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Mobbing og krenkende atferd – definisjon og mål for skolens arbeid 

 
Forord 
 
Opplæringsloven, kapittel 9a omhandles elevenes psykiske og fysiske arbeidsmiljø 

 
«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 mogeleg, sjølv gripe direkte inn. 
 
 
Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre: 

 
- At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen 
- At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid 
- At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og 

håndtere krenkende atferd og mobbing. 

 
 
Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre 
vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre 
elever.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tone Strømberg 
Skoleleder, Mørkved skole
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Definisjon av mobbing og krenkende atferd 
 
Mobbing:  
En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for 
negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv 
handling når noen med vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk 
kontakt, ved ord eller på andre måter.  
For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- 
og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for 
å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. 
 
Diskriminering: 
Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert på 
grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, religion, hudfarge, nasjonalitet eller etnisk 
opprinnelse.  
 
Rasisme: 
Rasisme omfatter diskriminering på grunn av hudfarge, eller nasjonal eller etnisk 
opprinnelse eller opphav. 
 
Vold: 
Når en person utsetter en eller flere andre for fysisk maktbruk. 
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Mørkved skoles verdier: 
 
Alle på Mørkved skole skal oppleve trivsel og læring i et miljø fritt for 
krenkende atferd eller mobbing. 
 
 
Skolen skal forhindre mobbing og krenkende atferd gjennom: 
 

 å drive et aktivt og forebyggende arbeid  
 

 å ha rutiner som avdekker om mobbing og krenkende atferd foregår  
 

 å følge opp mobbeoffer og mobber  
 

 å sikre samarbeid med foreldre/foresatte  
 

 å ha rutiner for dokumentasjon 
 

 Ha sterkt fokus på elevenes skolemiljø – se eget årshjul 
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Aktivt og forebyggende arbeid 
 

Hva kan skolen/leder gjøre: 
o Ha klare regler mot mobbing 
o Gi informasjon på foreldremøter om hva som er skolens holdninger og 

handlingsplan i forhold til mobbing/krenkende atferd 
o Ta opp problemet straks det oppstår 
o Skoleleder eller assisterende rektor snakker med partene. Kommer med tiltak. 

 
Hva kan læreren/barneveileder gjøre: 

o Være oppmerksom, se den enkelte 
o Gjennomføre elevsamtaler etter behov 
o Ta opp problemet på trinnet, snakke åpent om det. 
o Snakke med begge parter, både offer og mobber 
o Undervisning som kan forebygge mobbing -Lions Quest (Det er mitt valg) 
o Ved mistanke om mobbing/krenkende atferd; ta det opp med skolens ledelse 

umiddelbart 
 
Hva trinnet/klassen kan gjøre: 

o Ikke dekke over mobbing 
o Bli kjent med hverandre og ha klare trinnregler som også tar opp temaet 

mobbing/krenkende atferd 
o Finne ut hva de vil gjøre hvis de finner ut at noen blir mobbet 
o “Hemmelig venn” 
o Prosjekter og temadager om mobbing/krenkende atferd 

 
 
Hva kan foreldre gjøre: 

o Legge til rette for et godt oppvekstmiljø 
o Holdningsskapende arbeid i hjemmet hvor det legges vekt på et positivt 

selvbilde 
o Utvikle evne til innlevelse, medfølelse og ansvar 
o Melde fra til skolen ved mistanke om mobbing/krenkende atferd 
o Engasjere seg i det som foregår på skolen 

 
Hva kan eleven gjøre: 

o Oppføre seg ordentlig og hensynsfullt 
o Vise toleranse 
o Si fra til en voksen når noen blir mobbet/plaget 
o Ikke å mobbe/plage andre 
o Forholde seg til skolens regler og standarder 
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Hjelp til den som blir utsatt for mobbing eller annen krenkende atferd: 
 

o Hva slags hjelp mobbeofferet skal og bør ha er aldersbetinget 
o Et mål er imidlertid å trekke barnet med i et fellesskap der barnet føler seg 

trygt 
o Lærerstyrt plassering i klasserommet og bevisst plassering på grupper et viktig 

hjelpemiddel. 
o Det kan være nyttig å la barnet få innsikt i sin egen væremåte og få hjelp til å 

endre uhensiktmessig atferd. 
 
