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1. Innledning
Den 22.mai 2017 vedtok Stortnget nyt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder

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

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

utarbeidet egen forskrif tl ordensreglement for skolene i Lebesby kommune, i tllegg har

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

nye reglene gir eleven en individuell ret tl et trygt og godt skolemiljø, og inneholder en

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

måte. 

1.1 Hjemmel
Forskrif for oppfølging av §9A i opplæringsloven for grunnskolene i Lebesby kommune er 

git med hjemmel i ppplæringsloven § 9 A-2,  som gjelder fra 01.08.2017.

1.2 Formål
Skolene i Lebesby kommune skal arbeide kontnuerlig og systematsk for å fremme helse,

trygghet og miljøet for elevene.  Den enkelte skole skal legge tl rete for at elevene får delta

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

Felles  forskrif skal  sikre  at  alle  elever  i  Lebesby  kommune  har  et  trygt  og  godt

opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring slik dete er nedfelt i opplæringsloven

§ 9 A-2. 

1.3 Virkeområde
Reten tl et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle elever i grunnskole og i videregående

skole jf. ppplæringsloven § 9 A-1. Reglene om skolemiljøet gjelder også elever i fritstående

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

opplæringsloven. 

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

organisert for voksne eter kapitel 4 A i opplæringsloven. For lærlinger og lærekandidater

gjelder arbeidsmiljøloven.

Forskrif tl oppfølging av§9 A gjelder for grunnskolene i Lebesby kommune og alle aktviteter

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

og skolefritdsordning med unntak av § 9 A-10 og 9 A-11. Den kommunale forskrif gjelder

også for skoleveien, tl og fra skolen jfr «§9A-4 aktvitetsplikt 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 tl at skolen, de ansate og elevene tar aktvt del i arbeidet
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for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har ret tl å utale seg i alle saker som

gjelder skolemiljøet.

Sammensetning:
Skolemiljøutvalget skal være sammensat slik at representantene for elever og foreldre tl 

sammen utgjør fertall jf. § 11-1a i opplæringsloven. Skolemiljøutvalget skal bestå av 

følgendeg

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

Elevrådet  skal  oppnevne 2  representanter  tl  skolemiljøutvalget.  Hvis  møtetdspunkt  er  i

skoletden, har elevene ret tl  fritak fra undervisningen. Elevrådsrepresentanter skal  ikke

delta på møter der saker som er unntat ofentligheten blir  behandlet.  Når elevene ikke

deltar på møtene skal foreldrerepresentantene ha dobbel stemme.  vrige representanter

har taushetsplikt i saker som er unntat ofentlighet.

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

fere representanter for elever og foreldre slik at de er sikret fertall  i  skolemiljøutvalget.

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

dete gjelder også saksliste og møteprotokoll. 

Representantene  i  skolemiljøutvalget  skal  ved  innkalling  tl  møte  få  tlsendt  saksliste.

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

forslagsret, 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  tl  elevene.   Informasjon  skal  formidles

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

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

medvirkningsorganer innsyn i all dokumentasjon som gjelder skolens systematske arbeid for

et trygt og godt skolemiljø, og de har ret tl å utale seg og komme med forslag i saker som

gjelder deres skolemiljø.
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Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» oing prosedyrene der som er utarbeidet for 
planleingingining av møtet, innhold oing utormining av årshjul for skolemiljøutvaling. Innkallining oing 
møteprotokoll skal arkiveres i ESA. 

Skolene skal benyte systemet «kriseportalen.no» oing ta utinganingspunkt i «prosedyrene for 
avvikshåndterining» i utormining av rutner for saksbehandlining av varslining oing klaingesaker som ingjelder 
skolemiljøet knytet tl fysiske utee oing inne området. Klainger, avviksmeldininger oing vedtak om tltak 
skal arkiveres i ESA.



3.  Det fysiske skolemiljøet
Alle  elever  har  ret tl  en  arbeidsplass  som er  tlpasset  deres  behov.  Skolen  skal  være

utormet slik at den ivaretar de elevene som har funksjonshemninger.

Skolene skal planlegges, bygges og tlretelegges slik at det blir tat hensyn tl trygghet, helse,

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

gjeldende lover og regler.

3.1 Varsling og behandling av klager
Skolene skal ha et system for å sikre at ansates og elevenes helse, miljø og sikkerhet er

ivaretat eter  gjeldende lover og forskrifer.  Skolene skal  ha rutner  for  hvordan elever,

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

skal kartlegges og tltak skal iverksetes. Skolen er pliktg tl å behandle klager på det fysiske

miljøet eter forvaltningsloven regler om enkeltvedtak.

