentligheten blir behandlet. Når elevene ikke 

deltar på møtene skal foreldrerepresentantene ha dobbel stemme. Øvrige representanter 

har taushetsplikt i saker som er unntatt offentlighet. 

Hvis skolene ønsker å bruke samarbeidsutvalg som skolemiljøutvalg, må det det opprettes 

flere representanter for elever og foreldre slik at de er sikret flertall i skolemiljøutvalget.  

Ved en slik ordning må møtene i samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalget holdes adskilt, 

dette gjelder også saksliste og møteprotokoll.  

Representantene i skolemiljøutvalget skal ved innkalling til møte få tilsendt saksliste. 

Innkallingen skal skje senest en uke før møtetidspunkt. Representantene har tale- og 

forslagsrett, og det skal føres protokoll fra møtene.  

 

  

 

2.1 Informasjonsplikt om skolemiljø 

Skolene skal iht § 9 A-9 i opplæringsloven informere elever og foreldre når det avdekkes 

forhold ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene.  Informasjon skal formidles 

muntlig og skriftlig. Skolen skal holde samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd og foreldre 

informert om forhold som er viktig for skolemiljøet. Skolen skal gi overnevnte 

medvirkningsorganer innsyn i all dokumentasjon som gjelder skolens systematiske arbeid for 

et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme med forslag i saker som 

gjelder deres skolemiljø. 

 

 

Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» og prosedyrene der som er utarbeidet for 
planlegging av møtet, innhold og utforming av årshjul for skolemiljøutvalg. Innkalling og 
møteprotokoll skal arkiveres i ESA.  

Skolene skal benytte systemet «kriseportalen.no» og ta utgangspunkt i «prosedyrene for 
avvikshåndtering» i utforming av rutiner for saksbehandling av varsling og klagesaker som gjelder 
skolemiljøet knyttet til fysiske ute- og inne området. Klager, avviksmeldinger og vedtak om tiltak 
skal arkiveres i ESA. 
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3.  Det fysiske skolemiljøet 
Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal være 

utformet slik at den ivaretar de elevene som har funksjonshemninger. 

Skolene skal planlegges, bygges og tilrettelegges slik at det blir tatt hensyn til trygghet, helse, 

trivsel og læringen til den enkelte elev. Det fysiske miljøet skal være i tråd med til enhver tid 

gjeldende lover og regler. 

3.1 Varsling og behandling av klager 

Skolene skal ha et system for å sikre at ansattes og elevenes helse, miljø og sikkerhet er 

ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter. Skolene skal ha rutiner for hvordan elever, 

ansatte, foreldre kan varsle eller klage på forhold som angår skolemiljøet. Klager og varsel 

skal kartlegges og tiltak skal iverksettes. Skolen er pliktig til å behandle klager på det fysiske 

miljøet etter forvaltningsloven regler om enkeltvedtak. 

Skolen skal rutinemessig gjennomføre vernerunder, resultat av vernerundene skal være 

skriftlig og ved avvik skal kommunens overordna rutiner for avviksmelding følges. Når 

skolene ikke kan iverksette tiltak innenfor egne rammer, skal skoleleder fremme saken til 

sektormyndighet som er pliktig til sende saken til politisk behandling når løsninger ikke er 

mulig innenfor vedtatte rammer.  

 

 

4.  Skolemiljø, regler og konsekvenser ved regelbrudd 
I Lebesby kommune skal alle elever ha de beste muligheter for læring og utvikling. Det 

forutsetter et skolemiljø hvor alle elevene trives, og at skolen oppleves som et meningsfullt 

sted å være, og hvor elevene har gode læringsbetingelser. Elever, ansatte på skolen og 

foreldre må derfor bidra i arbeidet med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø.  

Elevens foreldre/foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes 
om bistand. 
 
Foreldre/foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand.  Skolen 
skal anmelde straffbare forhold til politiet.   
 
 
 
 
 
 

Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» og prosedyrene for vernerunder i forbindelse 
med kartlegging, avviksmelding og handlingsplan. Dette systemet skal også gjøres kjent for 
skolemiljøutvalget. Resultat av vernerunde, avviksmelding, handlingsplan skal arkiveres i ESA. 