Hjelp til den som utsetter andre for mobbing eller annen krenkende atferd: 

 
o Det er viktig å ta fatt i årsaken til det som kan ligge til grunn for de negative 

handlingene 
o Gjennom samtale med mobberen kan han/hun også få innsikt i sine egne 

reaksjoner, og få hjelp til å forstå sin egen væremåte. 
o På samme måte som mobbeofferet må mobberen få hjelp til å føle tilhørighet 

og trygghet og til å bli tatt vare på. 
o Har mobberen store personlige problemer, store negative atferdsavvik, må 

skolen formidle hjelp gjennom det øvrige hjelpeapparatet. 
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Årshjul med internkontroll,  
§ 9a – elevenes psykososiale miljø 

 
NÅR HVA HVORDAN ANSVARLIG UTFØRT 

(signer ut) 
August Gjennomgang av § 9a i 

Opplæringsloven. 
I personalgruppa på 
én av planleggings-
dagene 

Skoleleder  

August Gjennomgang av skolens 
ordensregler og 
handlingsplan mot 
mobbing og krenkende 
atferd. Klargjøre hvem 
som har ansvaret for hva. 

I personalgruppa på 
én av planleggings-
dagene 

Skoleleder  

August Gjennomgang av skolens 
visjon og pedagogiske 
plattform. 

I personalgruppa på 
én av planleggings-
dagene 

Skoleleder  

August Oppfølging av 
brukerundersøkelser. 

I personalgruppa på 
en av planleggings-
dagene 

Skoleleder  

August Revidering av skolens 
ordensregler og 
handlingsplan mot 
mobbing og krenkende 
atferd. 
Planene legges ut på 
skolens hjemmeside. 

I administrasjons-
møte 
 
 

Skoleleder 
 
Ass. Skoleleder 
 
Merkantil  

 

September Gjennomgang av § 9a i 
Opplæringsloven. 

I elevrådet Elevrådskontakt  

September Gjennomgang av skolens 
ordensregler og 
handlingsplan mot 
mobbing og krenkende 
atferd. 

I elevrådet Elevrådskontakt  

September Elevrådskurs 
 

Gjennomgang av 
arbeidsoppgaver med 
spesiell vekt på 
psykososialt miljø. 
Forebyggende 
arbeid. 

Elevrådskontakt 
 
Skoleleder/ 
ass. skoleleder 

 

September Gjennomgang av § 9a i 
Opplæringsloven. 

På trinn, tilpasset 
aldersgruppe 

Kontaktlærer  

September Gjennomgang av skolens 
ordensregler og 
handlingsplan mot 
mobbing og krenkende 
atferd. 

På trinn Kontaktlærer  
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NÅR HVA HVORDAN ANSVARLIG UTFØRT 
(signer ut) 

September Utarbeide sosiale 
klasseregler. 

På trinnet Kontaktlærere  

September Gjennomgang av § 9a i 
Opplæringsloven. 
 

I FAU og SU 
Dokumenteres 
gjennom skriftlig 
referat. 

Skoleleder  

September Gjennomgang av skolens 
ordensregler og 
handlingsplan mot 
mobbing og krenkende 
atferd. 

I FAU og SU 
Dokumenteres 
gjennom skriftlig 
referat. 

Skoleleder  

September Gjennomgang av skolens 
visjon og pedagogiske 
plattform 

I FAU og SU 
Dokumenteres 
gjennom skriftlig 
referat. 

Skoleleder  

September Oppfølging av 
foreldreundersøkelsen 

I FAU og SU Skoleleder  

September
/oktober 

Gjennomgang av § 9a i 
Opplæringsloven. 

På foreldremøter 
Dokumenteres 
gjennom skriftlig 
referat. 

Kontaktlærer/ 
skoleleder 

 

September
/oktober 

Gjennomgang av skolens 
ordensregler og 
handlingsplan mot 
mobbing og krenkende 
atferd. 

På foreldremøter 
Dokumenteres 
gjennom skriftlig 
referat. 

Kontaktlærer/ 
skoleleder 

 

September
/oktober 

Informasjon om skolens 
planer med spesiell vekt 
på det psykososiale 
miljøet og trivsel på 
skolen. Legge til rette for 
et godt samarbeid hjem-
skole. 

På foreldremøter 
Dokumenteres 
gjennom skriftlig 
referat. 

