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Introduksjon

• De som strever med å gå på skolen og/ 
eller synes skolen er kjedelig

• Mange typer fravær og mange ulike
grunner (beskyttelse-, risiko- og 
opprettholdende faktorer)

• Elever, skoler, foreldre, 
skolehelsetjeneste, PPT, 
spesialisthelsetjeneste og andre sliter -
ofte på «hver sin tue»… samarbeid

• Fravær fra skolen har betydning - hver dag
teller – hvordan forebygge og tidlig
oppdage, kartlegge og avhjelpe
skolefravær?



Noen konsekvenser

• …..for den enkelte elev, for familien, skolen og for samfunnet

• Faglig, sosialt og emosjonelt: fallende mestringsopplevelse, stress, sosial isolasjon, 
familiespenning/-konflikter, dropout, manglende utdannelse og jobb, økonomiske problemer, 
mental uhelse, rus og kriminalitet/lovovertredelse

e.g. Kearney, 2008; Reid, 2002

• Men det kan gå greit….

• Skal vi vente og se – eller?

• “Wait to fail approach” ikke anbefalt (Kearney & Graczyk, 2014)



Skolefravær 
– mange 
typer, 
begreper og 
definisjoner

 Dokumentert/gyldig vs. udokumentert/ugyldig fravær (grensetilfeller?)

 Alvorlig/bekymringsfullt/langvarig/stort/problematisk (når?)

 Skolevegringsatferd (SRB)

 Skolevegring (school refusal) 

 Skulk - pjæk (truancy)

 School withdrawal

 School exclusion

 Skoleutstøting/push-out (noe i skolen støter eleven ut)

 Skoleunngåelse (school avoidance)

 Separasjonsangst – skoleangst - skolefobi

 Hjemmesittere 

 Ufrivillig fravær

 Streifere (er på skolen, men går ikke inn til timene)

 De motvillige (school reluctant)

 Drop-out – tanker om å slutte (videregående)

 Elever som kun er fysisk tilstede i timene



Skolefravær

Gyldige grunner 
som sykdom og 

godkjent 
permisjon

Grunner  relatert 
til diffuse plager 

Udokumentert 
fravær

School exclusion

Elevmotivert 
fravær

School 
withdrawal

Skulk 
(pjæk)

Skoleveg-
ring



Skolefravær

Fravær grunnet 
sykdom

Lovlig fravær 
(med skoleleders 

tillatelse)
Ulovlig fravær

«Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisning i folkeskolen». 

Hvordan registrere fravær ut fra disse kategoriene? 
Noe vi går glipp av?
Registres det likt av alle skoler og lærere? 



Når er fravær “problematisk”?

Kearney (2008) bruker følgende definisjon: 
(1) Gått glipp av mer enn 25% av skoletiden i løpet
av  de to siste ukene
(2) Hatt store vansker med å gå i timene i minst to 
uker
(3) Hatt mer enn 10 dager (eller 15%) fravær i løpet
av en periode på 15 uker i et skoleår

Men KAN være problematisk fra første fraværsdag, 
pga grunnens alvorlighetsgrad – hva tenker dere
om det?



Kearney, 2008

Utvikling av fraværsproblematikk

Fullstendig
fravær
fra skolen 

i løpet av 
en 
forlenget 
periode

Fullstendig
fravær
fra skolen 

i spesielle 
perioder av 
skoleåret

Repetert 
fravær eller 
uteblivelse fra 
enkelttimer 
mikset med 
tilstede-
værelse 

Periodisk 
fravær eller 
uteblir fra 
enkelttimer

Gjentatt 
trøtthet på
morgenen 
for å slippe
å gå på 
Skolen

Eleven viser 
problematferd 
om morgenen 
for å slippe 
å gå på 
skolen

Eleven må 
presses
til å gå på 

skolen, 
ber om å få 
slippe å gå



Fraværets fire funksjoner (Kearney & Silverman, 1996)

Skolevegringsatferd (SRB), kartlegges med SRAS-R

Unngå negative opplevelser:

 1. Unngå stimuli som vekker negativ følelser eller emosjonelt ubehag (5-10 år), f.eks. for å unngå 
brannalarm, en spesiell lærer, garderoben

 2. Unngå ubehagelige sosiale situasjoner eller evalueringssituasjoner (11-17 år), f.eks. snakke høyt i 
klassen, å ha en prøve, gruppearbeid, muntlig presentasjon, presentere i gym

