
   

 

 

 

Konsept for et inkluderende, respektfullt og tolerant samvær, mot all slags mobbing, 
rasisme og alle typer av fysisk og psykisk vold. 

Den tysk-norske skolen i Oslo – Deutsch- Norwegische Schule Oslo 

Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring 
(Opplæringsloven). Ingen elev skal være utsatt for mobbing, utskjelling eller negative 
handlinger, verken gjennom medelever eller lærere, ansatte eller andre voksne. 

 

Målet til konseptet er å: 

 Formidle et helhetsbilde av det systematiske arbeidet med skolemiljøet av Den tysk-
norske skolen i Oslo 

 Forplikte skolefellesskapet til å gjennomføre et systematisk arbeid med skolemiljøet 

 

Dette konseptet ble vedtatt på generalkonferansen den23.05.2019 

 

Oppdragsgiver DSO 
Grunnskole, Mellomtrinn og Videregående, AKS, Elevrådet, FAU, 
SMU, Styret 



Den tysk-norske skolen i Oslo vil være et fellesskap, hvor alle jobber tett sammen for 
barnets beste og i tråd med Max Taus filosofi om «forståelse mellom folkeslagene». 
Åpenhet ovenfor den norske, tyske og andre kulturer danner grunnlaget for at elevene lærer 
å forstå seg selv og andre, med alle fellesskaper og forskjeller som hører til.  
 
Målet til skolen er å oppdra flerspråklige og ansvarsfulle verdensborgere, som ikke er redd 
for å handle og som har utviklet viten, sosiale kompetanser, kreativitet og empati. 
 
Et trygt og inkluderende skolefellesskap er en forutsetning for å virkeliggjøre disse målene. 
For utviklingen av et positivt skolemiljø forplikter vi oss til disse verdiene og de målene som 
er beskrevet nedenfor.   

Fremgangsmåten 
 

 Elever, lærere og medarbeidere sensibiliseres rundt emnet 
skolemiljø. 

 Det foregår regelmessig kompetanseutvikling om skolemiljø 
for alle lærere/ansatte under planleggingsdagene. 

 I begynnelsen av skoleåret informeres alle elever og 
foreldre om dette konseptet og forventninger som ligger 
hos barn og voksne i skolefellesskapet 

 På begynnelsen av skoleåret gjøres alle elever, foreldre og 
ansatte oppmerksomme på hvor viktig det er å arbeide 
sammen for et bra skolemiljø. 

 Skolen arbeider systematisk med forebyggende tiltak. I 
arbeidet med skolemiljøet inkluderer skolen behovene og 
ønskene til elevene. 

 Skolen arbeider forebyggende og inkluderende. 

 Elevsamtaler og kontaktlærertimer (klasseråd) foregår 
regelmessig. Det øves på strategier til å løse konflikter. I 
vedlegget beskrives de årlige tiltak, som støtter et 
inkluderende skolemiljø. 



   

Ansvaret til de 

forskjellige delene av 

skolefellesskapet 

 Skoleledelsen har ansvaret for at alle ansatte på skolen og 
AKS er informert om pliktene sine i forhold til §9A. 

 Skoleledelsen og ledelsesgruppen til skolen har det 
overordnete ansvaret for at skolemiljøkonseptet på Den 
tysk-norske skolen i Oslo omsettes i praksis. 

 Alle ansatte som jobber på skolen har plikten til å følge 
med, gripe inn, varsle, undersøke, sette inn tiltak og 
dokumentere disse dersom det er mistanke om at en elev 
opplever å ha et trygt skolemiljø. 

 Skolens styre og skoleledelsen er ansvarlig for at det 
foreligger trygge rutiner for ansatte på skolen for å 
iverksette pliktene i §9A. 

Lærere 

 Lærere er gode forbilder for elevene. 

 Jobber aktivt med å forebygge og gripe inn i all slags 
mobbing og sørger for et inkluderende klasse- og 
skolemiljø for alle. 

 Lærere har et oppmerksomt og aktivt blikk i alle situasjoner 
og er synlige for elevene. 

 Er åpne og strukturerte når de håndterer konflikter og 
mobbing. 

 Arbeider etter kjente prosesser og dokumenterer dette 
arbeidet.  

 Lærere samarbeider med hverandre, skoleledelsen, 
elevene og foreldrene for et trygt skolemiljø. 

Elevrådet 

 Elevrådet har et eget konsept for å støtte skolelivet og for å 
håndtere konflikter, som bygger på grunnlaget til konseptet 
for skolemiljøet. 

 Alle elever inkluderes i aktiviteter og leker. 

 Elever gir hverandre positiv tilbakemelding. 

 Informerer voksne, hvis en annen elev utsettes for negative 
handlinger. 

FAU 

 Foreldrene er de viktigste samarbeidspartnere til skolen. 

 Foreldrene er gode forbilder for barna. 

 Foreldrene deltar på arrangementene til skolen. 

 Foreldrene snakker positivt om skolen, lærere og andre 
barn. 

 FAU har et eget konsept for å støtte skolelivet og for å 
håndtere konflikter, som bygger på grunnlaget til konseptet 
for skolemiljøet. 



SMU 

 Det er en oppgave til SMU å forsikre, at skolen systematisk 
jobber for et trygt skolemiljø. 

 SMU gir skolen råd om skolemiljøet og ber skolen om å 
sette inn tiltak for å arbeide med dette  

 Elever, foreldre, ansatte på skolen og styret er representert  

AKS, S-AKS 

Ungdomsklubben 

  

 AKS-medarbeidere er gode forbilder for barna. 

 AKS- medarbeidere jobber regelmessig på strategier til å 
løse konflikter med barn i alle klasser. 

 AKS- Medarbeiderne arbeider inkluderende og støtter 
utviklingen av sosiale kompetanser. 

 AKS medarbeidere jobber direkte med emnet mobbing og 
skolemiljø. 

 AKS medarbeidere har et aktivt og oppmerksomt blikk i alle 
situasjoner og er synlige for elevene. 

Dokumentering og 
evaluering av 
konseptet 

 Gjennom regelmessige spørreundersøkelser blant elever, 
foreldre og ansatte der skolemiljø og inkludering er tema. 
Dette inkluderer elevsamtaler, foreldreundersøkelsen, 
medarbeidersamtaler og elevundersøkelsen. 

 Tema skolemiljø tas opp minst en gang i året i et styremøte. 
Skoleledelsen og sosiallæreren er ansvarlige for dette. 

 Skoleledelsen informerer årlig Styret, Elevrådet, FAU og 
ansatte om resultatene til elevundersøkelsen, ser disse i 
sammenheng med annen kunnskap og foreslår eventuelle 
tiltak for å møte utfordringer avdekket.  

  

 

 

 

 

 

 

 