 

Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» og prosedyrene i saker som omhandler, 
mobbing, vold og seksuell trakassering. 
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5. Mobbing og krenkende handlinger 
I Lebesby kommune er det nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering, trakassering og 

andre krenkende handlinger. Alle elever i Lebesby kommune skal ha et trygt og godt 

skolemiljø hvor ingen utsettes for krenkende handlinger eller mobbing, hverken fra 

medelever eller ansatte ved skolen. 

Definisjon – felles forståelse 

5.1 Krenkende atferd  

Med krenkende atferd mener vi alle former for negativ atferd som rammer andre 
mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkeltstående eller gjentatte 
handlinger. Krenkende atferd kan være sjikane gjennom ord og handling som utføres uten 
respekt for den andres integritet. 

5.2 Mobbing  

Med mobbing mener vi gjentatt negative, eller ”ondsinnede” handlinger fra en eller flere 

personer rettet mot en eller flere. Mobbing kan være: 

 å bli baksnakket 
 å få spredt et rykte om seg 
 å bli holdt utenfor 
 å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil 
 å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, 

eller dialekt 
 å bli slått, dyttet eller pirket på 
 å få sekken sin, eller noe annet som man eier kastet rundt 
 å ikke få være med i grupper på sosiale medier 
 å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer 
 at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne  

  

5.3 Vold 

Med vold mener vi at noen bruker fysisk makt for å skade andre. Det er ikke lov å utøve vold 

mot elever eller ansatte i skolen. 

5.4  Diskriminering 

Diskriminering innebærer at en person blir dårlig behandlet eller trakassert, for eksempel på 

grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse/religion, hudfarge, og nasjonal eller 

etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Det er ikke lov å 

diskriminere elever eller ansatte i skolen 

5.5 Rasisme 

Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav. 

Det er ikke lov å utføre rasistiske handlinger eller ytringer. 
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5.6   Kjønnsrelatert trakassering 

Kjønnsrelatert trakassering er forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av 

kjønn. Kjønnsrelatert, herunder seksualisert trakassering, er et problem parallelt med 

mobbing som ikke tillates i skolen. 

5.7   Religiøs trakassering 

Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i tilknytning til religiøs overbevisning eller 

tilhørighet er ikke tillatt. 

6.  Aktivitetsplikt 
Det nye regelverket som gjelder fra 01.08.17 innebærer en strengere aktivitetsplikt for 

skolene både når det gjelder å forebygge mobbing og annen krenkende handlinger samt 

avdekke og iverksette tiltak slik at elevene har et trygt og godt skolemiljø.  

Den strenge aktivitetsplikten innebærer at alle ansatte ved skolen har en plikt til å følge med 

om elevene har det trygt og godt, samt at de har plikt til å gjøre en aktiv innsats for å 

avdekke og stoppe mobbing og andre krenkende handlinger. 

 Aktivitetsplikten gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp og i SFO 

som er i skolens regi.   

Kapittel 9 A i opplæringsloven gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elevene 

opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, så må skolen 

likevel handle i henhold til aktivitetsplikten frem til eleven har det trygt og godt på skolen 

igjen. 

Lovbrudd foreligger når elevens rett etter § 9 A-2 ikke er oppfylt. Når elevens rett ikke 

oppfylles vil det foreligge et lovbrudd og skolen skal da gripe inn slik at elevens rett 

oppfylles. Det blir ikke et spørsmål om hvilke tiltak skolen har iverksatt, men et spørsmål om 

hvorvidt elevens rett er oppfylt. Så lenge eleven har en subjektiv oppfatning av at det 

psykososiale miljøet ikke fremmer hans/hennes helse, trivsel eller læring, har skolen en plikt 

til å rette dette. 

Skolen skal informere om rettighetene som er nedfelt i kapittel 9 A i opplæringsloven, om 

aktivitetsplikten etter § 9 A-4 og 9 A-5 og om at foreldre kan melde saken direkte til 

Fylkesmannen etter § 9 A-6 i opplæringsloven. Dette skal gjøres rutinemessig ved skolestart 

samt når skolen får mistanke eller melding om at en eller flere elever blir utsatt for mobbing 

eller andre krenkende handlinger. 

