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Status fra arbeid knyttet til lukking av avvik 

etter tilsyn fra Fylkesmannen (Oppll.§9a-4)

 Pålegg om retting av 3 områder i aktivitetsplikten (6 stk. godkjent) 

datert 31.03.20. 

 Svarfrist utsatt fra 15.05. til 30.06. Godkjent av FM

 Nytt svar fra Bergen Kommune sendt FM 30.06 innen følgende 

områder: Følge med, undersøke og sette inn tiltak. 

 Pålegg om retting av de 3 nevnte områder fra FM datert 02.07. Ny 

frist : 01.10.2020.

 Rektor i dialog med Team Forvaltning med tanke på utforming av 

svar. Sendes fra Bergen Kommune 01.10.20.



Status bemanningssituasjonen

 Alle kontaktlærere er på plass

 Noen langtidssykemeldte timelærere – vikarer satt inn

Overlapping mellom avtroppende og påtroppende 

avdelingsleder 1.-2.trinn 1.-2.oktober. 

 Nye assistenter på SFO er på plass (3 nye fjes)

 En del korttidsfravær for tiden



Skolens arbeid med handlingsplaner

 Skolemiljø:

Sosial handlingsplan revidert

SMART oppvekst (verktøy) implementeres ila 

2020/2021

 Læring:

LK20 (Ny læreplan)

Prioriteres på felles utviklingstid for lærere

Digitalt planleggingsverktøy på UDIR



Leksehjelp for 5.-7.trinn

Ett rom per trinn

En voksen per trinn

Mandag og onsdag etter undervisning 
(1400-1445)

Åpent tilbud – ingen påmelding

Foreløpig få elever som benytter seg av 
tilbudet



Brukerundersøkelser høst 2020

Elevundersøkelsen – åpen fra 

01.10.-31.12.2020

Gjennomføres for 5.-7.trinn

Foreldreundersøkelsen bestilles 

for høsten 2020



Miljørettet helsevern

 Tilsyn vedrørende miljørettet helsevern er varslet i høst

 Skolen har bedt om utsettelse til onsdag, 20.01.2021 (kl.9-14)

 Tar for seg fysisk og psykisk skolemiljø både inne og ute

 Etat for bygg og eiendom kaller inn og representant fra  byråd for 

helse og omsorg leder tilsynet.



Hjertesone

Trafikksikringsplan utarbeides

Skiltingen er på plass rundt skolen

Oppfordringen er klar – gå eller sykle 
til skolen

Mer info rundt dette når planen er 
klar



Nøkkeltall skolemiljø

 Status §9a-saker:

 1.-2.trinn: 1 aktivitetsplan og noen enkelthendelser som 

undersøkes

 3.-4.trinn: 1 systemsak klasse (BKL), 1 aktivitetsplan og 3 

enkeltsaker til observasjon/undersøkelse

 5.-7.trinn: 1 systemsak klasse (Team skyfritt) og 1 aktivitetsplan 

under utarbeidelse

 Antall saker der FM har gitt medhold i sak til foreldre/barn som 

har klaget skolen inn: 5 elevsaker de siste to år. Alle er 

avsluttet.



Spisetid 

 30 minutter småtrinnet

 20 minutter mellomtrinnet

 Kan brukes til klassens time eller tema innen skolemiljø

 Ingen felles føringer på innholdet i spisetiden, men lærer styrer/bestemmer



Private mobiler/nettbrett/PC

Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken

 Private nettbrett/PC kan ikke brukes på kommunens 

intranett (datasikkerhet)


