
Seter skole og barnehage 
1. Plan for å forebygge mobbing. 

2. Handlingsplan når mobbing 

avdekkes. 
  

Mobbing defineres som gjentatt negativ atferd fra en eller flere rettet mot en elev.  

 

Når det gjelder annen krenkende atferd henvises det til Opplæringsloven § 9A som er sitert 

under.  

 

 

 

 

 

Opplæringslovens § 9A er elevenes arbeidsmiljølov:  

 

§ 9A-1. Generelle krav   

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremjar helse, trivsel og læring.  

 

§ 9A-3. Det psykososiale miljøet   

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den 

enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir 

utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller 

rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom 

det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 

deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, 

skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 

Forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel 

kunne klagast etter føresegnene i Forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.  

 



Forebyggende tiltak 

SKOLENIVÅ 
 
Generelle tiltak: 

 Årlig gjennomgang av skolens felles rutiner og regler – gjennomgang ved 
skolestart. 

 Intern kursing av nyansatte 
 Gode inspeksjonsrutiner  
 Gjøre skolens mobbeplan kjent i FAU, Samarbeidsutvalget/Miljøutvalget og 

elevrådet 
 Jobbe for å få et attraktivt fysisk inne- og utemiljø 

 
Mobbeundersøkelser: 

 Olweus-undersøkelsen gjennomføres hver vår f.o.m. fjerde klassetrinn. 
 Elevundersøkelsen i regi av Udir gjennomføres hvert vårsemester f.o.m. femte 

klassetrinn. 
 Bearbeiding av resultatene i personalet, informasjon til foresatte i foreldremøter 

og til elevene i elevrådsmøter. 
 Mobbing og elevenes psykososiale miljø skal være sak i alle møter der foresatte 

deltar. 
 
Olweusprogrammet 

 Skolen har til enhver tid én ansatt som har funksjon som nøkkelperson i  Olweus-
satsingen og har frigjort tid til dette arbeidet. 

 Rektor og nøkkelperson arbeider og planlegger Olweusarbeidet sammen. 
 Kontaktlærere gjennomfører klassemøter 2 ganger i måneden. 

 
KLASSENIVÅ 
 
Klasseregler 

 Henger godt synlig i alle klasserom og gjennomgås jevnlig:  
 

 Vi skal ikke mobbe andre (Denne regelen er udiskuterbar, den er lovpålagt). 
 Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet 
 Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene 
 Hvis vi vet at noen blir mobbet skal vi fortelle det til kontaktlærer eller en 

annen lærer og de hjemme. 

 Gjennomføre felles positive aktiviteter 
Klassemøter 

 Alle gruppene skal ha klassemøter 2 ganger i måneden, der mobbing og 
psykososialt miljø er tema. 

 Elevene bør ha rollespill hvor mobbing er tema. Der kan det fokuseres på hvordan 
det føles å være den som blir mobbet. Hva med de som er tilskuere til mobbing? 
Hva kan gjøres for å stoppe mobbing. 
 

 
 



 
Elevenes skolemiljø og skolens aktivitetsplikt. Opplæringslovens § 9A 

Det fysiske og psykososiale miljøet i skolen er av avgjørende betydning for elevenes helse, 
trivsel og læreevne. Skolemiljøet på Seter skole skal fremme trivsel og læring.  

Opplæringslovens kapittel 9A er endret fra 1. august 2017. "Alle elever har rett til eit trygt 
og godt skolemiljø som fremjer helse, trivsel og læring", heter det i Opplæringsloven § 9A-
2. Nulltoleranse er innført som et begrep i lovteksten.  

Det er elevenes subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. For å 
sikre elevens rett så har skolene fått en utvidet aktivitetsplikt. I tillegg kommer krav til 
dokumentasjon. Alle som arbeider i skolen er omfattet av aktivitetsplikten, og skal sørge 
for at elevene blir hørt, og at barnets beste tas hensyn til i alle vurderinger og handlinger.  

