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                                         Versjon 2. 24.04.18 

Målsetning med årshjulet er å sikre at Kragerø skole ivaretar: 

 prinsipper om elevmedvirkning i overordnet del av lærerplan. 

- Demokrati og medvirkning. 

Overordnet del: verdier og prinsipper for grunnskoleopplæringen.  

 Punkt 1.6 Demokrati og medvirkning. 

«Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.» 

 drift av elevrådet i tråd med føringer i opplæringsloven.  

§ 11-2: elevråd ved grunnskolar: «representantene skal velges seinast tre veker etter at skolen har 

teke til om hausten.» 

 § 9A: sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

Årshjulet synliggjør at elevene blir informert om retten til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det 

systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. 

Årshjulet sikrer at elevrådet får anledning til uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er 

viktige for skolemiljøet, herunder skolemiljøsaker som skal behandles i SU/SMU. 

Årshjulet viser Kragerø skole sitt systematiske arbeide for å fremme et godt lærings- og skolemiljø. 
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 drift av FAU- SU (samarbeidsutvalget) og SMU (skolemiljøutvalget), i tråd med 

føringene i opplæringsloven. 

«Samarbeidssutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mogleg 

takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt 

skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet.» 

Opplæringsloven 

 § 11-1-1: sikre at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. 

Sikre at SU/SMU blir informert om retten til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det 

systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. 

Sikre at SU får mulighet til å utale seg i alle saker som gjelder skolen. 

Sikre at skolen informerer og i involverer SU/SMU i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, jf. 

opplæringsloven 9 A-9, og § 11-1. 

Sikre at SMU får anledning til uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for 

skolemiljøet 

 

Årshjulet fungerer som sjekkliste og dokumentasjon iht. § 13-10.  

Skolen har utarbeidet egen rutine for elevrådsarbeid, og rutine for oppfølging av skolemiljøsaker. 

Disse er implementert i årshjulet. 

Ukenummer og datoer i årshjulet revideres i forkant av nytt skoleår Ansvar: rektor. 
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Måned Aktivitet Ansvar Gjennomført dato Kommentar 

August:     

Planleggingsdag Informasjon gis alle ansatte: 

-rutine for elevrådsarbeid 

- årshjul: Skolens arbeid med 

elevråd, samarbeidsutvalg og 

skolemiljøutvalg  

- rutiner for varslingssaker §9a-4, 

9a -5 

-rutine for oppfølging av 

skolemiljøsaker. 

Rektor   

Første skoledag: 

 

Rektor ønsker elevene 

velkommen til nytt skoleår. 

Elevene informeres om følgende 

punkter: 

-skolens ordens – og 

fraværsreglement. 

-rutine for elevrådsarbeid. 

- årshjul: Skolens arbeid med 

elevråd, samarbeidsutvalg og 

skolemiljøutvalg  

- rutiner for varslingssaker §9a-4, 

9a -5 

-rutine for oppfølging av 

skolemiljøsaker. 

Tidspunkt: 

1.trinn m foreldre 

Kl. 08.15.-08-45. 

8.-10.trinn 

Kl.09.00- 09.30 

5.-7.trinn: 

09.30- 10.00 

1.-4.trinn: 

Kl.10.30-11.00 

Rektor 

Avdelingsleder 

Kontaktlærere 
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Uke 1 Klasseråd 

Valg av elevrådsrepresentanter 

Kontaktperson 

for elevråd 

Kontaktlærere 

  

Uke 2 Elevråd. 

Opplæring gis 

elevrådsmedlemmene. 

Opplæringen omfatter: 

- rutine for elevrådsarbeid. 

- årshjul: Skolens arbeid med 

elevråd, samarbeidsutvalg og 

skolemiljøutvalg. 

-rutine for oppfølging av 

skolemiljøsaker. 

-elvene gjøres kjent med skolens 

varslingsrutiner §9a4-5. 

-rolleavklaring (hva vil det si å 

være elevrådsmedlem/ leder/ 

sekretær). 

-valg av leder, nestleder, sekretær.  

(FUG.no) 

Rektor 

Kontaktperson 

for elevrådet 

Fredag 7.september  

 

September 

    

Uke 3/ 4 Foreldremøter. 

Faste saker informere om på 

foreldremøtene: 

- rutine for elevrådsarbeid. 

- årshjul: Skolens arbeid med 

elevråd, samarbeidsutvalg og 

skolemiljøutvalg  

- rutiner for varslingssaker §9a-4, 

9a -5 

-rutine for oppfølging av 

skolemiljøsaker. 

Rektor 

Avdelingsleder 

Kontaktlærer 

Oversikt over datoer 

for foreldremøter 

ved Kragerø skole, 

skoleåret 2018/-19 

Dato Trinn 

Onsdag   
5.sept. 

9.trinn 

Torsdag  
6.sept. 

10.trinn 

Mandag 
10.sept. 

1.trinn 

Tirsdag   
11.sept. 

5.trinn 
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Valg av klassekontakt, fau- 

medlemmer. 

Onsdag   
12.sept 

8.trinn 

Torsdag  
13.sept 

2.trinn 

Mandag 
17.sept. 

3.trinn 

Tirsdag   
18.sept. 

4.trinn 

Onsdag   
19.sept. 

6.trinn 

Torsdag  
20.sept. 

7.trinn 

 

 

Uke 5 Oversikt over klassekontakter 

og FAU-medlemmer ferdigstilles 

Rektor 

Kontaktlærere  

(send inn 

representanter 

senest dagen 

etter 

gjennomført 

foreldremøte.) 

 Frist for 

ferdigstilling er 

uke 38, 28.09-

18. 

Siste uka i 

september 

Felles møte for klassekontakter 

og FAU- medlemmer.  

Opplæring gis.  