Det regnes som lovbrudd hvis en ansatt på skolen unnlater å følge med, gripe inn, eller 

melde fra hvis man har mistanke om, ser eller på annen måte har kunnskap om at en elev 

utsettes for krenkende handlinger eller mobbing av medelever eller andre ansatte. Det 

samme gjelder hvis skoleledelsen eller skoleeier unnlater å følge aktivitetsplikten når de har 

blitt varslet om krenkende handlinger eller mobbing.  
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6.1 Aktivitetsplikt jf.  § 9 A-4  i opplæringsloven innebærer følgende: 

1.  Følge med: 
 Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt 

skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering dersom det er mulig.   

 Skolene skal ha system og rutiner for avdekking av mobbing og annen krenkende 

atferd. 

2. Gripe inn: 
 Alle som arbeider på skolen er pliktig til å gripe inn umiddelbart hvis man hører 

hatytringer, observerer krenkelser som slåssing, annen fysisk krenkelse, utestenging, 

isolering eller baksnakking.  

 Bruk av fysisk makt er begrenset av straffelovens bestemmelser, deler av 

opplæringsloven som fastslår at elever ikke skal refses fysisk eller utsettes for annen 

krenkende behandling og barnekonvensjonen.  

 Skolen har ikke hjemmel til å bruke tvang. Plikten til å gripe inn må derfor vurderes 

opp mot grensen til hva som er lovlig, det åpnes for å bruke makt dersom dette er 

nødvendig for forsvare liv og helse jfr. «Skolemiljø UDIR-3-2017. 

3. Varsle: 
 Alle som jobber på skolen skal varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. 

  Dette skal sikre at rektor får oversikt over hvordan elevene har det på skolen og vil 

være et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker.  

 Rektor kan delegere oppgaven om å ta imot varsler til en annen person på skolen, 

men kan ikke delegere ansvaret.  

 Rektor har ansvaret for at varslingene håndteres på en forsvarlig måte. 

Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for eksempel være basert på: 

 observasjoner av elevene, tilfeldig eller planlagt  
 tilbakemeldinger i undersøkelser 
 beskjeder fra foreldre eller medelever 
 aktivitet i sosiale medier 
 at en elev sier fra at han eller hun ikke trives på skolen 

 

Hvis det er en ansatt som utsetter en elev for mobbing eller andre krenkende handlinger har 
den ansatte ved skolen som har kjennskap eller mistanke om dette pliktig til å varsle rektor 
umiddelbart, som så skal varsle skoleeier. Saken vil bli vurdert meldt til politiet. 
 
Hvis det er en i skolens ledelse som utsetter en elev for mobbing eller andre krenkende 
handlinger har den ansatte ved skolen som har kjennskap eller mistanke om dette pliktig til å 
varsle skoleeier umiddelbart. Saken vil bli vurdert meldt til politiet. 
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4. Undersøke: 
 Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen undersøke saken. Skolen 

skal så langt det er mulig sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme 

gjelder når man gjennom undersøkelser eller på andre måter får kjennskap til at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø.  

Hvis det forekommer vold, tvang, seksuell trakassering, nettmobbing eller andre straffbare 

forhold skal saken meldes til politiet.  

 
5. Aktivitetsplan 
Skolen skal lage en skriftlig plan som viser hvordan skolen skal arbeide med saken og hvilke 
tiltak som skal iverksettes.   I planen skal det fremgå følgende: 
  

 hvilke problem tiltakene skal løse  

 hvilke tiltak skolen har planlagt  

 når skal tiltakene skal gjennomføres  

 hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltakene  

 når tiltaka skal evalueres og hvem er ansvarlig for evalueringen 
 
 
Når aktivitetsplanen evalueres, vil aktivitetsplanen justeres/revideres. Aktivitetsplikten 
fortsetter helt til eleven har det trygt og godt på skolen. 

 
 
6. Dokumentere  
Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til 

femte ledd.  Foreldre kan klage direkte til Fylkesmannen, skolen må ved klage kunne 

dokumentere at aktivitetsplikten er overholdt og at tiltak er iverksatt.  

 
 
 
 
 

 

6.2 Tvangsmulkt og straffeansvar 

Hvis skolen ikke har oppfulgt aktivitetsplikten kan Fylkesmannen iht § 9 A-12 i 

opplæringsloven fastsette en tvangsmulkt til skoleeier.  Dette skjer i saker hvor skoleeier ikke 

har overholdt frist for gjennomføring av tiltak i saker som er innklaget til Fylkesmannen.   