Kontaktlærere/ 
skoleleder 

 

September
/oktober 

Legge til rette for dialog i 
forb. med trivsel, 
mobbing og krenkende 
atferd 

På elevsamtalen Kontaktlærer  

September
/oktober 

Legge til rette for dialog i 
forb. med trivsel, 
mobbing og krenkende 
atferd 

På utviklingssamtalen Kontaktlærer  

Oktober/ 
november 

Elevundersøkelsen på 
5 -7. trinn 

 Kontaktlærer 
Skoleleder/ass. 
skoleleder 
IKT-ansvarlig 
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NÅR HVA HVORDAN ANSVARLIG UTFØRT 
(signer ut) 

November/
desember 

Evaluering av planer sett 
i sammenheng med § 9a 
i Opplæringsloven 

På trinn, i 
personalgruppe, FAU 
og SU 

Trinnleder 
Skoleleder 

 

Desember Drøfting av svar og tiltak 
på elevundersøkelsen 

Dialogmøte mellom 
trinn og ledelsen 

Skoleleder, ass. 
skoleleder 
Trinnlærere 

 

Januar Tiltak etter 
elevundersøkelsen 
utarbeides. 

På trinnmøte 
Dokumenteres 
skriftlig. Leveres 
skoleleder. 

Kontaktlærere  

Februar/ 
mars 

Gjennomgang av 
elevundersøkelsen og 
tiltak. 

På foreldremøte for 
5.-7. trinn 

Kontaktlærere  

Mars/april Foreldreundersøkelsen 
på 2. og 5. trinn 

Gjennomføres i 
forbindelse med 
utviklingssamtaler. 

Skoleleder og 
IT-ansvarlig 

 

April/mai Drøfting av svar på 
brukerundersøkelser iht. 
det psykososiale miljøet. 

I personalgruppa, på 
trinn, i klassa og i 
FAU 

Skoleleder, 
trinnleder og 
kontaktlærer 

 

Mai Resultater fra 
brukerundersøkelsene 
legges fram i SU. 
Årshjul for neste år 

På SU-møte Skoleleder  

Juni Evaluering og revidering 
av årshjul for 
internkontroll i forb. med 
Opplæringsloven og § 9a. 

I plangruppa Skoleleder  
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Samværsregler  
 
Mål: Medansvar, samarbeid og fellesskap. 
 
Sammen med hjemmet må skolens elever og tilsatte gå aktivt inn for å skape et godt 
skolesamfunn med trivsel og arbeidsglede. Alle har ansvar for å nå dette målet, og 
derfor har vi noen regler å rette oss etter: 
 

Hovedregel: 
Jeg skal være mot andre slik jeg vil at andre skal være mot meg! 
 

 
1. Jeg møter fram i rett tid. Etter vegen følger jeg trafikkreglene. 
 
2. Jeg kan ikke bruke sykkel, sparkesykkel og rullebrett på skolens område. 

Parkering skjer på den plassen som er bestemt for det. 
 

3. Jeg går stille gjennom korridorer og trapper. 
Yttertøyet henger jeg ordentlig fra meg på knaggen og skotøyet setter jeg pent på 
plass. 

 
4. Jeg er ute i friminuttene. Jeg forlater ikke skolens område uten å spørre om lov. 
 
5. Jeg har lov til å kaste snøball på oppsatte blinker.  

 
6. Jeg tar ikke med godteri på skolen uten etter avtale med lærer. 
 
7. Jeg skal verne om hele skoleanlegget og holde skoleplassen ryddig. Alt avfall 

kaster jeg i søppelkassene. Skolens eiendom og andres eiendeler behandler jeg 
pent. Dersom jeg er uheldig og ødelegger noe, sier jeg straks fra om det. 

 
8. Jeg er aldri borte fra skolen hvis jeg ikke er syk eller har fått fri på forhånd. 

Forespørsel om fri skal grunngis. 
 
9. Jeg vil være høflig og grei mot alle og hjelpe den som har det vanskelig. Jeg vil 

gjøre alt jeg kan for at ingen blir plaget på skolen eller etter skolevegen. 
 
10. Jeg har ansvaret for å gjøre arbeidet mitt samvittighetsfullt. 
 
11. Jeg bruker ikke mobiltelefon i skoletiden. 
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Tiltak og konsekvenser: 
 

1. Eleven irettesettes av den av skolens personale som opplever regelbruddet. 
Eleven har rett til å forklare seg, og elevens opplevelse av situasjonen tas med 

 
2. Eleven innkalles til kontaktlærer og/eller ledelsen ved skolen, hvor det gjøres 

avtale om forbedringer. Hjemmet bør underrettes. 
 