Oppnå positive opplevelser/goder:

 3. Oppnå oppmerksomhet fra foreldre eller viktige andre (5-10 år), ikke spesielt stresset av 
skolerelaterte situasjoner

 4. Oppnå goder utenfor skolen, f.eks. se TV, dataspill, sove om morgenen, være med (ofte negative) 
venner (11-17 år)



Tiltak basert på de 4 funksjonene:
Kearney & Albano, 2018



School withdrawal

• Vil beskytte barnet sitt mot virkelige eller 
opplevde trusler på skolen

• Foreldre tillater barnet å være hjemme

• En behandlingsbasert grunn kan være 
«sabotasje» av behandling der målet er å 
reintegrere eleven tilbake til skolen

• Foreldre har behov for hjelp av barna hjemme

e.g. Kearney, 2004; Heyne et al., 2019



School withdrawal

Basert på observasjon av foreldre: 

• (1) foreldre som er i mot utdanning (anti-
education), skole og lærere

• (2) «la-det-skure»- (svake) foreldre som støtter alt 
barnet vil

• (3) frustrerte foreldre som har mislyktes i arbeidet
med å få barnet sitt på skolen (kan også være
skolevegring)

• (4) desperate og engstelige foreldre som har behov
for barna sine hjemme for å passe på dem

• (5) utsatte og sårbare foreldre: svært unge, enslige
eller kommer fra en etnisk minoritetsbakgrunn

Reid, 2002



School exclusion 

Kan komme av beslutninger gjort av 
skolen/kommunen/skolemyndighetene:

• Bruk av upassende disiplinære tiltak (utenom
skolens retningslinjer og regelverk)

• Manglende tildeling av ressurser eller
tilrettelegging for elever med særskilte behov
(manglende evne eller vilje)

• Behov for å tilfredsstille skolebaserte resultater
(f.eks. slik at skolen ikke skal komme dårlig ut på
nasjonale målinger og tester)

Heyne et al., 2019 



Skolevegring – skulk/pjæk

• Skolevegring, oftere: emosjonelt ubehag ved å gå 
på skolen, frykt/angst, klager på «vondter», er 
interessert i skolearbeidet, ønsker å gå på skolen 
men klarer det ikke, er hjemme og foreldrene vet 
det, sjelden atferdsvansker, introverte 

• Skulk/pjæk, oftere: uinteressert/misliker/ 
umotivert for skole/lekser, skolearbeid 
«kjedelig», trassige overfor voksne, skjuler fravær 
fra foreldre og lærere (lager unnskyldninger), 
unngår skole og hjem, har ingen frykt/angst for å 
gå på skolen, atferdsvansker, ekstroverte

• «Mixed group» 



Kriterier 
skolevegring

• A. eleven har motvilje mot å gå på skolen som fører til langvarig fravær

• B. eleven er vanligvis hjemme i skoletiden og foreldrene er som regel klar
over dette

• C. de blir følelsesmessig opprørte bare ved tanken på å gå på skolen, og 
får somatiske plager, angst, begynner å gråte og blir nedstemte

• D. de har ikke alvorlig antisosial atferd, selv om de kan ha sterk motstand
dersom foreldrene prøver å overtale de til å gå på skolen

• E. foreldrene har forsøkt å få barnet på skolen

E) Skiller fra school withdrawal – B), C) og D) fra skulk/pjæk

Berg, Nichols & Pritchard, 1969; Berg, 2002



Skolefravær og 
atferd, 
psykologiske 
symptom, 
mentale 
lidelser 

Skolevegring
… foreldre vet om

Internaliserende atferd

Angst, magevondt, hodepine, 
svimmelhet, tristhet, kvalme, 
sykdom, sosial
tilbaketrekking, anhedoni

F.eks. Sosial fobi, Agorafobi, 
Panikklidelse, 
Separasjonsangst; 
Mild/Moderat/alvorlig
depressiv episode

Skulk
… ofte uten at foreldre vet det

Eksternaliserende atferd

Hyperaktivitet, rusbruk, 
dyssosial atferd, 
opposisjonell, regelbrytende

F.eks. ADHD, 
atferdsforstyrrelse, mental og 
atferdsforstyrrelse pga bruk
av cannabinoids (ICD 10)

Egger et al., 2003, Knollmann et al., 2010; Heyne et al., 2019



3 måneders
prevalens

% med mental 
lidelse

Assosierte symptomer/mentale lidelser

Skolevegring 1.5% 25% Depresjon
Separasjonsangst etc.

