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du har rett til et
trygt skolemiljø!
Gjelder grunnskole og videregående skole
Opplæringsloven kapittel 9A - retten til et trygt og godt skolemiljø
På skolen skal du føle deg trygg og ha det bra. Mange syntes det er fint
å være på skolen, mens noen ikke trives. De kan føle seg redde, triste,
sinte, ensomme eller utenfor.
Opplæringsloven er loven som gjelder for deg på skolen. Den sier hva
skolen skal gjøre for at du skal lære og ha det bra.

Opplæringsloven kapittel 9A
Utdanningsdirektoratet

At din opplevelse er det viktigste.
Du har rett til å fortelle om hvordan du
har det på skolen, og til å komme med
forslag til hva skolen kan gjøre for at
du skal få det bedre. De som jobber på
skolen skal lytte til deg. Det er de voksnes ansvar å bestemme hva som skal
gjøres, og sørge for at dette blir gjort.
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Å være trygg og ha det godt på skolen.
Dette betyr at du vet at de voksne på
skolen hjelper deg hvis du har det vondt
eller vanskelig. Du har lov til å si fra når
du ikke har det bra på skolen – uansett
om du vet hvorfor eller ikke.

At skolen din hjelper deg.
Alle som jobber på skolen din skal følge
med på hvordan elevene har det, og
vite hva man bør gjøre hvis noen har
det vanskelig.
Hvis du ikke har det trygt og godt på
skolen skal rektor lage en plan for hva
skolen skal gjøre for å hjelpe deg. Du og
de du bor sammen med kan være med
og si hva dere tenker skolen kan gjøre.
Du kan få planen med deg hjem.
Etter en stund skal dere sammen finne
ut om det som står i planen virker, eller
om skolen bør gjøre noe annerledes.

Hvem kan du si i fra til?
Bare du vet hvordan du egentlig har det - helt innerst inne. Si i fra til en voksen du stoler på hvis du ikke har det bra.
Snakk med en assistent, læreren din eller kanskje helsesykepleieren på skolen din. Ikke gi deg før du finner en voksen
som hører på deg og som hjelper deg. Kanskje du må si det flere ganger, eller finne en ny voksen å si det til.