Skolen  skal  rutnemessig  gjennomføre  vernerunder,  resultat  av  vernerundene  skal  være

skriflig  og  ved  avvik  skal  kommunens  overordna  rutner  for  avviksmelding  følges.  Når

skolene ikke kan iverksete tltak innenfor egne rammer, skal skoleleder fremme saken tl

sektormyndighet som er pliktg tl sende saken tl politsk behandling når løsninger ikke er

mulig innenfor vedtate rammer. 

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

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

sted å  være,  og  hvor  elevene har  gode  læringsbetngelser.  Elever,  ansate på skolen og

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

Elevens foreldre/foresate skal så vidt mulig varsles muntlig samtdig som politet anmodes 
om bistand.

Foreldre/foresate skal uanset varsles skriflig om at det er søkt om politets bistand.  Skolen
skal anmelde strafare forhold tl politet.  
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Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» oing prosedyrene for vernerunder i forbindelse 
med kartleingingining, avviksmeldining oing handliningsplan. Dete systemet skal oingså ingjøres kjent for 
skolemiljøutvalinget. Resultat av vernerunde, avviksmeldining, handliningsplan skal arkiveres i ESA.

Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» oing prosedyrene i saker som omhandler, 
mobbining, vold oing seksuell trakasserining.



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  utsetes  for  krenkende  handlinger  eller  mobbing,  hverken  fra

medelever eller ansate ved skolen.

Definisjon – felles forståelse

5.1 Krenkende atferd 

Med krenkende aterd mener vi alle former for negatv aterd som rammer andre mennesker
fysisk eller psykisk. Krenkende aterd kan skje som enkeltstående eller gjentate handlinger.
Krenkende aterd kan være sjikane gjennom ord og handling som utøres uten respekt for
den andres integritet.

5.2 Mobbing 
Med mobbing mener vi gjentat negatve, eller ”ondsinnede” handlinger fra en eller fere

personer retet mot en eller fere. Mobbing kan væreg

 å bli baksnakket
 å få spredt et rykte om seg
 å bli holdt utenfor
 å bli presset eller truet tl å gjøre tng 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 slåt, dytet 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 ansate i skolen.

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

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

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

diskriminere elever eller ansate i skolen

5.5 Rasisme
Rasisme omfater diskriminering på grunnlag av hudfarge eller nasjonalt eller etnisk opphav. 

Det er ikke lov å utøre rasistske 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 tllates i skolen.

5.7   Religiøs trakassering
Negatv forskjellsbehandling eller mobbing i tlknytning tl religiøs overbevisning eller 

tlhørighet er ikke tllat.

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

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

avdekke og iverksete tltak slik at elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

Den strenge aktvitetsplikten innebærer at alle ansate ved skolen har en plikt tl å følge med

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

avdekke og stoppe mobbing og andre krenkende handlinger.

 Aktvitetsplikten gjelder i tmer og friminut på skolen, på skoleveien, i leksehjelp og i SFp

som er i skolens regi.  

Kapitel 9 A i opplæringsloven gjelder i utgangspunktet ikke på fritden, men hvis elevene

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

likevel handle i henhold tl aktvitetsplikten frem tl eleven har det trygt og godt på skolen

igjen.

Lovbrudd foreligger  når  elevens ret eter  § 9  A-2 ikke  er  oppfylt.  Når  elevens ret ikke

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

Det blir ikke et spørsmål om hvilke tltak skolen har iverksat, men et spørsmål om hvorvidt

elevens ret er oppfylt. Så lenge eleven har en subjektv oppfatning av at det psykososiale

miljøet ikke fremmer hans/hennes helse, trivsel eller læring, har skolen en plikt tl å rete

dete.

Skolen skal informere om retghetene som er nedfelt i kapitel 9 A i opplæringsloven, om

aktvitetsplikten  eter  §  9  A-4  og  9  A-5  og  om at  foreldre  kan  melde  saken  direkte  tl

Fylkesmannen eter § 9 A-6 i opplæringsloven. Dete skal gjøres rutnemessig ved skolestart

samt når skolen får mistanke eller melding om at en eller fere elever blir utsat for mobbing

eller andre krenkende handlinger.

Det regnes som lovbrudd hvis en ansat 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

utsetes  for  krenkende  handlinger  eller  mobbing  av  medelever  eller  andre  ansate.  Det

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

blit varslet om krenkende handlinger eller mobbing. 
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6.1 Aktivitetsplikt jf.  § 9 A-4  i opplæringsloven innebærer følgende:
1.  Følinge 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 rutner for avdekking av mobbing og annen krenkende

aterd.