3. Dersom avtalen ikke holdes, gjentas punkt 2. Denne gang kontaktes 
foreldrene som viktige medansvarlige for avtale og konsekvens 

 
4. Ved mobbesaker følges skolens prosedyrer beskrevet i ”Handlingsplan mot 

mobbing og krenkende atferd”. Denne skal gjøres kjent for elever og foresatte 
hver høst. 
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Handlingsplan for oppfølging av mobbing og krenkende atferd 
 

TILTAK ANSVAR Gjennomført. 
Sign. og dato 

1.  Den som observerer eller får 
opplysninger om at elever blir plaget, 
skal alltid informere elevens 
kontaktlærer om saken. – 
Informanten loves full diskresjon. 

Alle  

2.  Kontaktlærer skal gå videre med sin 
informasjon til skoleleder/ass. 
skoleleder. 

 
Kontaktlærer 

 

3.  I samarbeid bestemmer de den 
videre saksgang, fatte enkeltvedtak 
om nødvendig. 

Kontaktlærer / 
skoleledelse 

 

4.  Samtaleopplegg: 
Grundig samtale med mobbeoffer. 
Kontaktlærer / skoleledelse skaffer 
seg grundig informasjon om 
mobbingens art, hyppighet etc. Hvis 
mobbeofferet kan henvise til vitner, 
blir disse innkalt.  
Samtale skal gi offeret støtte. 
Offeret skal få informasjon om hva 
lærer vil gjøre og det skal gjøres 
avtale om oppfølging 

 
Kontaktlærer/ 
skoleledelse og 
involverte 
kontaktlærere 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktlærer / 
skoleledelse og 
involverte 
kontaktlærere 
 
 
 
 

 

5. Mobber innkalles og blir konfrontert 
med det skolen har fått kjennskap til.  
Mobberen gis mulighet til å forklare 
seg.  
Diskusjon i samtalen bør unngås. 
Dersom det er flere mobbere, skal 
det gjennomføres samtaler med 
mobberne hver for seg. Disse skal 
ikke snakke med hverandre før 
samtalen. 

 

6.  Foreldrene til begge parter 
informeres og tas med på råd. 

 

7.  Mobberen må forstå at han/hun vil 
være under oppsyn, og at hvis 
mobbingen ikke opphører, må 
foresatte kontaktes igjen. Andre 
instanser som barnevernet, PPT, 
helsesøster eller politi informeres om 
saken hvis dette er nødvendig. 

 

8. 
 
 
 

Hver mobbesak avsluttes med en 
evaluering der ledelsen sammen 
med aktuelle parter drøfter hva en 
har lært med tanke på å gjøre det 
enda bedre neste gang. 

Skoleledelse/ 
kontaktlærere 
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Prosedyre for oppfølging av opplæringslovens § 9a-3 
 
 
 

• Dersom tilsatte ved skolen får kjennskap til eller mistanke om at noen blir 
utsatt for krenkende atferd, skal vedkommende undersøke saken og varsle 
skoleledelsen og/ eller selv gripe direkte inn 
 
 
Eller 
 
 

 
• Dersom en elev eller foresatte ber om tiltak som vedkommer det psykososiale 

miljøet, herunder krenkende atferd, iverksettes følgende: 
 
 

1. Ledelsen har plikt til å foreta undersøkelser jmf. “Handlingsplan mot 
mobbing - tiltaksplan pkt 2” 
 

2. Skoleleder/ Ass. skoleleder fatter enkeltvedtak som beskriver fakta, 
vurdering av saken og vedtak som beskriver hvilke tiltak og i hvilken 
periode tiltaket skal settes inn. 

 
 

3. Foresatte til eleven får vedtaket tilsendt med orientering om 
klagemuligheter. 
 
 

4. Vedtaket arkiveres i elevmappe med kopi i saksarkiv. 
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Prosedyre for jobbing i etterkant med enkeltelever og 
klasse/gruppe 
 

Etter at en krenkelsessak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil 

det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: 1. den som har 

vært utsatt for krenkende atferd, 2. den/ de som har utsatt andre for krenkende atferd 

og 3. tilskuerne. Målet med dette arbeidet er å forebygge at de kommer i noen av 

disse rollene seinere. 

