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§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø
som fremjar helse, trivsel og læring.



Hva gjør du om du ikke har det greit på skolen?

Snakk med en 
voksen du 
stoler på!

Dersom du 
mistenker at 
noen andre ikke 
har det greit på 
skolen?



§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har 
eit trygt og godt psykososialt skolemiljø

Plikt til å:
• følge med
• gripe inn
• Varsle
• undersøke
• sette inn tiltak

at årsaken til elevens utrygghet eller 
mistrivsel er forhold som er skjedd utenfor 
skolens område, begrenser ikke skolens 
aktivitetsplikt så lenge elevens opplevelse av 
skolemiljøet påvirkes negativt av det. Dette 
er blant annet aktuelt i forbindelse med 
digital mobbing, der krenkelser typisk kan 
skje utenom skoletiden



1. Ingen syke skal møte på skolen

2. Hygiene og renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:
• GRØNT
• GUL < nå
• RØDT

Regionale myndigheter styrer nivå

Smittevern



1. Ingen syke skal møte på 
skolen

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke 
møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og 
ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de 
fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. (endret 08.09.2020)

• Dersom eleven har symptomer etter 2 dager, ring koronatelefonen: 905 09 052

• Venter på testing, eller resultatet av testingen? Eleven må holde seg hjemme.

• Testen negativ, men restsymptomer? Eleven kan komme tilbake på skolen.

• En i husstanden syk? Eleven kan komme på skolen.

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona/hvem-kontakter-jeg-nar/

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/nyheter/korona/hvem-kontakter-jeg-nar/


2. Hygiene og renhold

• God håndhygiene. Anbefaler elevene om god håndvask flere 
ganger pr dag.

• Håndsprit ved inngangsdører, i fellesareal og i klasserom.

• Desinfisering av pult og brukt utstyr.

• Host/nys i armkroken eller på et tørkepapir.

• Ingen håndhilsning eller klemming.

• Vi oppfordrer alle til å unngå kollektivtransport om det er 
mulig (FHI).



3. Kontaktreduserende tiltak

• Faste plasser i klasserommet, en meter avstand om mulig.

• Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 
en meter avstand i alle situasjoner.

• Hold til høyre i gangene.

• Kantina: Plass til 200 i gangen. 

• Tre lunsjperioder. Tillat å spise på klasserom.



• Fellesfag gjennomgående 
(norsk, historie og kroppsøving)

• Programfag  - standpunkt

• Mulig eksamen i avsluttende fag, eksamenstrekk i ett fag 
(enten muntlig eller skriftlig)

• Datoer for skriftlige eksamen kommer på Udirs nettsider, 
dato for muntlig får vi i løpet av våren.

Fag og eksamen



https://web.trondelagfylke.no/byasen-videregaende-skole/nyhetsarkiv/informasjon-om-elevfravar/
https://web.trondelagfylke.no/byasen-videregaende-skole


Ut oktober: Egenmelding ved fravær 
er godkjent dokumentasjon

• Må skrives av foresatte i EVERYDAY  eller via sms eller epost når eleven er under 
18 år. 

• Må gjøres for hver fraværsdag. 

• Legg inn merknad om eleven jobber hjemmefra eller er for syk til å jobbe 
hjemmefra. Synlig for alle faglærere denne dagen. 

• Kontaktlærer gjør om fraværet til rettighetsfravær (kommer ikke på vitnemålet)

• Vurdering ila fraværet? Viktig at eleven varsler faglærer om fraværet via 
Canvas. Kontaktlærer har ikke klassen i alle timer. Ikke nødvendigvis ny 
vurdering, viktig å delta på neste vurdering. 

• Ikke registrert av foresatt? = udokumentert fravær (10%)



• Klassemiljø

• Makkerskap, klassekart

• Elevsamtaler

• Foreldresamarbeid
• Noen elever blir 18 i løpet av våren.

• OBS Russegrupper? 

Om klassen