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

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

utestenging, isolering eller baksnakking. 

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

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

krenkende behandling og barnekonvensjonen. 

 Skolen har ikke hjemmel tl å bruke tvang. Slikten tl å gripe inn må derfor vurderes

opp mot grensen tl hva som er lovlig, det åpnes for å bruke makt dersom dete 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.

  Dete 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 tl en annen person på skolen,

men kan ikke delegere ansvaret. 

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

Slikten tl å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for eksempel være basert påg

 observasjoner av elevene, tlleldig eller planlagt 
 tlbaeeaeldinger i lnderskeelser
 besejeder lra loreldre eller aedelever
 aetvitet i sosiale aedier
 at en elev sier lra at han eller hln ieee trives på seolen

Hvis det er en ansat som utseter en elev for mobbing eller andre krenkende handlinger har 
den ansate ved skolen som har kjennskap eller mistanke om dete pliktg tl å varsle rektor 
umiddelbart, som så skal varsle skoleeier. Saken vil bli vurdert meldt tl politet.

Hvis det er en i skolens ledelse som utseter en elev for mobbing eller andre krenkende 
handlinger har den ansate ved skolen som har kjennskap eller mistanke om dete pliktg tl å
varsle skoleeier umiddelbart. Saken vil bli vurdert meldt tl politet.
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4. Undersøke:
 Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen 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 tl  at en elev ikke har et trygt og godt

skolemiljø. 

Hvis det forekommer vold, tvang, seksuell trakassering, netmobbing eller andre strafare

forhold skal saken meldes tl politet. 

5. Aktvitetsplan
Skolen skal lage en skriflig plan som viser hvordan skolen skal arbeide med saken og hvilke 
tltak som skal iverksetes.   I planen skal det fremgå følgendeg
 

 hvilke problem tltakene skal løse 

 hvilke tltak skolen har planlagt 

 når skal tltakene skal gjennomføres 

 hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tltakene 

 når tltaka skal evalueres og hvem er ansvarlig for evalueringen

6. Dokumentere 
Skolen skal  dokumentere hva  som blir  gjort  for  å  oppfylle  aktvitetsplikta eter  første tl

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

dokumentere at aktvitetsplikten er overholdt og at tltak er iverksat. 

6.2 Tvangsmulkt og straffeansvar
Hvis  skolen  ikke  har  oppfulgt  aktvitetsplikten  kan  Fylkesmannen  iht  §  9  A-12  i

opplæringsloven fastsete en tvangsmulkt tl skoleeier.  Dete skjer i saker hvor skoleeier ikke

har overholdt frist for gjennomføring av tltak i saker som er innklaget tl Fylkesmannen.  

Den som bryter plikten eter § 9 A-4 første og andre ledd og § 9 A-5 kan bli strafet med 
bøter, fengsel i opp tl 3 måneder, eller begge deler. Foreldelsesfrist for strafeansvar er 5 år.
Dete gjelderg

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

 ansate som unnlater å varsle når de har kunnskap eller mistanke om dete

 ansate som utseter elever for krenkende handlinger som mobbing, vold eller diskriminering
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Skolene skal bruke systemet «kriseportalen.no» oing prosedyrer oing skjema i saker som 
omhandler mobbining. Varslining, aktvitetsplan, evaluerining oing andre opplysnininger skal arkiveres i 
ESA i elevmappen tl dennde sakene er knytet tl. Informasjon som aningår andre elever skal 
anonymiseres før dokumentene arkiveres. Ofentliinghetsloven skal følinges.



Rektorer som bryter aktvitetsplikten eter § 9 A-4 tredje og ferde ledd og § 9 A-5 kan bli 
strafet med bøter og fengsel i opp tl 3 måneder som forsetlig eller uaktsom. 
Foreldelsesfrist for strafeansvar er 5 år.

Dersom noen med delegert myndighet fra skolen ikke har overholdt § 9 A-4 første tl ferde 
ledd eller § 9 A-5 kan skoleeier bli strafet jf. strafeloven § 27. Foreldelsesfrist for 
strafeansvar 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 i eller i samsvar med kapitel 9 A i opplæringsloven. Skoleeier må kunne 

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

saker om psykososialt skolemiljø. 

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

Skolene  skal  ha  skriflige  planer  og  rutner  for  dete.   Rutner  og  planer  skal  evalueres

minimum annethvert år. Elever, foreldre og ansate skal ha gis anledning tl å medvirke både

i arbeidet med evaluering og utorming av nye planer og rutner.  Skolene skal vektlegge

tverrfaglig samarbeid, både i form av forebyggende arbeid på systemnivå, i forhold tl utsate

barn og rundt den enkelte elev når dete er nødvendig.

