
BRATTÅS SKOLE, FÆRDER KOMMUNE  

SU / SMU møte 21. mai 2021 på TEAMS kl 1000 - 1130 

Tilstede: 

Kommune representant: Rektor: Helle Tarandrød Wreen 

Lærerrepresentant: Janniche Hem 

Elevrepresentant: Dennis M. Svinndal 

Elevrepresentant: Alida Moi 

Andre ansatte: Wenche Terjesen 

Kommunerepresentant: Britt Flaatten 

Frafall: 

Foreldrerepresentant: Hilde Seljord Brevik 

Foreldrerepresentant. Elisabeth W. Lien 

Sak 4/2021: Opplæringsloven § 9A. 

  Diskusjon rundt denne paragrafen, og skolens plan for arbeid med § 9A 

  Kan planen endres? Hva kan gjøres annerledes på skolen enn i dag? 

  Hva kan gjøres mer av? Hva kan det gjøres mindre av? 

Rektor innleder med utgangspunktet i «Plan for å sikre et godt læringsmiljø for elevene på Brattås 

skole». Hun tok en rask gjennomgang av opplæringslovens § 9 A. 

På Brattås er det elevens opplevelse som vektlegges når en hendelse oppstår. Skolen er opptatt av 

at de voksne følger med, og stiller opp med en gang de oppdager at elever ikke har det bra. Det gås 

grundig gjennom hva som har skjedd. Rektor involveres. Skolen er opptatt av at de skal finne ut av 

hva som har skjedd. Skolen har gode planer, og det vises også til nettet: Nullmobbing.no 

God og varm klasseledelse vektlegges, viktig med felles forståelse. 

Rektor delte en video som tar for seg sentrale begrep i god klasseledelse. 

Det handler om å mestre livet. Barn og unge er avhengige av veiledningsstøtte fra voksne. Det starter 

hjemme hos foreldrene, her legges grunnlaget for trygghet, barnehagen fortsetter arbeidet, og 

skolen tar så over. Barnas erfaringer tas med videre i livet, barnets selvfølelse skal bygges. Viktig at 

de voksne sier nei når det er på krevet. Barnet må kjenne at den voksne vil barnet vel. Voksne må inn 

og si stopp / veilede når barn gjør gale ting. Forklare hvordan gjøre ting annerledes neste gang. 

Mobbing handler om å forstå alt som foregår i samfunnet. Det handler blant annet om prosesser i 

klasserommet. Barnet vil posisjonere seg, det handler om regler i grupper. Ting kan gå galt. Da er det 

viktig at det er voksne der som kan gå inn, regulere, hjelpe, støtte, veilede. Flytte fokuset fra individet 

til sosiale prosesser, vektlegge behovet for å høre til. 

Det er av betydning hvordan vi voksne opptrer. Det handler om følelser på ville veier. Barn trenger å 

bli sett. Det er de voksnes ansvar å ha egne følelser i balanse, ikke bli sint. De voksne må vise ro og 

trygghet, vise at de er glade i barnet og vil barnet vel. 



Det kan være nyttig å ta barnet bort fra situasjonen, ta en prat, hva skjedde? Hva gjør vi med dette? 

Voksne gir uttrykk for at dette ønsker vi ikke skal skje igjen. Barnets opplevelse av situasjonen. Det er 

sårbarhet hos begge parter, både hos mobberen og hos den som mobber.  

Innspill etter videoen: 

Som utenforstående peker Britt på at dette var en nyttig gjennomgang. Ut fra tilbakemeldingene fra 

skolen og ut fra skolens planer, synes det som skolen jobber godt med elevenes skolemiljø. Britt 

stiller spørsmål om hvordan planene settes ut i livet, er det kun planer på papiret, eller lever de i 

hverdagen? 

Både elevrepresentantene og skolens ansatte bekreftet at de kjenner seg igjen i videoens innhold. På 

Brattås tas det tak i episoder som dukker opp. Skjer noe uønsket i friminuttet, tas det umiddelbart 

affære. Respekt for andres meninger, nevnes spesielt. Elevene opplever trygghet fordi det gis rom for 

å ta opp ting.  Det er tett dialog og foreldrene trekkes også inn om nødvendig. 

Rektor fortalte at det allerede ved ansettelser fokuseres på tematikken. Verdier og holdninger samt 

bygging av relasjoner, vektlegges. 

Dette bekreftet også av de ansatte. De ansatte nevner og SFO og deres gode relasjon til foreldrene. 

Det stilles spørsmål om overgangen barnehage – skole og overgangen skole – ungdomsskole. 

Også her vises det til gode rutiner og planer for disse overgangene. Selv i disse Corona tider hvor 

fysiske møter har vært svært begrenset eller utelukket, har det gått bra. 

Det er faste møtepunkter i forbindelse med overgangene. Fra skole til ungdomsskole får eleven 

uttrykke seg om hva som er viktig for dem når de kommer til ungdomsskolen. Alle står samlet om 

elevene for at dette skal bli bra for hver enkelt. 

Utbedring av planen: 

Sunt nettvett. Bør ha med noe mer om sosiale medier. 

Rektor viser til ny læreplan: Folkehelse og livsmestring. Det bør innarbeides noe fra denne planen inn 

skolens plan. 

Det pekes på at noe kanskje kan nedtones når nytt kommet til. Vanskelig å nedtone noe som er 

nedfelt og som virker. 

De ansatte peker på at skolens plan er en levende plan, den tas stadig fram og er i bruk: «Er slitt i 

kantene». 

Rektor avslutter med å si at hvis noen kommer på mer som burde vært nevnt, så kan det meldes  fra 

til henne i etterkant. 

Neste møte: 1. oktober 2021 kl 1000 

 

Nøtterøy 25. mai 2021 

Britt Flaatten 

Sekretær 