Opplæringen inneholder: 

Rolleavklaringer (FUG), innføring 

i skolens regler, rutiner. 

Valg av FAU-leder, nestleder, 

sekretær. 

Klassekontaktene samles til eget 

felles møte, samt trinnmøter for å 

lage tiltak (forslag til aktiviteter) 

som kan fremme elevenes 

skolemiljø. 

Rektor 

Avdelingsledere 

Kontaktlærere 

 

Uke 39: tirsdag 

25.sept. 
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Oktober 

Uke 1 SU/ SMU- møte 

Utvalget informeres om deres 

funksjon, Kragerø skole sin 

organisering av SU/ SMU.  

Årshjulet gjennomgås. 

Rektor Torsdag 4.10 kl.18.00  

Uke 2-3 Utviklingssamtaler,  

Inkl. trivselsundersøkelse 1.-

7.trinn 

Mobbeundersøkelse 5.-10.trinn 

Kontaktlærer 

Avdelingsleder 

Miljøterapeut 

Sosiallærer 

(u.trinnet) 

Uke 40  

Uke 3 Elevråd 

-årsrapport fra forrige elevråd 

leses opp. 

-møteplan for elevrådsmøter, 

klasserådsmøter lages. 

 

FAU- møte 

 

Kontaktperson 

for elevrådet 

 

 

Rektor 

FAU- leder 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 16.10 

 

 

 

November 

    

 Elevundersøkelsen: forberedelser 

7.-10.trinn 

Rektor 

Avdelingsledere 

Torsdag 8.nov.  

 SU/ SMU-møte 

Presentasjon av resultater på 

nasjonale prøver. 

Presentasjon av resultater: 

-trivselsundersøkelse, -

mobbeundersøkelse. 

Rektor Tirsdag 13.nov.  

Desember     

 Elevundersøkelsen 

Gjennomføring 

7.-10.trinn 

Avdelingsleder 

Kontaktlærer 
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Januar Mobbeundersøkelse  

1.-4.trinn 

Avdelingsleder 

Miljøterapeut 

Kontaktlærer 

  

Februar Elevundersøkelsen: 

Etterarbeid 

 presentasjon av 

resultatene, tolkning. 

Presentasjon av resultater: 

For ledelse, elever (elevråd- 

klasser), ansatte,  

Klassene velger et 

utviklingsområde de ønsker å 

arbeide med frem til skoleslutt. 

Tiltak foreslås og iverksettes.   

Rektor 

Avdelingsleder 

Kontaktlærer 

Kontaktperson 

elevrådet 

 

Rektor presenterer for 

avd.ledere, stab og 

støtte. 

Avd.ledere for lærere. 

Rektor for trinn. 

Kontaktlærere og 

klassen utarbeider 

satsningsområder. 

 

Mars Elevråd Kontaktperson 

for elevrådet 

  

 FAU- møte Rektor 

FAU- leder 

Tirsdag 26.februar  

 SU/ SMU- møte 

 Resultat 

elevundersøkelsen 

presenteres 

 Resultat av 

mobbeundersøkelsen for 

1.-4.trinn presenteres. 

Rektor Tirsdag 5.mars  

 Utviklingssamtaler,  

Inkl. trivselsundersøkelse 1.-

7.trinn 

Mobbeundersøkelse 5.-10.trinn 

Kontaktlærer 

Avdelingsleder 

Miljøterapeut 

Sosiallærer 

(u.trinnet) 

Uke 15  

 Ung data- 8.-10.trinn 

Gjennomføres hvert tredje år. 

Avdelingsleder 

u.trinnet 

  



 

 

Kragerø kommune / Kragerø skole 
 

Årshjul  
Skolens arbeid med elevråd, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg, opplæringsloven § 13-10. 

 

Kragerø kommune 
 

 
 

Dato: 04.04.2018 Side 8 av 9 

 

April Elevråd Kontaktperson 

for elevrådet 

  

 FAU Rektor 

FAU-leder 

Mandag 29.april  

 SU/ SMU 

-gjennomgang av resultater fra 

trivsels og mobbeundersøkelser 

Rektor Tirsdag 7.mai  

Mai Elevråd Kontaktperson 

for elevrådet 

  

 FAU- 

Planlegging av Kragerø skoles 

dag. 

Rektor 

FAU-leder 

Tirsdag 14.mai. 

KUN 1.-7.TRINN 

Planlegging av K.S-

dag. 

Kragerø skoles dag= 

tirsdag 11.juni. 

 

Juni Elevråd 

Årsrapport:  oppsummering av 

skoleåret, saker som er sendt inn/ 

behandler, samt tiltakene som ble 

igangsatt i forbindelse med 

elevundersøkelsen, m.m  

Elevrådsrepresentantene tildeles 

diplom for innsatsen. 

Kontaktperson 

for elevrådet 

Rektor 

  

 

Kragerø skole 03.08-18 

Rektor 
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Dokumentasjon på gjennomført arbeid ved Kragerø skole, § 13-10:  

Jeg erklærer at skolens arbeid med elevråd, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg er gjennomført i 

tråd med skolens rutiner, og at målsetningene og aktivitetene i årshjulet er gjennomført. 

 

Skoleåret 2018/-19 Elevråd Kontaktperson for 

elevråd 

SU/ SMU FAU 

 

 

Rektor 

Signatur 

 

 

4.-7.trinn: 

Elevrådsleder  

 

 

Signatur 

 

8.-10.trinn: 

Elevrådsleder  

 

 

Signatur 

 

 

 

 

 

 

4.-7.trinn: 

Kontaktperson for 

elevrådet 

 

Signatur 

 

8.-10.trinn: 

Kontaktperson for 

elevrådet 

 

Signatur 

 

 

Signatur 

 

 

Signatur 

 

 

 