Nedenfor er en oversikt over hva skolene må ha av planer og rutner. Skolene kan i tllegg ha 
fere tltak både av kort- og langsiktg varighet.

7.1 Trivselsplan
 Alle skolene skal ha en oppdatert trivselsplan som er gjennomgåt og godkjent av 

skolens miljøutvalg 
 Trivselsplanen skal beskrive skolens plan for arbeidet med å skape og oppretholde et

godt psykososialt miljø ved skolen. 
 Slanen skal også beskrive hvordan skolen arbeider med å utvikle elevenes sosiale 

kompetanse. 
 Hjem- skole samarbeid skal vektlegges og beskrives i trivselsplanen

7.2 Rutiner, kartlegging og undersøkelser
 Alle skoler må ha rutner som sikrer at SFp blir inkludert i skolens rutner og planer.

 Inspeksjon i friminuter:
- Alle skoler må påse at de har gode inspeksjonsrutner med klare ansvarsforhold.

 Fadderordnining:
- Alle skoler skal gjennom fadderordningen (for elever på  1.trinn, og nye elever på 

øvrige trinn) sikre at elevene blir godt inkludert i skolemiljøet.
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 Overinganing mellom barnehainge oing skole, skole oing videreingående opplærining:
- Kommunen skal ha rutner for overgang barnehage tl skole.
- Kommunen skal ha rutner for overgang skole tl videregående opplæring

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

elevenes tlbakemelding i forhold tl mobbing og trivsel.

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

 Relasjonskartleingingining:
e Skolene skal ha rutner for relasjonskartlegging i klasser. Dete skal være 

beskrevet i skolens trivselsplan. 
e Rutnene skal også si noe om hvordan elever og foreldre skal informeres og 

involveres.
e Skal alltd gjennomføres ved mistanke om mobbing eller andre krenkende 

handlinger, og da på de trinnene hvor man mener at dete foregår.

 Trivselsundersøkelse:
e Alle barneskoler skal gjøre jevnlige trivselsundersøkelser på 1.- 4. trinn med 

henblikk på å avsløre mobbing eller andre krenkende handlinger. 
e Skal rutnemessig gjennomføres minimum en gang i løpet av skoleåret.

 Eleve oing utvikliningssamtaler:
e Skolen skal ha rutner for å gjennomføre elev- og utviklingssamtaler

 Faingsamtaler:
e Skolen skal gjennomføre fagsamtaler med den enkelte elev

 Elevråd:
e Skolene skal ha elevråd som skal ha en reell medinnfytelse i skolehverdagen 

 Klassens tme:
e Det skal gis rom for klassens tme slik at elevene har en arena for å fremme saker 

de er opptat av.

 Foreldremøter:
e Metoder fra «mit valg» skal inngå som en del av hvordan foreldremøter fra 4 tl 

10 trinn organiseres, også i forhold tl innhold. 
e Hvis ønskelig kan skolene kan selv velge å benyte dete på alle trinn.

7.3 Tverrfaglig samarbeid
Skolene  skal  ha  et  godt  samarbeid  med  kommunens  øvrige  hjelpetjenester  som  SST,

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

forebyggende arbeid.  Samarbeidet er regulert av lover og forskrifer.
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Skolen  skal  samarbeide  med  de  ulike  hjelpetjenestene  om  forebyggende  tltak  hvor

målgruppe kan på klassenivå eller i forhold tl hele trinn. Samarbeidet kan være knytet tl

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

aktuell. 

FBU (PPT, barnevern, eoaalnepsyeolog, helseskster, SLT, rlstjenesten): Forebyggende barne- og

ungdomsteam er oppretet eter politsk vedtak i Lebesby kommune. Intensjonen er å styrke

det  tverrfaglige  arbeidet  for  å  sikre  helsefremmende  og  forebyggende  oppfølging,

behandling og tltak retet mot barn og unge i  kommunen. Skolen skal  ha delta på faste

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

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

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

informasjonsmøter, eller kunne tlby kurs og veiledning overfor ansate.   

SLT (saaordning av lorebyggende tltae aot rls- og eriainalitet)g pppretelse av stlling som SLT-

koordinator ble vedtat politsk i oktober 2014 i sak SS 19/14, og gjennom dete bruk av SLT

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

SLT-  koordinator,  og gjennom dete også samarbeid med polit 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. 
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SLT arbeidet skal bidra til å forebygge rekruttering og utvikling av rus- og
kriminalitet blant barn og unge i Lebesby kommune.
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