Skulk 5.8% 25% Atferdsforstyrrelse
Opposisjonell atferdsforstyrrelse etc.

Mixed group 0.5% 88% Separasjonsangst &
atferdsforstyrrelse
etc.

Egger et al., 2003

Forekomst

5-17 % overlapp mellom skolevegring og skulk (mixed group) 



Sammensatte grunner:
-alle forhold kartlagt godt nok?
- gode systemer for kartlegging? 

Skole
Familie

Elev Støtte-
system

Venner/
fritid

Samfunnet
Læreplaner



Hva 
opprettholder 
fravær? 

• Selve fraværet…..

• «Vondtene» - «dyrker» lidelsene
• Redd for hva de andre sier - redd for å skille seg ut

• De tar/får kontroll hjemme

• Behagelig hjemme i skoletiden (sove lenge, spille 
utover natten, bake boller, få en valp…)

• Ingen hjemme etterspør og følger opp (skulk)

• Faglige og sosiale konsekvenser (mindre kontroll, 
mer stress og vegrer seg mer) 

• Sosialt isolert/ensom vs. flere «feil» venner
• Manglende strategier for å møte utfordringer på



Tap av venner 
og sosial 
isolering

Blir hengende 
etter med 
skolearbeid

Økt angst og 
depresjonsfølelse

Økt angst når krav om 
skolegang kommer

Skolevegring

Økt unngåelse av skolen

Kjekke aktiviteter 
hjemme

Tambirajahs opprettholdende sirkel



Beskyttende 
faktorer

• Viktig å kartlegge beskyttende forhold hos eleven

• Hvilke dager er det lett å gå på skolen?
• Hvilke timer, lærere?
• Medelever som ressurs
• Interesser?

• Når risikofaktorer overstiger beskyttende 
faktorer, kan det føre til fravær



Risikofaktorer:
individuelle, 
familie/foreldre og 
skole

F.eks. Skolevegring

• Skolen: uforutsigbarhet på skolen (bl.a. overganger i 
løpet av en skoledag og mindre strukturerte
skoledager/-aktiviteter), problematisk forhold til
lærer/voksne i skolen (mangel på lærerstøtte, svak
klasseledelse, frykt for læreren/voksen på skolen), 
dårlig/utrygt skolemiljø, mobbing og 
ensomhet/isolasjon, begrenset samarbeid mellom
skole-hjem

• Familie: problemer med foreldrenes psykopatologi, 
overbeskyttelse av foreldre, usunn familiefunksjon (bl.a. 
uklare roller, manglende kontroll og manglende
forståelse) 

• Individ: problematisk følelsesregulering (overvåke, 
evaluere og endre følelsesmessige reaksjoner), lav 
mestringstro (f.eks. tror ikke de vil mestre stressende 
situasjoner), negativ tenkning (negative tanker relatert 
til personlig nederlag og større tendens til å 
overgeneralisere negative hendelser), begrenset 
problemløsning , svake sosiale ferdigheter, mentale
problemer



Risikofaktorer:
hvordan, når og 
hvem kartlegger

Kartlegge forhold ved:

• Skolen: f.eks. læringsmiljø, relasjoner mellom
lærer-elev og mellom elevene, forutsigbarhet, 
overgangssituasjoner, samarbeidet mellom hjem
og skole

• Individ: f.eks. sosial kompetanse, mental helse, 
diagnoser, faglige ferdigheter, elevengasjement, 
stress/mestring

• Familie: f.eks. oppfølging og involvering fra
foreldre, foreldrenes egne utfordringer, deres
kommunikasjon og foreldrestil, hva trenger de 
hjelp til?

• Har vi systemer for dette? Er vi gode nok på å 
kartlegge bredt? Hvem gjør hva og når?



