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Å svare og følge opp henvendelser fra elever og deres foresatte på de kommunale skolene i
Søgne. Arbeide for elevers faglige og psykososiale rettigheter, og være en brobygger mellom
aller parter i arbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring. Å veilede
og bistå elever og foresatte på den måten som den enkelte trenger. Dette vil alltid være
Elevombudets hovedfokus. Når tiden blir knapp, er det dette som blir prioritert.



Å få et arkiv som tilfredsstille forskriftene. Jeg har per i dag arkivert alt som er arkivverdig,
men en god del av dette er ennå ikke overført fra papirarkiv, som vi først valgte, til
elektronisk arkiv, som vi landet på i slutten av november 2017. Nest etter det daglige
arbeidet i forhold til foresatte og elever og deres helse, trivsel og læring på skolene, vil dette
være mitt hovedfokus fremover.



Å besøke alle klasser i Søgnes kommunale grunnskoler. Å snakke med elevene om hvordan vi
er med hverandre, hva som er mobbing, hvorfor noen mobber, hva som er vårt ansvar og hva
som ikke er vårt ansvar, og at alle vi mennesker har en mobber i oss. Gi en kort presentasjon
av Elevombudet og Elevombudets muligheter og arbeidsområde. Gi elevene
kontaktinformasjonen så de kan få den konkret inn på sine mobiler. Dette har vært et mål å
få til fra dag èn i denne jobben. Men det har ikke vært tid. Jeg kan heller ikke sette i gang
dette så lenge punkt 1 og punkt 2 på denne handlingsplanen ikke er tilfredsstillende
gjennomført.



Å være til stede på enkelte kurs og seminarer. Foreløpig er jeg meldt på følgende kurs,
fagdager og seminarer:
a.) Fagdag med Læringsmiljøsenteret her i Søgne 1.mars
b.) Veiledernettverket ved UiA`s konferanse om mobbing i skoler og barnehager 22.mars
c.) RVTS`s kurs i grunnleggende traumeforståelse 7.-8. juni i Lyngdal
d.) Ephorte-kurs her på Rådhuset
e.) I tillegg vurderer jeg å dra til Stockholm på World Anti-Bullying Forum 7.-9. mai. Jeg har
imidlertid ikke arbeidstimer igjen å bruke på dette, så antakeligvis faller denne bort.



Å være til stede på høstens foreldremøter på alle skoler, for å redegjøre for hva som er mitt
mandat og hvordan jeg utøver mitt arbeid, og gjøre de foresatte oppmerksomme på/minne
dem på muligheten av å bruke meg.



Å fortsette å arbeide opp mot rektorer og lærere og andre ansatte i den kommunale
grunnskolen i Søgne. Lærerne er nøkkelpersonene i enhver elevs daglige sosiale og faglige
miljø, og det er lærerne og de andre ansatte som helt konkret setter standarden for hva som
er greit og ikke greit i en klasse. Rektorene har hovedansvaret for sine elever, og også for
hvordan staben arbeider hver for seg og sammen til elevenes beste.



Å fortsette å være tilgjengelig for journalister som ønsker en uttalelse eller et intervju. Både
for å promotere Elevombuds-ordningen og den muligheten den gir for elever og foresatte
som trenger hjelp, men også for å kunne fortelle politikere og andre samfunnsaktører om
ordningene vi har fått til i Søgne, og om arbeidet for det psykososiale miljøet som drives her.



Å bruke og utvide rekkevidden til Elevombudets Facebook-side. Jeg vil nok i større grad enn
nå promotere innlegg som jeg mener er spesielt viktige, for å nå stadig flere av Søgnes
foresatte og elever som trenger det. Jeg vil også løpende vurdere om Elevombudet bør
opprette profil på andre sosiale medier. Utviklingen i sosiale medier går fryktelig raskt, og
plutselig er «alle» ungdommer på en ny kanal.

Søgne, 1.mars 2017

Tone Martha Sødal
Elevombud i Søgne kommune

