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Definisjon av mobbing og krenkende adferd 

  

Opplæringslovens § 9a omfatter mer enn mobbing. Mobbing er omtalt som en av flere eksempler 

på krenkende adferd: (sitat) «..tiltak mot krenkende adferd, som mobbing, diskriminering, vold, 

eller rasisme...»  

 

Lovbestemmelsen gjelder også ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, diskriminering eller 

rasisme, som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller funksjonshemminger. Ord 

eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne oppfattes 

slik. Definisjonsmakten ligger hos den som opplever seg utsatt for en krenkende handling.  

 

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.  

 

Mobbing inntreffer uten noen provokasjon fra den som blir utsatt for mobbing. Definisjonen 

omfatter både direkte mobbing og indirekte mobbing, som sosial isolering og utestengelse fra 

gruppa i lek eller arbeid, ved ord, blikk eller annet kroppsspråk.  

 

Diskriminering:  

Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert på grunn av kjønn, 

funksjonsdyktighet, religion, hudfarge, nasjonalitet eller etnisk opprinnelse. Diskrimineringen 

kan foregå direkte eller indirekte. 

  

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.  

 

OPPLÆRINGSLOVEN § 9a 

Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det: ... «alle 

elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som 

fremjar helse, trivsel og læring». 

 

I opplæringslova §9a-3 Det psykososiale miljøet står det: «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 tilsette ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 

blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, 
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skal vedkommende snarast undersøkja 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, deriblandt 

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.»  

 

FAGERNES OG ÅSEN SKOLES MÅL 

Alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing og krenkende adferd 

 

Hva gjør vi for at alle elever skal ha det bra? 

 forebyggende arbeid 

 arbeider for et godt skolemiljø og klassemiljø 

 sosiale aktiviteter for foreldre, lærere og elever -klassefester, miljøgruppe, 

 fellesaktiviteter på tvers av klassene. 

 har rutiner som avdekker om mobbing foregår 

 sikrer samarbeid med foresatte 

 klasseledelse – tydelige lærere med tydelige rammer 

 de ansatte må skape gode relasjoner til elevene  

 aktiviserer elevene i friminuttene 

 har rutiner håndtering av § 9a saker 

 er obs på og avdekke digital mobbing 

 

Avdekking av mobbing og krenkende adferd  
 

Mål: Mobbing eller annen krenkende adferd i og ved skolen blir avdekket.  

 

Årlig kartlegging ev elevmiljøet gjennom Elevundersøkelsen  

Hver vår gjennomfører skolen Elevundersøkelsen for elever på 5.-7. trinn. Resultatene av 

Elevundersøkelsen drøftes i skolens ulike organer. 

 

Trivselsundersøkelse (klassevis)  

 

Vakt- og tilsynsordninger  

Alle voksne som har tilsyn ute bærer gule vester. Det er den enkeltes personlige ansvar å være på 

rett sted til rett tid i hht inspeksjonsplan. Endringer i inspeksjonsplanen blir gjort kjent på 

oppslagstavla.  
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Alle voksne som har tilsyn ute har plikt til å gripe inn i situasjoner der kan oppstå mobbing eller 

annen krenkende adferd. Har det foregått mobbing eller annen krenkende adferd skal skolens 

ledelse ved skoleleder varsles umiddelbart.  

 

Kommunikasjon lærer – elev – foreldre/foresatte  

1. Lærerne gjennomfører elevsamtaler gjennom hele skoleåret. Disse samtalene logges gjennom 

hele året. Elevenes psykososiale arbeidsmiljø er tema ved hver samtale.  

2. Elevenes psykososiale arbeidsmiljø er tema på alle utviklingssamtaler med foreldre/foresatte 

(halvårlig).  

3. Elevenes psykososiale arbeidsmiljø er tema på alle foreldremøter. 

  

Ved mistanke om mobbing eller annen krenkende adferd  

Ved mistanke om mobbing eller annen krenkende adferd overfor elev, skal følgende prosedyre 

følges:  

1. Varsling av skolens ledelse ved skoleleder umiddelbart.  

2. Informasjonsinnhenting gjennom observasjon  

3. Informasjonsinnhenting gjennom samtale med elev antatt utsatt for mobbing eller annen 

krenkende adferd. 

