Korsvoll skole
– slik skaper vi et godt lærings- og skolemiljø
Korsvoll skole har siden 2002 jobbet etter Dan Olweus-programmet. Det betyr at vi står sammen om en "nulltoleranse" for mobbing på skolen, og er forpliktet til å bruke "verktøyene" som ligger i programmet.
Målsettingen er:
 Forebygge mobbing og uøsnket atferd
 Bevisstgjøre og engasjere elever, lærere og foresatte i arbeidet mot mobbing
 Styrke læreren som leder og tydelige voksen på AKS
 Stoppe mobbing
Med utgangspunkt i Olweusundersøkelsen, elevundersøkelsen, tilbakemeldinger fra elever, lærere og foresatte
jobber skolen systematisk på flere arenaer for å skape et godt lærings- og skolemiljø.
Olweusundersøkelsen og elevundersøkelsen
- Gjennomføres hvert år. Olweusundersøkelsen på våren og elevundersøkelsen på høsten
- Resultater behandles på ledelsesnivå, lærernivå(Olweusgruppen, SR-tid og teamtid), elevnivå (klassen og
elevrådet). De presenteres/behandles også i FAU, driftstyret og skolemiljøutvalget
- Ut fra resultater vurderes tiltak og kampanjer på de ulike nivåene
Ledelsen
- Legger til rette for jevnlige økter med erfaringsdeling og diskusjoner i personalet
- Sørger for at lærings- og skolemiljø har en fast plass i lærernes teammøter
- Kompetanseheving for nye tilsatte og personalet som helhet
- Klare forventninger til ansatte, foresatte og elever om å bygge et godt lærings- og skolemiljø:
 Forventninger – synliggjort på skolens hjemmesiden og på foreldremøter
 Plandager hver høst
 Regelhefte
- Medlem i skolens Olweusgruppe
- Informasjon om skolens arbeid med lærings- og skolemiljøet på foreldremøter hver høst
- Rektor har faste møter med skolens elevråd
Lærerne
- Elevsamtaler og utviklingssamtaler
- Tydlige klasseregler
- Olweus-møte annen hver uke – fokus på forebyggende tiltak med utgangspunkt i utfordringer i klassen og
verktøyene i Olweus-programmet (rollespill, video, "mobbering", klasseregler mm)
- Fokus på lærings- og skolemiljø i klasserommet og på teammøter
- Inspeksjon med oppfølging i SR-tid
- Dialog med klassekontakter og foresatte

Elevene
- Elevrådet – holdningsskapende kampanjer
- Trivselsassistenordningen
- Elevsamtaler og utviklingssamtaler
- Klasseregler
- Regelheftet
Olweusgruppen
- Resurssgruppe for skolens arbeid med lærings- og skolemiljø
- Koordinere og holde varmt skolens arbeid med lærings- og skolemiljøet bla. gjennom jevnlig informasjon
på SR-tid
- Tilrettelegge for Olweusundersøkelsen
- Analysere, vurdere tiltak i forhold til og presentere Olweusundersøkelsen for personalet
- Dan Olweus – årshjul – årshjul for hvordan vi jobber med lærings- og skolemiljøet vårt
 Faste sosiale mål for hele skolen (Dan Olweus – mål) står på ukeplanene
Skolemiljøutvalget
- Skolemiljøutvalget har uttalerett i saker som gjelder skolemiljøet. Utvalget har ett møte om høsten og ett
om våren, hvor en går inn i aktuelle saker knyttet opp mot skolemiljøet
Fellesaktiviteter
 Fellessamlinger
 Fagdag ute
 Gladdag
 English Speaking Day
 Skidag
 Mattetivoli
 Sykkelløp

