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Læringsmiljøteamet  

• Et ressursteam/veiledningsteam som arbeider utadrettet mot alle grunn- og videregående skoler 
(1-13) i Oslo kommune

• Støttespillere i skolenes arbeid for et trygt og godt læringsmiljø

Arbeidsområder: 

• Refleksjonspartner for ledere, lærerteam, enkelt lærere og aktivitetsskoler

• Skoleutvikling/systematisk arbeid med læringsmiljø

• Når det er uro og usikkerhet i elevgrupper

• Når en eller flere elever opplever læringsmiljøet sitt som vanskelig

• Skole-hjem samarbeid

• Kurs for skolens ansatte
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Læringsmiljøteamet på Toppåsen

• Veiledning trinn

• Fellestid for lærere
• April - Arbeid for å legge til rette for et trygt og godt skolemiljø
• Mai -Å legge til rette for faglig, sosial og emosjonell læring
• August – God start for alle og den ene 

• Fellestid for aktivitetsskolen
• Møte med baselederne
• Januar – relasjonsbyggende praksis
• Refleksjonsoppgaver
• Februar – felles rutiner og rammer
• Oktober - Trygghet og Trivsel/Case
• November - foreldreundersøkelse
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Inkluderende og 
trygt læringsmiljø 

som fremmer 
helse, trivsel og 

læring

Klasseledelse 
struktur og 

rammer

Kommunikasjon 
og relasjon

Hjem-skole-
samarbeidUndervisning

Vennskap og 
inkludering

Omsorgsfull kontroll, lederskap og støtte.
Innsikt i elevenes behov.

Vi har relasjonsansvaret
og er rollemodeller. 
Det handler om å 
vinne hjerter.

Skolen har det overordnede ansvaret 
for å ta initiativet til og tilrettelegge for 
samarbeid. Dette innebærer å sørge 
for at foreldre og foresatte får 
nødvendig informasjon, og for at de gis 
mulighet til å ha innflytelse på sine 
barns skolehverdag.

Faglig og sosial støtte.
Motivasjon, mestring og elevmedvirkning.

Et raust og inkluderende klassefellesskap.
Å skape et "gyldig vi".
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Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også 
foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på 
en rekke områder relatert til skolen. Det fører til:

• bedre læringsutbytte

• bedre selvregulering

• bedre trivsel

• færre atferdsproblemer

• mindre fravær

• gode relasjoner til medelever og lærere

• bedre arbeidsvaner

• en mer positiv holdning til skolen

• bedre leksevaner og arbeidsinnsats 

• høyere ambisjoner med hensyn til utdanning 

(Udir.no)
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FAUreprepresentanter/Klassekontakter

• Klassekontakter/FAUrepresentanter samarbeidsmøter med kontaktlærer?

• Avklaring av forventninger til de ulike rollene?

• Foreldrekontaktperm?

• Sosiale arrangementer?
• Skøytekveld, Bokbyttekveld, Halloween

• Arrangere temakvelder?
• F.eks Nettvett, Mobbeombudet, Politiet

• Får alle foreldre referat fra FAUmøtene?

• Hvordan foregår kommunikasjonen på sosiale medier?
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Hvordan snakker vi 
om skolen 
hjemme?

Hvordan kan vi 
bidra til 

inkludering?
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Voksne skaper vennskap - sammen

• https://www.youtube.com/watch?v=mkEUBOqgrjY

https://www.youtube.com/watch?v=mkEUBOqgrjY