Skolens aktivitetsplikt består av 5 delplikter: 

 Plikt til å følge med 
 Plikt til å gripe inn 
 Plikt til å varsle 
 Plikt til å undersøke 
 Plikt til å sette inn tiltak 

Fylkesmannen er håndhever av lovverket, og elever og foreldre kan gå videre til 
Fylkesmannen med saker som gjelder det psykososiale miljøet. Å melde fra til 
Fylkesmannen er aktuelt hvis saken allerede er tatt opp med rektor, og eleven/foreldrene 
ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for at eleven skal få et trygt og godt 
miljø.  

Lenke til Opplæringsloven kapittel 9A finnes her.  
Rundskriv til Skolemiljø Udir 3-2017 finnes her. 
Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon til foreldre om det nye regelverket her.  
På www.nullmobbing.no finnes informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, 
og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.  
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en guide som omhandler hva skolen skal 
gjøre: her.   

 
 
Tiltak ved mistanke om at det foregår mobbing eller annen krenkende atferd. 

 
Hvis skolens ansatte får mistanke/kunnskap om krenkende adferd som vedrører 
det psykososiale miljøet der det er nødvendig å iverksette inngripende tiltak for å 
ivareta elevens rettigheter eller plikter. 

 Kontaktlærer snakker med kolleger og informerer rektor. 
 Alle voksne ved skolen intensiverer observasjoner av aktuell elev. 
 Under inspeksjoner blir det satt spesielt fokus på å observere om det foregår 

mobbing av eleven. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-1
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
http://www.nullmobbing.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/


 Kontaktlærer kan lage en enkel anonym eller ikke anonym spørreundersøkelse og 
stille spørsmål som «Hvordan trives du i klassen, hvordan er kameratskapet i 
klassen, tror du alle har det bra i denne klassen, blir noen mobbet? Ved en anonym 
undersøkelse kan det brukes avkrysningsskjema så ikke noen blir gjenkjent, dette 
for å få mest mulig sannferdige svar. 

 Foreta en sosiometrisk undersøkelse (Det vil si at elevene selv får lage grupper, 
eller velge selv når de skal gå sammen to og to. Ved å gjøre dette, vil det være 
tydelig hvem som ikke blir valgt). 

 Ta kontakt med foresatte til eleven og spørre om hvordan han/hun trives i klassen. 
 

 
Tiltak ved en mobbesak 

 
 Kontaktlærer har en strukturert samtale med eleven og hans/hennes foresatte.  
 La eleven få vite at du vil snakke med de som mobber. 
 Eleven skal få vite at han/hun ikke vil bli oppgitt som kilde dersom han/hun ikke vil 

det, men at det er viktig at de som mobber vet at mobbing skjer. 
 Eleven skal få tilbakemelding om at han/hun trygt kan fortelle det hvis hun/ha på 

nytt blir mobbet. 

 
Konsekvenser ved mobbing for mobber(e) 

Rektor avgjør hvilke konsekvenser mobbingen skal få for den/de som mobber.  
 Kontaktlærer snakker med eleven(e) og forteller at alle ansatte ved skolen er 

oppmerksomme på hva som skjer, og at alle observerer hva som foregår. 
 Eleven(e) kan ringe heim fra rektors kontor og fortelle hva som har skjedd. 
 Kontaktlærer tar kontakt med foresatte pr. telefon (begge parter) 
 Holde seg sammen med den som går inspeksjon i friminuttene et visst antall dager. 
 Gjensitting (mobberen må sitte igjen etter undervisningen er slutt slik at den som 

har blitt mobbet ikke plages på heimveien). 
 Konsekvenser i heimen etter avtale med foresatte. 
 I grove mobbesaker kan eleven(e) bortvises. En må ha vurdert å bruke andre 

hjelpe- eller refsingstiltak dersom dette blir vedtatt (jfr. Opplæringslovens § 2-10). 

 
Oppfølging av mobbesaker 

 
 Etter første samtale; Avtale når neste samtale skal foregå. 

Kontaktlærer har ansvar for oppfølging: 
 Oppfordrer kolleger til å observere 
 Holde avtalt oppfølgingsmøte 
 Legger ned saken hvis opphør (men følger opp saken ved å ha samtaler med den 

som blir mobbet for å sjekke at det ikke foregår en ny runde med mobbing. 
 Lager nye avtaler hvis ikke 
 Involvere foresatte til den som mobbes og de/dem som mobber. 
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