
Plan for arbeidet med læringsmiljøet på Tromsdalen videregående skole 

Aktiviteter per måned: 

Måned Mål Tiltak Ledelse og ansatte Elever Foresatte 

August Alle skal kjenne til 
skolens plan for 
arbeidet med 
læringsmiljøet 

Gjennomgang av planen På planleggingsdagen Gjennomgang i løpet 
av første skoleuke 

Gjennomgang 
foreldremøte 

August Bli trygg i 
klasserommet 

Info om Makkerskap og VIP-programmet    

August Godt 
foreldresamarbeid 

Foreldremøter VG1 Trinnoppfølger lager 
invitasjon, lærerne 
kaller inn 

 Foreldremøter 

August  Fokus på psykisk 
helse 

VIP kick-off VIP-teamet forbereder Deltar i kick-off  

September Fungerende 
elevråd 

Velge representanter til elevrådet Kontaktlærerne 
gjennomfører valg i 
klassene 

Velger sine 
tillitsvalgte 

 

September Fungerende SMU Plukke ut representanter til SMU og 
konstituere dette 

Info om SMU Forslag på 
representanter 

 

September Alle skal kjenne til 
skolens 
miljøterapeuter 
og rådgivere 

Presentasjonsrunde i VG1-klassene Miljøterapeutene 
forbereder 
presentasjon 

  

September Bli bedre kjent 
med de i klassen 

Vikingdag Lærere i treningsledelse 
Jobber sammen med 
elever på VG3 ID 

Forbereder og 
gjennomfører dagen 

 

September Foreldreveiledning Hvordan møte tenåringen? Ragnhild kjører kurs for 
foresatte VG1 

 Delta på kurs 



Oktober Godt 
foreldresamarbeid 

Foreldremøter VG2 Rektor, trinnoppfølger 
og kontaktlærere 

 Delta på 
foreldremøter 

Oktober Kunnskap om hva 
SMU gjør 

Info om SMU sitt arbeid Forberede info Forberede info  

Oktober og 
november 

Fokus på psykisk 
helse  

Arbeid med tema psykisk helse VIP-team, 
kontaktlærere og 
elevrettet tjenester 

Delta i arbeidet  

November Info fra SMU SMU følge opp tiltak    

November Samarbeid med 
elevrådet 

Ledelsens møte med elevrådsstyret Rektor kaller inn, hele 
ledergruppa deltar 

Elevrådstyret deltar  

November Samarbeidsmøte 
mellom ledelsen 
og elevrettede 
tjenester 

Gjennomgang av hva som rører seg i 
elevgruppa 
Makkerskap og VIP 

Rektor kaller inn, hele 
ledergruppa og 
elevrettede tjenester 
deltar 

  

Desember Få kunnskap om 
elevenes 
læringsmiljø 

Gjennomføre elevundersøkelsen Rektor og 
kontaktlærere 

  

Desember Samarbeid SMU, 
AMU og elevråd 

Møte mellom SMU, AMU og elevråd der SMU 
presenterer sin halvårsrapport 

SMU   

Desember Sosial aktivitet Juleavslutning Miljøterapeutene 
organiserer 

Bidrar med 
underholdning 

 

Januar Økt samarbeid om 
elevenes 
læringsmiljø 

Elevundersøkelsen: Analysere og sette inn 
tiltak  

Ledelse Presenteres for 
elevrådet og SMU 

 

Januar Sosial aktivitet Soldagsfeiring med solboller Ledelsen og elevretta 
tjenester 

Spise solboller  

Januar Godt 
foreldresamarbeid 

Foreldremøter VG1 Rektor, trinnoppfølger 
og kontaktlærere 

 Foreldremøter 

Januar og 
februar 

Økt samarbeid om 
elevenes 
læringsmiljø 

Gjennomgå elevundersøkelsen for den 
enkelte klasse 

Kontaktlærere Elever bidra i 
analysen 

 



Februar Økt samarbeid om 
elevenes 
læringsmiljø 

SMU og elevråd jobbe med 
elevundersøkelsen og foreslår tiltak 

Leder av SMU kaller inn Foreslå tiltak  

Mars Sosial aktivitet Vinteraktivitetsdag Ansatte og ledelse Delta på aktiviteter  

Mars Økt samarbeid om 
elevenes 
læringsmiljø 

SMU møter vaktmester, renholdere og 
skolens verneombud 

Leder av SMU kaller inn SMU planlegger  

Mars Samarbeid med 
elevrådet 

Samarbeidsmøte med elevrådsstyret og 
ledelsen 

Rektor kaller inn, hele 
ledergruppa deltar 

Elevrådstyret deltar  

April Sosial aktivitet Revy Miljøterapeuter Elevrådet   

Mai Info om SMUs 
arbeid 

SMU forberede årsrapport Medlemmer i SMU Medlemmer i SMU  

Mai Samarbeidsmøte 
mellom ledelsen 
og elevrettede 
tjenester  

Gjennomgang av hva som rører seg i 
elevgruppa 
Makkerskap og VIP 

Rektor kaller inn, hele 
ledergruppa og 
elevrettede tjenester 
deltar 

  

Juni Fysisk og sosial 
aktivitet 

Aktivitetsdag for elever på VG1 og VG2 ID-lærerne ansvarlige   

Juni Økt samarbeid om 
elevenes 
læringsmiljø 

Møte med elevråd, AMU og SMU der 
årsrapporten til SMU presenteres 

SMU-medlemmer SMU-medlemmer  

Juni Sosial aktivitet Miljødag Elevråd og ei avdeling Deltar på miljødagen  

Juni Sosial aktivitet Avslutning for alle trinn Rektor og 
trinnoppfølgere VG3 
har ansvar for VG3 
Kontaktlærere har 
ansvar for VG1 og VG2 

  

 

 

 

 



Jevnlige aktiviteter gjennom hele skoleåret: 

 Aktivitet Ledelse og ansatte Elever Når 

Annenhver 
uke hele året 

Klassens time (arbeide med klassens miljø iht plan for timen) Kontaktlærere styrer Bidrar inn med saker  

jevnlig Makkerpar og makkergrupper Kontaktlærer setter sammen og 
følger opp par og grupper 

Være gode 
læringspartnere 

 

Jevnlig Arbeidsplaner i fagene Faglærere utarbeider Elever komme med 
innspill 

 

Jevnlig Utarbeide vurderingsplaner i VIS Faglærer legger inn i VIS Eleven komme med 
innspill 

 

I henhold til 
møteplan 

Klasselærerråd Kontaktlærere kaller inn   

Hver termin Fagsamtaler med den enkelte elev Faglærer kaller inn Eleven forbereder 
seg og bidrar i 
samtalen 

 

Hver termin Elevsamtale med den enkelte elev Kontaktlærer kaller inn elev og 
foresatte 

Eleven forbereder 
seg og bidrar i 
samtalen 

Foresatte deltar 
og bidrar 

Hver uke Møter i R-teamet Leder av R-team kaller inn   

Ved behov Møte med trinnoppfølger  Delta  Delta ved behov 

Hver uke Koordineringsmøte elevrettet tjenester Miljøterapeuter, rådgivere, 
helsesykepleier og sosiallærer 

  

Ukentlig Jentelunsj for elever Miljøterapeuter   

Ukentlig Guttelunsj for elever Miljøterapeuter   

Regelmessig Sjakk-klubb, bordtennis Miljøterapeuter   

Ukentlig Oppfølging av fremmedspråklige gutter Sosiallærer   

 


