
Elevenes skolemiljø / Plan for forebyggende arbeid på Brannfjell skole 
 

 

MÅNED AKTIVITET ANSVAR UTFØRT 

August INNSKOLING MED FADDERUKE;  

1. SKOLEDAG (MANDAG): 

Kontaktlærerdag på 8. trinn 

frem til elevene slutter: Kl. 

09.15-11.30: Branninstruks 

/gjennomgang av klasseregler 

Skolebøker deles ut på tirsdag 

-Kontaktlærerdag på 9. og 10. 

trinn frem til storefri. Vanlig 

skole etter det. Utdeling av 

skolebøker. 

2. SKOLEDAG (TIRSDAG): 

Lærernes dag 1. og 2. time. 

Elevene skal bli kjent med 

skolens lærere; 

stasjonsundervisning 

9. og 10. trinn begynner til 3. 

time. 

Vanlig skole fra 3. time med 

utdeling av bøker. 

3. SKOLEDAG (ONSDAG): Faddere 

og fadderbarn møtes: Klasse 9A 

deles inn i 5 grupper på 6 elever 

som er faddere for klasse 8A 

som er inndelt på samme måte. 

Dette gjelder alle klassene. 

Opplegget går over to timer. 

Elevrådet har utarbeidet 

aktivitetsliste. Økten bør 

inneholde en spørsmålsrunde. 

4. SKOLEDAG: 

Omvisningsdag/skolerebus i 

faddergrupper; 10. trinn står på 

poster. Mye foregår utendørs. 

Overraskelse på noen stasjoner. 

5. SKOLEDAG: "Bli kjent dag m/ 

aktiviteter ute på 8. trinn. 

 

Forebyggende arbeid/Mitt valg 

Kontaktlærer og rektor 
 
 
Kontaktlærerne 
 
 
 
 
 
Kontaktlærerne 
Fristilte lærere hjelper til med 
utdeling av bøker 
 
 
Faglærerne på skolen plasseres i 
klasserom og har forberedt en 
presentasjon av faget.  Elevene 
går klassevis til 8 fagstasjoner. 10 
minutter på hver stasjon. En 
kontaktlærer pr. klasse følger 
elevene. 
 
Faglærerne som har timene 
 
Kontaktlærerne i 8A og 9A 
samarbeider. 
Elevrådsrepresentanter kan delta 
i planleggingen 
Planlegges våren før skolestart 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvar: Elevrådet planlegger og 
skolens ledelse bistår 
 
 
 
Lærere på neste års 8. trinn 
planlegger på våren  
 
Trinn velger time/Faglærer 
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September 

 
Rådgiver/helsesøster/psykolog 
besøker alle 8. klassene. 
 
Foreldremøter; fellesdel, info om  
§ 9A og årshjul for psykisk helse. 
Diskusjonspunkt i klassene: 
8. trinn: "Den store samtalen". 
9.trinn: "Den store samtalen". 
10." Den store samtalen" 
Aktivitetsdag m/kanonball. 
Trivselskomite velges i alle klasser. 
Elevrådet har "post it kampanje" i 
uke 39. 
Klasserammer ferdigstilles før 
høstferien (uke 40).  
Psykisk helse/Mitt valg 
Prosjekt nettbruk på 8. trinn. 
 

 
Helsesøster 
 
 
Rektor, kontaktlærer,  
 
Kontaktlærer 
 
 
 
Aktivitetskomite 
FAU 
Elevrådet 
 
Kontaktlærer  
 
Trinn/Faglærer                
Rådgiver, helsesøster og politi 

 

Oktober Prosjekt nettbruk på 8. trinn. 
Trivselsundersøkelse i uke 41 
Aulasamling på "Dignity day" 21.10. 
"Dignity day er tema i to KRLE-timer 
i forkant. Resultat fra 
trivselsundersøkelse legges frem 
OD-dag; opplegg elever/klasser.  
Diskotek for 8. trinn: uke 42 
Trivselskomiteene har 
kveldsarrangement i sine 9. og 
10.klasser 
Forebyggende arbeid/Mitt valg 