Tier 3
Intensive

Intervention

Tier 2
Targeted Intervention

Tier 1
Universal Intervention

(Kearney & Graczyk, Child and Youth Care Forum, 2014)

Response to Intervention



Fra forskning til hverdag…

Tier 3
Intensive

Intervention

Tier 2
Targeted Intervention

Tier 1
Universal Intervention

Over 10%, 15% eller 20%

Over 1%, 3%, 5%, eller 10%

Over 60% (Nivå 4)

Beslutningen er basert på tilgjengelige ressurser og prioriteringer



NIVÅ 1: 
Universelle
tiltak for å 
fremme et trygt
læringsmiljø og 
tilstedeværelse

Generelle tiltak:
Prioriteres av skoleeier og skoleleder
Opplæring av alle ansatte

F.eks. trygt læringsmiljø, gode relasjoner lærer-elev og 
elev-elev, inkludert forebygge mobbing  og ensomhet
Overganger – forutsigbarhet
Mestringsorientert læringsmiljø
Øke elevengasjement og elevmedvirkning/-involvering 
Tiltak for å fremme elevenes mentale helse
Skole-hjem samarbeid (foreldremøter, 
foreldresamtaler, info med brosjyrer og nettsider). 
Bygge bro i fredstid. Foreldre involvering/engasjement

Opplæring av foreldre og elever
F.eks. betydningen av tilstedeværelse, hva gjør 
foreldre/skole ved tidlige tegn til mistrivsel/utrygghet/ 
stress, mestringsstrategier ved stress, foreldrestiler

Spesifikke tiltak:
Fraværsregistrering og –oppfølging/tolkning av data
Prosedyrer og retningslinjer for forebygging og  
bekymring
Opplæring lærere/andre ansatte, hjelpetjeneste, 
foreldre og elever
Etablere fraværsteam i skolen





NIVÅ 2: Respons
på begynnende
eller milde
fraværsproblem

• “Hovedmålene inkluderer å stabilisere 
skoleoppmøte, utvikle en klar og gradvis strategi for 
få eleven til skolen, redusere ny engstelse og hinder 
for skoleoppmøte, og utelukke konkurrerende 
forklaringer på fravær, slik som trusler i skolen (f.eks. 
mobbing).” (Kearney & Grazcyk, 2014)

• Behovet for målrettede, tidlige intervensjoner på
nivå 2 er basert på effektiv identifisering av elever
på nivå 1 (som er i risiko for begynnende
fraværsproblematikk)

• 25-35% av elevene på nivå 2 (Kearney, 2016) 

• Godt arbeid på nivå 1: færre elever på nivå 2 (og 3)



Hva skal vurderes; hva er prioriteringene? F.eks.

Når fravær er identifisert

Eleven Hjem Skole

Skolefraværet og skolefaktorer Skolefraværet Skolefraværet

Familie og venner Barnet Faglig fungering

Psykisk helse Familien Sosial fungering/
Klassemiljø/læringsmiljø

Motivasjon og mål Psykisk helse Relasjoner mellom elever (mobbing, ensomhet, 
vennskap)



Hvordan kartlegge; hvilke instrument er best?
1. School Refusal Assessment Scale SRAS-R (hvilken funksjon fravær har) 
2. SNACK – screening av ‘ type’  (skolevegring, skulk, school withdrawal, school

exclusion)
3. Inventory of School Attendance Problems (for symptomer & funksjon)
4. SCARED (for ulike former angst – elevversjon)
5. MFQ  (depressive symptomer – elevversjon)
6. ASEBA (Achenback – lærer, elever over 12 år og foreldre) eller SDQ (25 spm med 5 

skala, finnes på internett) (for bredde: internaliserende, eksternaliserende, sosialt) 
7.   Nevroutviklingsforstyrrelser (autismespekterforstyrrelser) og skolefravær

Ingul, Havik, & Heyne, 2019

Kartlegging når fravær er identifisert



• Hva bruker dere?

• Erfaring med noen av disse? Andre? 

• Hvordan bruke de, hva forteller de egentlig? 

• Hjelp fra andre?



Samtale med eleven

• Hva bruker dere? En mal?

• Innhold: livet generelt, skolesituasjonen, fravær, 
morgenen, søvn, fritid og venner, bekymringer

• Hvordan tilrettelegge for den gode samtalen?

• Hvem gjør samtalen (trygg relasjon)

«Jeg skulle ønsket at jeg var bedre til å fortelle 
hvordan jeg egentlig følte meg»

«Jeg forsøkte å fortelle, de hørte ikke»



Samtale med foresatte

• Hva bruker dere? Mal?