 

Hva kan vi gjøre for å forebygge mobbing 
 

Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing og krenkende adferd. Dette gjøres på en 

måte som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen.  

 

Hva kan skolen gjøre:  

 Ha klare regler mot mobbing og krenkende adferd.  

 Gi informasjon på foreldremøter om hva skolen mener om mobbing og krenkende adferd.  

 Ta opp problemet straks det oppstår.  

 Skoleleder snakker med partene i en mobbesak etter egen plan.  

 Koble inn helsesøstertjenesten for å få hjelp et bedre innblikk i hva som foregår i 

elevmiljøet ved mistanke om mobbing eller annen krenkende adferd.  

 

Hva kan elevrådet gjøre:  

 Elevrådets medlemmer snakker om temaet i elevrådet og i klassene.  

 Gjennomføre ulike aktiviteter for elevene. 

 Opptre høflig og vennlig 

 Ta ansvar for å inkludere alle 

 Ikke mobbe selv. 

 

Hva kan trinnet/klassen gjøre:  

 Klassen må ikke dekke over mobbing og krenkende adfred.  

 I klassen må elevene bli godt kjent med hverandre og ha klare klasseregler som også tar 

opp temaet mobbing og krenkende adfred.  
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 Klassen må finne ut hva de vil gjøre hvis de finner ut at noen blir mobbet eller utsatt for 

annen krenkende adferd.  

 Prosjekter og temadager om mobbing og krenkende adfred.  

 

Hva kan læreren gjøre:  

 Læreren må være oppmerksom.  

 Gjennomføre elevsamtaler.  

 Ta opp problemet i klassen, snakke åpent om det.  

 Undervisning om mobbing og krenkende adferd.  

 Ved mistanke om mobbing: eller annen krenkende adferd ta opp dette med skolens ledelse 

umiddelbart.  

 

Hva kan foreldre gjøre:  

 Tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø.  

 Holdningsskapende arbeid i hjemmet hvor det legges vekt på et positivt selvbilde og 

positiv omtale av andre.  

 Utvikle barnas evne til innlevelse, medfølelse og ansvar.  

 Melde fra til skolen der det er mistanke om mobbing – varsle enten kontaktlærer eller 

skolens ledelse direkte. NB! Skolen er ofte avhengig av hjelp for å få avdekket hva som 

foregår i elevmiljøet. Ved ønske kan henvendelser anonymiseres.  

 

 

Nettvett 
Når du ferdes på internett, bør du kjenne Nettvettreglene.  

 

1. Fortell aldri noen du treffer på internett hvor du bor, ditt telefonnummer eller navnet på 

skolen din, med mindre dine foresatte eller læreren gir deg tillatelse.  

2. Ikke send bilde av deg selv, kredittkortnummeret eller andre bankopplysninger, eller noe 

som helst annet over internett uten å spørre dine foresatte eller lærer først.  

3. Passordet er ditt. Gi det aldri til noen, selv ikke til din beste venn.  

4. Avtal aldri å møte noen du har truffet på internett, uten godkjenning fra foresatte eller 

lærer. Spør en voksen om å være med på det første møtet som bør skje på et offentlig sted.  

5. Ikke bli værende i en samtalegruppe (chat – room) hvis noen sier eller skriver noe som 

gjør at du føler ubehag eller blir redd. Fortell alltid om det til foresatte eller lærer.  

6. Svar aldri på frekk, grov eller uanstendig e – post eller post på ”Usenet Groups”.  

7. Si alltid fra til foresatte eller lærer om du kommer over ekkelt eller grovt språk eller 

bilder.  

8. Vær deg selv. Ikke gi deg ut for å være noe annet eller noen andre enn deg selv.  

9. Husk, om noen gir deg et tilbud som virker for godt til å være sant, så er det sannsynligvis 

det.  