Den som bryter plikten etter § 9 A-4 første og andre ledd og § 9 A-5 kan bli straffet med 
bøter, fengsel i opp til 3 måneder, eller begge deler. Foreldelsesfrist for straffeansvar er 5 år. 

Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» og prosedyrer og skjema i saker som 
omhandler mobbing. Varsling, aktivitetsplan, evaluering og andre opplysninger skal arkiveres i 
ESA i elevmappen til den/de sakene er knyttet til. Informasjon som angår andre elever skal 
anonymiseres før dokumentene arkiveres. Offentlighetsloven skal følges. 
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Dette gjelder: 

 ansatte som unnlater å følge med om elevene har et trygt og godt skolemiljø 

 ansatte som unnlater å varsle når de har kunnskap eller mistanke om dette 

 ansatte som utsetter elever for krenkende handlinger som mobbing, vold eller diskriminering 

Rektorer som bryter aktivitetsplikten etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd og § 9 A-5 kan bli 
straffet med bøter og fengsel i opp til 3 måneder som forsettlig eller uaktsom. 
Foreldelsesfrist for straffeansvar er 5 år. 
 
Dersom noen med delegert myndighet fra skolen ikke har overholdt § 9 A-4 første til fjerde 
ledd eller § 9 A-5 kan skoleeier bli straffet jf. straffeloven § 27. Foreldelsesfrist for 
straffeansvar er 5 år. 

6.3 Erstatningsansvar og bevisbyrde 

Skoleeier kan få et erstatningsansvar hvis det er grunnlag for å tro at skoleeier ikke har fulgt 

reglene eller handlet i samsvar med kapittel 9 A i opplæringsloven. Skoleeier må kunne 

dokumentere at loven er overholdt. Reglene i skadeerstatningsloven kapittel 2 gjelder for 

saker om psykososialt skolemiljø.  

7. Forebyggende arbeid 
Skolene skal arbeide systematisk for å sikre at elevene har et godt og trygt skolemiljø.  

Skolene skal ha skriftlige planer og rutiner for dette.  Rutiner og planer skal evalueres 

minimum annethvert år. Elever, foreldre og ansatte skal ha gis anledning til å medvirke både 

i arbeidet med evaluering og utforming av nye planer og rutiner.  Skolene skal vektlegge 

tverrfaglig samarbeid, både i form av forebyggende arbeid på systemnivå, i forhold til utsatte 

barn og rundt den enkelte elev når dette er nødvendig. 

Nedenfor er en oversikt over hva skolene må ha av planer og rutiner. Skolene kan i tillegg ha 
flere tiltak både av kort- og langsiktig varighet. 
 

7.1 Trivselsplan 

 Alle skolene skal ha en oppdatert trivselsplan som er gjennomgått og godkjent av 
skolens miljøutvalg  

 Trivselsplanen skal beskrive skolens plan for arbeidet med å skape og opprettholde et 
godt psykososialt miljø ved skolen.  

 Planen skal også beskrive hvordan skolen arbeider med å utvikle elevenes sosiale 
kompetanse.  

 Hjem- skole samarbeid skal vektlegges og beskrives i trivselplanen 
 

7.2 Rutiner, kartlegging og undersøkelser 

 Alle skoler må rutiner som sikrer at SFO blir inkludert i skolens rutiner og planer. 
 Inspeksjon i friminutter: 

- Alle skoler må påse at de har gode inspeksjonsrutiner med klare ansvarsforhold. 
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 Fadderordning: 

- Alle skoler skal gjennom fadderordningen (for elever på  1.trinn, og nye elever på 
øvrige trinn) sikre at elevene blir godt inkludert i skolemiljøet. 
 

 Overgang mellom barnehage og skole, grunnskole og videregående opplæring: 
- Kommunen skal ha rutiner for overgang barnehage til skole. 
- Kommunen skal ha rutiner for overgang skole til videregående opplæring 
 

 Elevundersøkelse: 
 Elever på 5.-10 trinn skal delta i elevundersøkelsen. Skolene skal særlig følge opp 

elevenes tilbakemelding i forhold til mobbing og trivsel. 
 

