SOSIAL HANDLINGSPLAN
DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE
2017
Skolens visjon: På Dønski skal alle lykkes
Skolens verdier: Kompetanse, Felles innsats, Glede
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LOVMESSIGE FØRINGER
OPPLÆRINGSLOVEN §9A
Opplæringslovens §9a pålegger skolens ledelse og den enkelte ansatte et ansvar for
å bidra til å sikre elevenes rett til et trygt læringsmiljø. I tillegg til at arbeidet mot
mobbing er et juridisk ansvar fro skolens ansatte, er det et moralsk fransvar o alle
som er med og utgjør lærings- og oppvekstmiljøet vårt. I dette ligger det et særlig
ansvar på de voksne.
Vi, skolens ledelse, ansatte og elever, forplikter oss til å samarbeide for at ingen i vårt
skolesamfunn skal bli utsatt for krenkende ors eller handlinger som mobbing, vold,
diskriminering eller utestengning på skolen, skoleveien eller i fritiden.
Vi legger vekt på:
at tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge og håndtere mobbing at alle
inkluderes i og tar ansvar for arbeidet at våre lokale tiltak og vår evne til samarbeid er
avgjørende for at arbeidet lykkes

ORDENSREGLEMENT
Skolens ordensreglement gjennomgås ved hver skolestart med elevene og ligger
tilgjengelig for alle på skolens hjemmeside
(http://www.donski.vgs.no/for-elever/regler-og-rutiner/reglementer/ordensreglementet/)

TILTAK
ELEVRÅD
Skolen oppretter elevråd ved hver skolestart i henhold til Opplæringsloven § 11-6
Elevrådsstyret velges i februar.
Elevrådet skoleres i elevrådsarbeid hver september i regi av skolens ledelse og Elev, lærling- og mobbeombud.
Se informasjon om elevrådet på skolens hjemmeside:
http://www.donski.vgs.no/for-elever/elevinvolvering/elevrad/

SKOLEMILJØUTVALG (SMU)
Skolen har skolemiljøutvalg i henhold til Opplæringsloven § 11-5a.
Skolemiljøutvalget gjennomfører møter hver 1. torsdag i måneden
Se informasjon om SMU på skolens hjemmeside:
http://www.donski.vgs.no/for-elever/elevinvolvering/skolemiljoutvalg/
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MOBBING OG TRAKASSERING
Skolens tiltak for nulltoleranse mot mobbing og håndtering av saker knyttet til mobbing og
trakassering er beskrevet på skolens hjemmeside:
http://www.donski.vgs.no/for-elever/regler-og-rutiner/mobbing%20og%20trakassering/

OPPSTARTSDAGENE VED SKOLESTART
Skolen gjennomfører de første tre dagene ved skolestart med sosial vinkling og fokus
på å bli kjent.
I denne forbindelse gjennomføres også en aktivitetsdag på Kalvøya i starten av
september med fokus på det sosiale og samhold mellom elever og ansatte.
VIP-makkerskapsordning (Veiledning I Psykisk helse) for Vg.1 elevene gjennomføres
ved skolestart og frem til høstferien for å skape et inkluderende og godt læringsmiljø
for alle.

VI-UKE
Skole gjennomfører én uke om høsten med fokus på samhold. Eksempel på gjennomføring
kan være:
Elevene sørger for musikk i storefri (kl. 11.30 – 12.00)
Mandag
kl. 08.20 Foredrag evt Kjetil A Aamodt (teamarbeid)
kl. 11.30 kanonballturnering
kl. 11.30 FIFA - turnering
Tirsdag
kl. 11.30kanonballturnering
kl. 11.30 FIFA-turnering
Onsdag
kl. 08.20 – 09.20 Foredrag Martine Halvorsen («sykt perfekt»)
kl. 11.30 kanonballturnering
kl. 11.30 FIFA-turnering
Torsdag
Klassevis arbeid med skolens verdier
Fredag
FIFA-finale
Sjakk-turnering
gratis vafler (Elevrådsstyret)
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SOSIALE TILTAK GJENNOM ÅRET
- Aktivitetsdag ved skolestart
- VI-uke hver høst
- Juleverksted på biblioteket siste skoledag før jul
- Skidag i februar/mars
- Internasjonal dag med mat, musikk og foredrag og fokus på samhold
- Pølsefest i skolegården i mai

KANTINE
Skolen har en kantine som er åpen hver dag kl. 08.00 – 14.30. Dette er en møteplass for
elevene med mulighet for å kjøpe seg sunn mat og drikke.

BIBLIOTEKET
Biblioteket ligger sentralt plassert i skolebygget og er en integrert del av det pedagogiske
miljøet på skolen. Her gjennomføres også sosiale tilstelninger for elever og ansatte,
lekseverksted hver onsdag med mat fra Tilrettelagt Opplæringsavdelingen med hjelpere fra
Røde Kors

MILJØARBEIDER/HELSESØSTER/RÅDGIVERE
Skolen har en miljøarbeider, en helsesøster og to rådgivere som hjelper elever og lærere
med å legge til rette for et trygt og godt opplæringsmiljø.
Disse er plassert sentralt på skolen med god tilgjengelighet.

UNDERSØKELSER
Skolen gjennomfører årlig undersøkelser for å kartlegge elevenes forhold på skolen.
- Elevundersøkelsen i regi av UDIR gjennomføres hver høst. Resultatene gjennomgås med
ansatte og med elevrådet.
- Undervisningsvurdering i regi av Akershus Fylkeskommune gjennomføres hver januar.
Resultatene gjennomgås med alle ansatte og med elevene i klassene.
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