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Innkalling til møte i skolemiljøutvalget

Det blir møte i skolemiljøutvalget ved Inderøy ungdomsskole onsdag 09.11.16 kl. 18.00-19.00. Sted:
«Basen», like ved inngangen i første etasje.

Sak 01/16-17

Konstituering av skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget velger leder og nestleder med virketid 1 år.

Sak 02/16-17

Revidering av sosial læreplan

Sosial læreplan beskriver skolens totale tiltak for et positivt, psykososialt skolemiljø. Planen ble
utarbeidet i 2011, og siden den gang har planen kun blitt lettere redigert. Det er nå på tide med en
fullstendig revidering av både planens innhold og utforming.

Forslag til vedtak:
Det igangsettes revidering av sosial læreplan etter følgende framdriftsplan og mal:
•
Det innhentes informasjon fra elevråd, F AU og ansatte om hva som oppfattes som positivt i
planen vi har nå, samt i forhold til områder som bør belyses bedre/mindre eller bør tas ut av
planen. Frist for innspill settes til 31.01.17.
•
Ledelsen utarbeider nytt forslag til sosial læreplan innen O 1.03 .17.
•
Forslag til sosial læreplan sendes ut til råd og utvalg og sluttbehandles i skolemiljøutvalget
senest 5. april 2017.

Sak 03/16-17

Uttalelse til sak om innføring av MOT

Hovedutvalg folk behandlet I 8.10.16 sak om innføring av MOT i skolen i Inderøy. Saken har kommet
opp da 7. klasseelevene fra Mosvik skole våren 2016 gav klassekassen sin som bidrag for å innføre
"Lokalsamfunn med MOT".
Hovedutvalget vedtok at det ikke er formålstjenlig å knytte seg opp mot programmet "Lokalsamfunn med
MOT", og de forutsatte at kommunen i det videre ivaretar sitt ansvar gjennom ordinær drift.
Formannskapet valgte å utsette saken, samt å innhente uttalelse fra ungdomsrådet. Assisterende rådmann
har anmodet rektor om en uttalelse om skolens forebyggende arbeid for et god psykososialt miljø.
Rektor har sett saken om MOT i sammenheng med den planlagte revideringen av sosial læreplan. Det vil
være fornuftig å se disse to sakene i sammenheng da MOT kan anses å være et forebyggende tiltak som
enten kommer i tillegg til, eller skal erstatte allerede innførte tiltak i skolen. Øvrige tiltak er beskrevet i
sosial læreplan, og disse må da vurderes grundig før en tar stilling til spørsmålet om MOT skal innføres.
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Rektor har avgitt uttalelse til assisterende rådmann basert på følgende hovedmomenter:

Kort historikk om den forebyggendejobbingenfor et godt psykososialt miljø ved Inderøy ungdomsskole:
•
I mange år var GAP (Gla 'aktivitetsprosjektet) og Gla pakken forsøk som ble drevet ved
Inderøy ungdomsskole. Forsøkene hadde ulike satsingsområder, men begge hadde som hovedformål å
påvirke til god, fysisk helse, og til et godt elevmiljø. Rapporten fra det siste forsøket (Gla pakken ble
avsluttet våren 2015) tilkjennegav at det var vanskelig å måle effekten av målene om fysisk helse, men at
det kan se ut til at forsøket har virket positivt på elevenes motivasjon. Det samme gjaldt også for GAP, og
opplevd elevtrivsel under dette forsøket var høy.
•
I tillegg til disse forsøkene var skolen MOT-skole i perioden 2009-2011. MOT ble gitt som
en gave ved at Gjensidigefondet støttet innføringen av MOT Det ble i 2011 vurdert om avtalen skulle
videreføres, men hovedsakelig på grunn av krav om at avtalen skulle utvides til å bli en Lokalsamfunn
med MOT-avtale, ble ikke videreføring aktuelt. Det ble også stilt krav om stilling som MOT-leder i
kommunen tilsvarende halv stilling. Det ble også etterlystforskning som kunne dokumentere at MOT
virker.
•
I 2011 ble det gjennomført tilsyn vedrørende skolens arbeid med elevenes psykososiale
miljø. Tilsynsrapporten ligger i ephorte, og den stadfester at ungdomsskolen har et godt system for å
ivareta elevenes psykososiale miljø.
En vesentlig del av jobben som ble gjort i forbindelse med tilsynet, var jobben med å nedfelle vårt arbeid
i en sosial læreplan. Denne planen beskriver hvordan vi jobber forebyggende, og den beskriver hva vi
gjør når noen blir gjort kjent med at mobbingforegår. Planen har blitt lettere redigert ved et par
anledninger, men ved inngangen til skoleåret 2016/2017 ble det bestemt at planen skal revideres.
Behandlingen av saken har allerede startet ved at FAU har begynt å vurdere hvilke områder de ser for
seg bør forbedres. Videre vil elever og ansatte få anledning til å uttale segfør utformingen av en ny
utgave av planen starter. Dette arbeidet vilforegå vinteren 2017, og det vil bli avsluttet med at planen
behandles i skolemiljøutvalget.
Jegfremmer et sterkt ønske om at saken om innføring av MOT ved Inderøy ungdomsskole utsettes, slik at
det kan gjøres et grundig arbeid med revidering av sosial læreplan, hvor vurdering av tiltaket MOT
inngår i denne revideringen.
Rektor ser ingen mulighet for å gjøre en grundig vurdering av tiltaket MOT før saken på nytt skal
behandles i formannskapet. Av den grunn er ikke MOT som tiltak vurdert i forhold til hvor aktuelt det
kan være å innføre det i skolen, og det beste vil derfor være å utsette saken og se den i sammenheng med
revideringen av sosial læreplan.

Forslag til vedtak:
Informasjon fra rektor om sak om MOT tas til orientering.

Vel møtt!

)~cs:g~
Harald Einar Erichsen
Rektor

Vedlegg: Sosial læreplan
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