• Innhold: Trivsel på skole og i fritid, forklaring på fraværsproblem, 
skolefungering,  atferd når hjemme (vegring/aktivitet), 
løsningsforsøk, den unges utvikling, den unges helse (somatisk, 
psykisk), rytmer (mat og søvn), sterke og svake sider, familie, 
arbeidsfordeling hjemme, nettverk, hjelpetjenester



Samtale med 
skolen/lærer

• Hvordan gjør dere dette? Hvordan kartlegge seg selv? 
• Hvem bør gjøre dette?
• Mal? 
• Innhold: 

Generell 
fungering

Sosial 
fungering

Faglig 
fungering

Familiens 
fungering Tiltak/ hjelp

Fravær Eleven relasjonelt Vansker Oppfatning Satt inn tiltak?

Vegring på skolen? 
Skulk?

Skolemiljø Svakheter Samarbeid Hjelpetjenester

Mobbing Klassemiljø Ressurser Avtaler



OPPSUMMERING OG HYPOTESER

• Analyse av kartlegging: 
• Hva har vi funnet ut:  risiko, beskyttelse og opprettholdende faktorer

• Eleven
• På skolen
• Hjemme (inkludert fritid)

• Hva lurer vi på: Hvordan finner vi ut av det? Hvem gjør det?  Innen når?

• Hvordan forstår vi problemene? Hvordan henger de sammen (vurdering)

• Hva er målet vårt?

• Hva gjør vi basert på det vi vet, for å nå målet? Tiltaksplanlegging



Funn i kartlegging av barnet/ ungdommen: Funn i kartlegging av foreldre/heimen: Funn i kartlegging av skolen: 

Resultat skjema: Resultat Observasjoner: 

Vurdering med prioritering: Hvordan forstår vi de ulike funnene? Hvordan henger de sammen? 

Mål og delmål basert på vurdering: 

Hovedmål: 

Delmål 1:

Delmål 2: 

Tiltak: 

Tiltak 1: 

Tiltak 2: 

Tiltak 3:

Evaluering:



• Jevnlig kontakt med foreldre/hjem
• Støtte foreldre i deres rolle og deres oppgaver

(følge med, ta tilbake kontroll), veiledning og/eller
praktisk hjelp

• Støtte familien gjennom henvisning til relevante
tjenester

• Øke elevengasjement
• Sikre forutsigbarhet og redusere stress (f.eks

overganger og nye aktiviteter)- lære alternative 
mestringsstrategier

• Tilrettelegge ved å bruke jevnaldringer og 
mentorer/makker

• Bruke fraværsregistreringene (mønster i fravær?)
• Bruke skjema for «bekymring»
• Lage en plan
• Bygge bro mellom hjem og skole - og de ulike

hjelpeinstansene

NIVÅ 2: Respons
på begynnende
eller milde
fraværsproblem



1. Gi foreldre psykoedukasjons materiale (f.eks., om fravær, angst)
2. Utelukk alternative forklaringer til fravær (f.eks., mobbing, trusler)
3. Be foreldre søke henvisninger og hjelp ved behov (f.eks., henvisning BUP, lege)
4. Be foreldre mobilisere sitt eget nettverk hvis mulig, for bistand til å få eleven til 

skolen
5. Avtal regelmessig kontakt vedrørende oppmøte, utvikling, behov for tilpasninger
6. Lag oppmøte plan med eleven; begynn gradvis tilbakeføring; tydelig strategi
7. Be foreldre registrere oppmøte, ubehag, atferd på daglig basis hjemme
8. Be foreldre etablere god morgenrutine (evt. med hjelp), selv om barnet ikke går 

på skolen
9. På skolen, monitorer oppmøte, ubehag, atferd på daglig basis når de er på skolen 

igjen
10. Implementer eventuelle konsekvenser ved oppmøte og fravær

se Kearney, 2016

Håndtering av fravær, nivå 2



En plan bør inneholde: 

1. Når starter vi opp?
2. Hvor mye skole starter vi med? (hvor, med hvem, innhold)

3. Når skal vi vurdere å øke opp dette?

4. Hvilke tilpasninger trengs? Hjemme, på skolen
5. Hvem gjør hva? Skole, foreldre og barn/ungdom

6. Hvilke hindringer kan vi komme til å møte? Hva gjør vi da? (vondter, aggresjon, vegring, osv.)

7. Sykdom: Når er det «lov» å være hjemme?
8. Når skal planen evalueres? 

Lag oppmøteplan med eleven (foreldre): gradvis 
tilbakeføring og tydelig strategi



Eksempel oppmøteplan Per
Oppstart uke 42

Halv dag på skolen, starter fra morgenen av, følger klassen

Miljøterapeut og lærer vurderer sammen med Per om han kan 
øke med inntil 1 time hver dag, samtale hver fredag

Hjemme: Mamma vekker og har smurt mat, kjører Per til
skolen. 