 Ung data: 
- Elever i ungdomsskolen skal minimum annet hvert år delta i undersøkelsen  

 
 Relasjonskartlegging: 

- Skolene skal ha rutiner for relasjonskartlegging i klasser. Dette skal være 
beskrevet i skolens trivselsplan.  

- Rutinene skal også si noe om hvordan elever og foreldre skal informeres og 
involveres. 

- Skal alltid gjennomføres ved mistanke om mobbing eller andre krenkende 
handlinger, og da på de trinnene hvor man mener at dette foregår. 

 
 Trivselsundersøkelse: 

- Alle barneskoler skal gjøre jevnlige trivselsundersøkelser på 1.- 4. trinn med 
henblikk på å avsløre mobbing eller andre krenkende handlinger.  

- Skal rutinemessig gjennomføres minimum en gang i løpet av skoleåret. 
 

 Elev- og utviklingssamtaler: 
- Skolen skal ha rutiner for å gjennomføre elev- og utviklingssamtaler 
 

 Fagsamtaler: 
- Skolen skal gjennomføre fagsamtaler med den enkelte elev 
 

 Elevråd: 
- Skolene skal ha elevråd som skal ha en reell medinnflytelse i skolehverdagen  

 
 Klassens time: 

- Det skal gis rom for klassens time slik at elevene har en arena for å fremme saker 
de er opptatt av. 

 
 Foreldremøter: 

- Metoder fra «mitt valg» skal inngå som en del av hvordan foreldremøter fra 4 
trinn til 10 trinn organiseres samt i forhold til innhold.  

- Hvis ønskelig kan skolene selv velge å benytte dette på alle trinn 
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7.3 Tverrfaglig samarbeid 

Skolene skal ha et godt samarbeid med kommunens øvrige hjelpetjenester som PPT, 

barnevern og helsesøster. Dette gjelder både i form av individuell oppfølging og i form av 

forebyggende arbeid.  Samarbeidet er regulert av lover og forskrifter. 

Skolen skal samarbeide med de ulike hjelpetjenestene om forebyggende tiltak hvor 

målgruppe kan være på klassenivå eller i forhold til hele trinn. Samarbeidet kan være knyttet 

til tema i skolens planverk eller når det er behov for å ha fokus på tema som vurderes som 

aktuell.  

FBU (PPT, barnevern, kommunepsykolog, helsesøster, SLT, rustjenesten): Forebyggende barne- og 

ungdomsteam er opprettet etter politisk vedtak i Lebesby kommune. Intensjonen er å styrke 

det tverrfaglige arbeidet for å sikre helsefremmende og forebyggende oppfølging, 

behandling og tiltak rettet mot barn og unge i kommunen. Skolen skal ha delta på faste 

møter med kommunens forebyggende team. Her skal skolen ha mulighet til å melde inn 

saker både på individ- og gruppenivå (anonymisert) for råd og veiledning.   FBU team skal 

også kunne bidra i skolens forebyggende arbeid, dette kan være i form av deltakelse på 

informasjonsmøter, eller kunne tilby kurs og veiledning ansatte.    

 
SLT (samordning av forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet): Opprettelse av stilling som SLT-

koordinator ble vedtatt politisk i oktober 2014 i sak PS 19/14, og gjennom dette bruk av SLT 

modellen for lokal forebygging av rus og kriminalitet.   Skolene skal ha fast samarbeid med 

SLT- koordinator, og gjennom dette også samarbeid med politi for kriminalforebyggende 

arbeid. SLT arbeidet er rettet mot barn og unge, og gjennom dette også deres 

foreldre/foresatte.  

 
 

 
 

 Sikre at personer som står i fare for å utvikle rus-, psykiske problemer eller utføre 
kriminelle handlinger fanges opp og hjelpes så tidlig som mulig. 

 
 Etablere en sammenhengende og overordnet organisering av forebyggende tiltak 

for barn og unge. 
 

 Videreføre og videreutvikle de eksisterende forebyggende tiltak som har gitt 
resultater.  

 

 

 

 
SLT arbeidet skal bidra til å forebygge rekruttering og utvikling av rus- og kriminalitet 
blant barn og unge i Lebesby kommune. 
 
 
 

 


