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Namsos kommune



Namsos kommune

Otterøy oppvekstsenter 109

Sørenget oppvekstsenter 56

Vestbyen barneskole 236

Namsos ungdomsskole 276

Namsos barneskole 230

Høknes ungdomsskole 149

Høknes barneskole 341
Bjørkly kristne privatskole 67

Bangsund skole 184



Organisasjonskart



Organisasjonskart

Organisasjonskart oppvekst og opplæring



Politiske mål



Handlingsplan

«Handlingsplanen for 
Opplæringslovens kap. 9A for 
grunnskolene i Namsos» er å 
anse som skolenes tiltaksplan 
mot mobbing og krenkende 
atferd. Skolenes planfestede 
og systematiske arbeid for å 
forebygge, avdekke og 
håndtere krenkende 
atferd/mobbing forstås som 
et antimobbeprogram. 
NB! alle vedlegg er lagt ut på 
kommunens intranett -
Oppvekst.



Høknes barneskole 

• 365 elever
• 69 sysselsatte
• Mottaksskole
• 18 klasser

Rektor

Avd.leder 1-4 Avd.leder 5-7 SFO-leder TK

Miljøarbeider MSP



Læringsmiljø – Hvordan jobber vi på skolen vår?



Læringsmiljø – Hvordan jobber vi på skolen vår?

• Elevene 24/7
• Foreldremøter 
• Ansvarliggjøring
• Roller

• Kartlegging/informasjon brukes aktivt 
• Ordinærundervisning/ Friminutt/Skolevei
• Våre elever
• System og forpliktelse på alle nivå
• Elevinvolvering
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Hvorfor 
møter ikke 
alle på alt?



Kollektiv kapasitet

Ledelse

Ansatt



Erfaringsdeling konkret sak

Hva er det første du sier til 
foresatte?

Hva betyr det?

Viktig for oss:

1. Handlekraftig
2. Involvering og 

kommunikasjon
3. Struktur i arbeidet
4. Fokus over tid og 

oppfølging 



- Barneskole 
- Utagerende elev – atferdsvansker
- Oppførsel har ført til at andre elever har 

opplevd læringsmiljøet som utrygt og dermed 
en 9a sak – tett fulgt i friminuttene

- «klikker» i en overgangsfase – kaster store 
steiner – bare tilfeldigheter gjør at ingen blir 
alvorlig skadet

- Massiv trykk fra foresatte, der flere truer med 
å ta sine barn ut av skolen hvis ikke de blir 
trygget på at den utagerende eleven 
«rammes» inn. 

- I dette tilfellet ønsker vi å skjerme eleven litt –
gi litt ro – men det er lite rom for å benytte 
«alternativ opplæringsarena»

- Deretter kommer eleven tilbake på skolen, 
med tettere oppfølging

- Nå er det foresatte til den utagerende eleven 
som ser dette opp mot 9a, da eleven føler at 
skolen er som et fengsel – blir passet på hele 
tiden… har ikke et godt læringsmiljø

En historie fra hverdagen



Hva kan defineres som «godt nok»?



Med ønske om 
en God jul og et Godt nyttår

Takk for oss


