Den gode inspeksjonen på Korsvoll skole
Når du gjennomfører den gode inspeksjonen forventer vi at du:
-

Er ute til riktig tid og sted
Bruker gul vest
Er aktiv, involverende, imøtekommende og positiv overfor elever
Følger opp skolens gjeldende regler, og vurderer om lek/aktiviteter er forsvarlige
Forsterker positiv atferd, og hjelper til som konfliktløser når det er behov for det
I konflikter/uønsket atferd opptrer bestemt og rolig, og melder fra til elevenes
kontaktlærer eller direkte til foresatte ved behov
Er ekstra oppmerksom på områder hvor det er mye aktivitet eller konflikter
Kommuniserer med andre inspiserende voksne slik at hele skolegården blir
ivaretatt, og har et ekstra fokus på utgangene fra skolen
Hjelper barn som synes det er vanskelig å komme inn i lek
Kommuniserer med trivselsassistentene ved behov
Dersom du har behov for hjelp til å løse en situasjon, får hjelp av andre voksne
eller ledelsen
Ta kontakt med "ukjente" voksne, og spør om hva du kan hjelpe dem med
Ved behov oppdaterer de inspiserende voksne som overtar etter deg

Når du gjennomfører den gode inspeksjonen på AKS forventer vi i tillegg at du:
-

Tar i mot foresatte, og er behjelpelig med å finne barna ved henting
Setter i gang lek og aktiviteter for elevene
Vurderer om det er nok voksne til at du kan delta i lek og aktiviteter
Passer på at det er voksne på hele lekeområdet (sier fra om dette ikke er tilfelle),
og spesielt at en er oppmerksom på skolens utganger

Beredskap
En elev skader seg alvorlig:
- Oppsøk situasjonen, og gjør en rask vurdering av skadeomfang
- Ta kontakt med en annen voksen, eventuelt en elev, som igjen tar kontakt med
ledelsen/kontoret
- Be alle elever bevege seg bort fra situasjonen slik at den skadede får ro
- Ledelsen/kontoret oppsøker så situasjonen, og vurderer om det er behov for å
ringe ambulanse (eventuelt ringer ambulanse med en gang)
En elev beveger seg ut av skolens område ("stikker av"):
- Ta kontakt med elever som kan ha informasjon om hvor eleven har beveget seg
- Ta kontakt med en annen voksen, som igjen tar kontakt med ledelsen/kontoret
- Dersom du har konkret informasjon, gjør et kort søk. Om det er resultatløst, tar
du kontakt med ledelsen/kontoret. Det gjøres da en vurdering på hvordan en går
frem videre (telefon til foresatte, videre søk mm)