 

o Informere i klassen 

o Få partene til å forplikte seg på positiv atferd 

o Varsling om oppfølging av nye avtaler 

o Samle den/de som har vist krenkende atferd og den som har blitt utsatt for 

krenkende atferd 

o Vise tydelig at lærer ikke bare griper inn, men også følger nøye med 

 

Prosedyre for jobbing i etterkant i organisasjonen 

 

Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en krenkelsessak kan avdekke 

svakheter i systemet internt i organisasjonen. Disse bør endres for å virke 

forebyggende. Det er derfor svært viktig at hver krenkelsessak avsluttes med en 

evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en i organisasjonen 

kan lære av denne saken med tanke på å forebygge krenkende atferd. Dette 

samsvarer med arbeidet som en lærende organisasjon. 

 

o Gjennomgang av saken med henblikk på hva den viser av organisering og 

rutiner som ikke fungerer godt nok. 

o Informasjon til alle ansatte i forhold til hva som eventuelt kommer fram 
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Forebyggende tiltak mot mobbing og krenkende atferd 
 

Hva 
 

Når Ansvar 

Bevissthet i personalet Hver høst gjennomgås 
skolens ordensregler og 
handlingsplan mot 
mobbing og krenkende 
atferd. 

Skolens ledelse 

Fadderordning Besøksdag for nye 
førsteklassinger. 
Høst, året igjennom. 

Kontaktlærere 7. trinn  
Kontaktlærere 1. trinn 

Lekeledere I matfri to ganger i uka 
året igjennom 

Elevrådskontakt 
Kontaktlærere på 6. 
og 7. trinn 

Foreldremøter På høstens foreldremøte 
gjennomgås skolens 
ordensregler og 
handlingsplan mot 
mobbing og krenkende 
atferd. 
Alle foreldremøter har 
trivsel og miljø som eget 
punkt. 

Skoleleder 
 
Kontaktlærere 
 
Foreldrekontakter 

Gjennomføring av elevsamtaler på 
alle trinn 

Høst/vår, gjennom året, 
etter behov 

Kontaktlærer  

Utviklingssamtaler Høst/vår 
Trivsel tas opp med de 
enkelte foresatte 

Kontaktlærer 

Bruk av undervisnings 
opplegget Lions Quest. 
”Det er mitt valg.” 

Etter egen plan for 
hvordan trinnet arbeider 

Kontaktlærer  
Trinnlærere 

Elevrådet gjennomgår skolens 
ordensregler og handlingsplan mot 
mobbing og krenkende atferd. 
 
De blir kurset av elevrådskontakt 

Høsten hvert skoleår 
 
 
 
 

Elevrådskontakt  
Skoleleder/  
Ass. skoleleder 
 
 

Klassens time Jevnlige klassemøter 
med fokus på trivsel, 
miljø og vennskap.  

Kontaktlærere 

Brukerundersøkelser 
 

Høst og vår Skoleleder/  
Ass. skoleleder 
IKT-kontakt 
Kontaktlærere  

Viktig med aktivt tilsyn i friminuttene. 
De voksne må fordele seg. Spesielt 
fokus på skogen/bekken/akebakken 
og området rundt ansattparkeringen 

Hele året Hele personalet 
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Hva 
 

Når Ansvar 

Skrive opp navn og episoder for å få 
bedre oversikt over gjentatte 
hendelser. 

Når det skjer gjennom 
året 

Hele personalet / 
kontaktlærer 

Trinnregler. Elever og lærere utformer 
egne regler. 
 

Ved skolestart og med 
jevne mellomrom 
gjennom hele året 

Kontaktlærere 
Alle voksne på trinnet 

Samarbeid med barnehage og 
ungdomsskolen. 

Gjennom hele året, med 
faste 
overgangsmøter/møte-
plan på våren 

Skoleleder/ 
Ass. skoleleder  

Samtale med helsesøster 
 

Etter avtale Kontaktlærer 
Helsesøster 
Skoleleder 

Fellesarrangementer Ulike fellessamlinger og 
aktivitetsdager gjennom 
året.  
 
 

Kontaktlærere  
 
Aktivitetsgrupper 
 
Skoleleder 
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Vedlegg 
 

 Meldeskjema fra hjemmet 

 Samtaleskjema med mobbeoffer 

 Samtaleskjema med mobber 

 