Skole: Miljøterapeut møter Per på P-plass, går gjennom plan 
for dagen, følger Per inn til 1. time «uten å synes», ingen lekser
frem til første evaluering

Per: Stå opp når mamma vekker han, pakker sekk kvelden før, 
være på skolen

Hjemme: Vekke, kle seg, spise frokost og lage niste, kjøre/ følge
til skolen, ringe lærer hver fredag (ofter ved behov) 

På skolen: Møte hver fredag mellom Per, lærer og 
miljøterapeut. 



Hvis Per nekter: Mamma ringer miljøterapeut  og hun 
kommer for å hjelpe. Ved vondt i magen på skolen: Per 
kan gå på rommet ved siden av helsesykepleier, være 
der i 20 minutter, lærer henter. Ved sykdom på skolen: 
Skolen ringer og sier hvem som vil møte i stedet. Per 
kan velge bort skolen den dagen. 

Sykdom: Vi er enige om at sykdom er feber over 38 
grader målt av mamma (sykemelding fra lege er også 
ok). Vondt i magen kan gå over. 

Planen evalueres fredag i uke 45 kl 12. Per skal i 
forkant evaluere sammen med miljøterapeut og 
kontaktlærer. Evnt også med foreldrene. Rektor leder 
dette møtet.  

Fortsettelse, oppmøteplan Per



Eksempel på barrierer

• Somatisering på skolen: 
• Skolen må ha informasjon om helsetilstand
• Trygt sted evt. andre tiltak

• Ha en plan, når, hvor lenge, hentes?
• Når er det greit å kontakte foreldre?
• Støtt angstmestringstiltak (avspenning, positiv tenkning, el.) 



Viktige momenter/prinsipper når man lager plan: 

• Eleven være med å lage planen, målet er at det er deres plan (foreldrene?)

• Planen må innebære en gradvis opptrapping av det som er identifisert som de 
vanskelige faktorene. Begynn lett!

• Oppmøteplan starter hjemme og ender hjemme

• Planen bør inneholde alle sine forpliktelser underveis i denne prosessen
• - Være konkret



Evalueringsmøter

• Det er viktig å følge med på fraværsdata kontinuerlig (ledergruppe, fraværsteam?)
• Hvem har ansvar? Hvor ofte? 
• Minst ukentlig

• Evalueringsmøter holdes i henhold til planen, med foreldre, elev, lærer og team, samt andre
involverte

• Hva er effekten av tiltakene vi har satt inn i forhold til de mål vi har?
• Ved effekt; Hva har vi fått til?  Masse ros. Hva er det viktig at vi viderefører? Nye mål? 

Utvidelse av plan? Planlegg og iverksett

• Ved manglende effekt: Hvorfor ikke effekt (brainstorming)? Har alle gjort sin del? 
Gjennomgang. Hvordan har fravær utviklet seg? Nærmer vi oss nivå 3? Har vi møtt på
barrierer vi ikke forutså? Hvordan kan vi forholde oss til dem? Trenger vi involvere andre
tjenester? Familie nettverk? 



Nivå3: Intensiv intervensjon for alvorlig/kronisk fravær eller sammensatte
vansker, for eksempel:

• Utvida/mer intensivt Nivå 2-arbeid
• Alternative skoledager/utdanning
• Koordinert intervensjon fra kommunale tjenester
• Bruk av  2. linje tjenester
• Koordinering og samarbeid
• Multisystemisk terapi
• Back to School 



Mål

• Trygge elever med god mental helse, som har lyst til å gå på
skolen gjennom hele skoleløpet og som opplever tilhørighet, 
vennskap, inklusjon og mestrer livets (og skolens) opp- og 
nedturer og deltar aktivt i (skole)samfunnet

• Et godt og trygt læringsmiljø. Gode klasseromsinteraksjoner. 
Forebygge og stoppe mobbing og ensomhet. Betydningen av 
sosiale relasjoner gjennom hele skoleløpet. Sosial
kompetanse. Redusere stress og lære å mestre stress og 
ubehag. Forutsigbarhet og elevinvolvering (kontroll). 
Mestringsopplevelser. Samarbeid. 

• Hvordan gi alle en mening med å stå opp og å gå på skolen?
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