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Forebygging og tiltak mot mobbing, vold og krenkelser – 
barnetrinn og ungdomstrinn 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre 
elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter oppll. § 9 A-4. Formålet med denne 
aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt 
på skolen. 
 
Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å 

følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. 
 

Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt 
og godt skolemiljø. Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for elevenes medvirkning.  
 
Skolen lager en skriftlig plan «Aktivitetsplan» når det settes inn tiltak i en sak. 
 
Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. oppll. § 9 A-5.  
 
Definisjoner 

For å kunne sette inn egnede tiltak, har skolen en definisjon på mobbing, som skiller seg fra 
andre typer krenkelser.  

 

 Mobbing i skolen er når en gruppe elever gjentatte ganger over tid plager et offer 

for –tilsiktet eller utilsiktet- å overta den reelle makten i klassen. Mobbing 

forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom plagere og offer, og er et virkemiddel 

for at plagerne skal kunne suboptimalisere sine muligheter for å oppnå personlige 

fordeler i klassen. Plagingen utføres av hele gruppen, av overgripere eller av en 

eller flere medlemmer på vegne av gruppen. 

 

I alle andre tilfeller av krenkelser, plaging, mistrivsel eller vold gjelder: 

 

 Negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev.  

 Erting på en ubehagelig og sårende måte.  

 Den som blir plaget/ krenket må være med på å bestemme om det de blir utsatt 

for er krenkende eller skremmende. 

 

 
Ansvarlige for gjennomføring av planen: 

 Ledelsen v/daglig leder  

 Trivselsutvalget (pedagogisk/daglig leder, leder spespedteamet, lærer) 

 Klasselærer 

 Lærere med undervisning og inspeksjon. 

 Alle skolens ansatte. 

  

Forebygging og avdekking i barneskolen: 

1.klasse: Grundig, kontinuerlig og systematisk observasjon som følges opp av 

ukentlige samtaler i personalet og bevisstgjøring som tema på personalmøter. 

2.-6. klasse:  

 Tydelig klasseledelse, både av klasselærer og faglærere. 
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 Regelmessige møter der klasselærer, alle faglærere og assistenter knyttet til den 

enkelte klasse snakker om klassen.  

 Daglig uteinspeksjon av en kjent lærer i alle friminutt.  

 Ukentlige klassesamtaler.  

 Klasseklubber på fritiden. 

 Felles aktiviteter på tvers av fag i klassen. Tur, Øverland, dans, sang, skuespill. 

 Felles aktiviteter på tvers av klassetrinn som månedsfester, morgensang, tur osv. 

 Foreldresamtaler – både formelle og uformelle  

 Årlige trivselsundersøkelser – interne og deltakere i undersøkelser som er 

lovpålagte  

 Overleveringer mellom skolens ansatte, inkludert SFOs personale. 

Forebygging og avdekking i ungdomsskolen: 

 Tydelig klasseledelse, både av klasselærer og faglærere. 

 Regelmessige møter i mellom klasselærer, alle faglærere og assistenter knyttet til 

den enkelte klasse.  

 Daglig uteinspeksjon av kjente lærere i alle friminutt.  

 Klassesamtaler.  

 Foreldresamtaler – både formelle og uformelle  

 Årlige trivselsundersøkelser – interne og deltakere i undersøkelser som er 

lovpålagte  

 Overleveringer mellom skolens ansatte. 

 Informasjon om trivselsutvalg og helsesøster og deres funksjon.  

 Felles aktiviteter og prosjekter på tvers av klassene. Prosjektuker vår og høst, 

måneds og årstidsfester. 

 Felles aktiviteter og prosjekter på tvers av fag, sirkusprosjekt, skuespill, 

gårdsuke, eurytmifestival osv. 

 Klassetur årlig 

 Årlig besøk av nærpoliti (8.kl – 10.) 

Dette gjør vi:  

1. Dersom en er vitne til en hendelse: Den voksne griper inn omgående, og 

melder så fra til daglig leder. En kort beskrivelse av hendelsen arkiveres i egen 

mappe hos spespedkoordinator. Skjema finnes der. 

2. Dersom det er mistanke om at en elev blir krenket eller mobbet: Den som 

har mistanke melder fra til klasselærer og daglig leder omgående. En annen enn 

klasselæreren observerer.  

 

3. Daglig leder og klasselærer iverksetter tiltak  

Trivselsutvalget og daglig leder setter inn egnede tiltak. 

 

Videre tiltak i 1.klasse: 

o Ved mobbing må klasseledelsen styrkes og mobbing stoppes med myndighet. 

o Ved annen type krenkelser: Samtale med offer og plager sammen og/eller 

individuelt. Daglig leder informeres.  

o I barnegruppen: Samtale. Eventuelt fortelle en historie om en liknende situasjon 

som barna kan identifisere seg med for ikke å henge ut de det gjelder, men åpne 

for empati. 
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o Samtale med foreldrene til de involverte parter hvor også skolens ledelse deltar.  

o Bruk av andre instanser: Spespedteam, PPT mfl. 

Prosedyre og tiltak 2.-10.klasse: 

Steg 1  

 
o Identifiseres forholdet som mobbing må klasseledelsen styrkes og plagingen 

stoppes med myndighet. Klasselærer, evt. skolens ledelse gjennomfører samtale 

med plagernes foreldre.  

 

o Ved annen type krenkelser: Daglig leder informeres. Klasselæreren har en 

individuell samtale med offeret, klasselæreren har en individuell samtale med 

plager(e). 

 
o Samtale med offer og plager sammen og/eller individuelt.  

o Saken informeres om i stadiemøtet, slik at fler kan følge med i friminutt. 

Forsterket inspeksjon over en periode. Klasselærer får tilbakemelding fra andre 

lærere 

o Klasselærer har oppfølgingssamtale med offeret innen avtalt tid.  

o Klasselærer har oppfølgingssamtale med plager(e) innen avtalt tid, ved behov og 

for etterkontroll.  

 

Steg 2 (når episoder gjentar seg etter tiltak i første fase):  

o Skolens trivselsutvalg/ spespedkoordinator informeres og drøfter videre tiltak og 

lager en aktivitetsplan. Det kan f.eks. gjennomføres elevsamtaler med de 

involverte elever, eller enkeltvis i hele klassen (SMM). Det er skolens ledelse som 

gjennomfører disse.   

o Klasselærer informerer foreldrene til de impliserte parter.  

 

Steg 3:  

o Tiltak i plan gjennomføres og evalueres.  

 


