
HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING OG 

KRENKENDE ADFERD VED MESSENLIA SKOLE 

 

Definisjon av mobbing: 

En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir 

utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. En viktig forutsetning 

er også at det er ubalanse i styrkeforholdet mellom den som blir utsatt, og den 

eller de som utfører de negative handlingene. (Dan Olweus) 

  
Krenkende adferd: 

Krenkende adferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt 

eller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende adferd 

kan skje som enkelthandlinger eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som 

utføres uten respekt for den andres integritet. 

 

Vi satser på forebygging av mobbing og krenkende adferd ved å skape 

inkluderende skolemiljø. 

Dette gjør vi blant annet ved Messenlia skole: 

 

 organisering av skolen i aldersblanda grupper 

 ulike relasjoner innenfor disse gruppene 

 systematisk utvikling av sosial kompetanse på alle trinn 

 ulike sosiale tiltak på basisgruppe- og skolenivå 

 organisering av ulike aktiviteter gjennom skoleåret på tvers av alder   

(turneringer, turer, trim, fadderordning, syngespill/teater, uteskole,  

          felles morgensamling, m.m.) 

 klasseregler  

 elevsamtaler 

 arbeider etter Trygg-modellen- gruppesamtaler- inkludering 

 den enkelte arbeidstaker opptrer med respekt overfor elevene og er 

tydelige forbilder og grensesettere 

 de voksne utviser særlig aktsomhet slik at de ikke utøver hersketeknikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TILTAK SOM IVERKSETTES VED MISTANKE OM MOBBING/KRENKENDE  

ADFERD ELLER NÅR MOBBING OPPDAGES 

 

Tiltak Ansvar 
Samtale med involverte elever og involverte 

foreldre for å kartlegge mobbingen. 

 

Foreldre involveres, skole-leder informeres. 

Kontaktlærer/SFO-leder.  

Observasjon for å kartlegge. 

Orientering til skolens personale. 

 

Kontaktlærer/SFO-leder 

Samtale med den som mobber/blir mobbet 

Relevant handling settes inn 

 

Kontaktlærer/SFO-leder 

Enkeltvedtak med tiltak fattes 

 

Skoleleder 

Kontrakt kan utarbeides. 

Oppfølgingsmøter. 

Kontaktlærer/SFO-leder 

Samtaler i klassen/sfo 

 

Kontaktlærer/SFO-leder 

Dersom tiltak på klassenivå ikke fører fram skal 

skolenes ledelse overta. 

 

Kontaktlærer melder fra til skolens 

ledelse. 

Møte med involverte parter 

 

Skoleleder/ kontaktlærer/SFO-leder  

Andre tiltak kan være: 

 Mobber plasseres i en annen klasse 

 Mobber følges til skolen av foresatte 

 Dersom dette ikke er tilstrekkelig må 

eksterne instanser trekkes inn. 

Skoleleder/ kontaktlærer/SFO-leder i 

samarbeid med foresatte. 
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