Rådgiver, helsesøster og politi 
Elevrådet 
Jon / Trond/ rektor/elevrådet 
Faglærer i RLE 
Elevrådet 
 
Rønnaug 
FAU/Rådgiver/Utekontakt deltar 
Trivselskomite 
 
 
Trinn velger time/Faglærer 

 

November Trivselskomiteene har 
kveldsarrangement for sin 8.klasse 
 
Forebyggende arbeid /Mitt valg 

Trivselskomiteen 
 
 
Trinn velger time/Faglærer 

 

Desember Elevundersøkelsen tas. 
Elevrådet organiserer julekalender 
for hele skolen. 
9.trinn inviterer fadderklassene på 
grøt og julekake. 
Julefrokost i klassene siste 
skoleuke. Klassene bestemmer om 
foresatte skal være med. 
 
Juleball for 10. trinn 10.12 
 
Forebyggende arbeid/Mitt valg 

Kontaktlærer/ u. i 
Elevrådet 
 
Lærere mat og helse 
 
Kontaktlærer 
 
 
 
FAU/Elevrådet/kontaktlærer E 
 
Trinn velger time/Faglærer 
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Januar Resultater fra elevundersøkelsen 
for Brannfjell skole analyseres på 
fellesmøte og i klassene der elever 
utarbeider 3 tiltak. Tiltak inngår i 
lokal trivselsundersøkelse. 
 
Stressmestringskurs for 10. trinn 
Samtalegrupper 8. trinn med 
helsesøster. 
Samtalegrupper9. trinn med 
helsesøster. 
"Post-it-kampanje": Fadderklasser 
Forebyggende arbeid/Mitt valg 

Rektor 
 
Kontaktlærer og 
elevrådsrepresentant/vara har 
planleggingsmøte i forkant 
 
Utekontakten 
 
Helsesøster 
 
 
Elevrådet 
Faglærere 

 

Februar Resultater fra elevundersøkelsen  
tas i FAU og skolemiljøutvalget. 
Foreldremøte 8. trinn 
m/fellesmøte; 
klassemiljø/nettbruk/klassetur 
Alle trinn: "Mitt valg"- tema mot 
rus. Se egen plan 

Rektor 
 
 
Rektor, politiet, helsesøster, 
kontaktlærer 
 
Kontaktlærer/faglærer 

 

Mars Foreldremøte "Mot rus" 8. og 9. 
trinn med helsesøster, politiet og 
utekontakten til stede.  
Alle trinn: "Mitt valg"- tema rus. Se 
egen plan 
 

Rådgiver og kontaktlærer 
 
 
Kontaktlærer / faglærer 
 

 

April Aulasamling m/bidrag og 
konkurranse; klassebidrag eller 
valgfagsbidrag. Jury 
 
Trivselskomiteen har  
kveldsarrangement for sin klasse. 
Psykisk helse/helserefleksjon 
 

Trinnleder 
Rektor/Jon/Trond/Daniel 
Kontaktlærer, faglærer 
 
FAU 
 
Trinn/faglærer 
 

 

Mai Klassevis trivselsundersøkelse med 
utgangspunkt i tidligere satte 
mål/noen fellesspørsmål fra skolen. 
Overnattingstur 8. trinn. 
Klassetur for 9.trinn. 
Psykisk helse/helserefleksjon 

Elevrådet 
 
 
KRØ-lærere og Kontaktlærer 
Kontaktlærer/foresatte 
Faglærer 

 

Juni Trivselsundersøkelse gjennomgås i 
klassene i begynnelsen av juni. Mål 
settes for neste skoleår. 
 
Kanonballturnering. 
Grilltur/friluftstur 10.trinn.  
 
Psykisk helse/helserefleksjon 

Rektor, kontaktlærer elevråd og 
kontaktlærer i samarbeid med 
elevrådsrepresentantene/vara 
Kontaktlærer/klassekontakt 
 
Aktivitetskomiteen og elevrådet 
Kontaktlærer/faglærer 
Faglærer 

 

 
 


