
Breivang videregående skole

Trygg læring på Breivang videregående 
skole, fra ledelse til klasserom



• Metodikken samsvarte med skolens verdigrunnlag

• Hindre frafall

• Utvikle felles læringskultur, kollektiv utvikling og relasjonskompetanse

• Opplæringsloven § 9-a

• Troms fylkeskommunes strategiplan «Tid for mestring»

• Forankret i skolens handlingsplan

• Nedfelt i skolens pedagogiske plattform 2016-2018

Hvorfor «trygg læring» program?



En god investering – hva gjorde og gjør vi?

• 2009 prosjektsøknad   

• Prosjektleder

• Miljøterapeut 

• Ressursgruppe

• Røde Kors og Konfliktrådet

• Starte optimistisk (alle)

• Satset på opplæring



• Ny tilsetting av miljøarbeider

• Behov for mer struktur og system:

utarbeide 4 moduler

opplæring elevmeklere

systematisk internopplæring 

• tilpasses undervegs

• Endring av organisasjonen, 
strukturendringen, et steg tilbake 

http://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok02739.pdf
http://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok02740.pdf


• ny restart

• eierforholdet overføres i større grad fra «miljøterapeut» til 
eierskap i klasserommet av lærerne

• større deltakelse fra pedagogisk avdelingsleder, modul 1, bli 
kjent med elevene, miljøterapeut brukes til andre moduler

• gjenopprette ressursgruppen

• utvikle en modul med «psykisk helse»

• løse på lavest mulig nivå? 

Neste steg… 



• vi har sagt ja til forskning av skolens «trygg læring» program

• vi har god oppfølging av elevundersøkelsen og i nært 
samarbeid med elevene

• forankret i skoleledelsen, legger til rette, sørger for 
kompetanseheving, sikrer på systemnivå, timeplanfestes ved 
skolestart

• coaching/kollegabasert observasjon internt og eksternt

• kontinuerlig evaluering av TL, modulene og plan for 
gjennomføring

Skolen arbeider kontinuerlig for å utvikle 
kvaliteten...



Ferdig implementert?

• kunnskap, mot, tålmodighet 
og styrke

(Røviks 4 ledelsesdyder)



Vi møtes, skaper gode relasjoner og lærer





Hvordan snakker vi med hverandre?



Øvelser og samtaler



Vi lytter og samarbeider
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