10. Vi oppfordrer alle foreldre til å følge aldersgrenser satt for facebook og andre nettsteder.  

11. Vi oppfordrer foreldre til å følge aldersgrenser for nettspill og andre spill.  

 

Les: www.barnevakten.no, www.dubestemmer.no, www.tryggbruk.no, www.ung.no, 

www.nettvett.no 

http://www.barnevakten.no/
http://www.dubestemmer.no/
http://www.tryggbruk.no/
http://www.ung.no/
http://www.nettvett.no/
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Prosedyre for håndtering av § 9A saker : 

Ved henstilling om tiltak fra 
elev(-er)/ foresatte / 
ansatte/andre tilsatte, SKAL 
saksgang som beskrevet 
under følges, og enkeltvedtak 
om tiltak fattes. 

Ansvar Dokumentasjon/ 
Kommentar 

Utført 

når 

1. Henstilling mottas 

Henvendelser fra elever, lærere 
eller foreldre/ foresatte registreres 
skriftlig (vedlegg 1) 

Situasjonen kartlegges 

Alle 

 
Rektor 
 

Skolens handlingsplikt etter § 
9a-3 annet ledd 
Rundskriv Udir-2-2010, 
kap.5.1 
Rundskriv Udir-2-2010, 

kap.5.2.2.2 

 

2. Informasjon og planlegging 

Det videre arbeidet planlegges 

 Det vurderes i samarbeid med 
foresatte om eksterne skal 

 trekkes inn (Læringsmiljøteam, 
PPT, helsetjenesten, barnevern, 
politi) 

 Der det er hensiktsmessig 
involveres øvrige ansatte i 
kartleggingen. 

Rektor/ 
kontaktlærer 

 

Arbeid mot mobbing – 
Veileder for ansatte og ledere 
i grunnskolen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3. Foreldre informeres 

 Samtale med foresatte både til 
den som blir mobbet/krenket og 
mobber(e)/krenker 

 
Rektor/ 
Kontaktlærer 

 

Forskrift til opplæringslova § 
20-3.Foreldresamarbeid i 
grunnskolen. 
Sanksjoner og enkeltvedtak 
etter kapittel 9a. 

 

4. Samtale med den som blir 
mobbet/utsatt for krenkende 
adferd 

 Eleven får vite at skolen bryr seg 
og at han/hun skal få hjelp og 
støtte og at mobbingen/adferden 
skal opphøre 

 Eleven informeres om videre 
saksgang 

Rektor/ 
kontaktlærer 

 

Rundskriv Udir-2-2010, kap.4.   

5. Samtale med den/de som 
mobber/utøver krenkende adferd 

 Enkeltvis samtale med den/de 
som mobber 

 
 
 
Rektor/ 
kontaktlærer 

Rundskriv Udir-2-2010, 
kap.4.2.3 
 

 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/Del-II/4-Skolens-handlingsplikt-etter--9a-3-annet-ledd-/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/Del-II/4-Skolens-handlingsplikt-etter--9a-3-annet-ledd-/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/Del-II/5-Tiltak-og-skolens-saksbehandling/51-Henstilling-fra-foreldreneeleven-/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/Del-II/5-Tiltak-og-skolens-saksbehandling/51-Henstilling-fra-foreldreneeleven-/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/Del-II/5-Tiltak-og-skolens-saksbehandling/52-Plikt-til-a-fatte-enkeltvedtak-/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/Del-II/5-Tiltak-og-skolens-saksbehandling/52-Plikt-til-a-fatte-enkeltvedtak-/
http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/5/Arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf
http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/5/Arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf
http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/5/Arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_22#§20-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_22#§20-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_22#§20-3
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Sanksjoner-og-enkeltvedtak-etter-opplaringsloven--9a/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Sanksjoner-og-enkeltvedtak-etter-opplaringsloven--9a/
http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2010/5/Udir-2-2010.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2010/5/Udir-2-2010.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2010/5/Udir-2-2010.pdf?epslanguage=no
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 Hovedpoenget med samtalen(e) 
er å tydeliggjøre at mobbing 
ikke aksepteres, og må stoppe 
umiddelbart 

 Det vises til ordensreglement for 
mulige sanksjoner 

 Det inviteres til samarbeid for å 
få slutt på adferden 

 Det gjøres avtaler om oppfølging 

  
 
Ordensreglement Udir-8-2014 
 
Ordensreglement for 

grunnskolen i Ringsaker 

6. Enkeltvedtak fattes når (se mal 
7.4, skrives i E-sak) 

 elever eller foreldre ber om tiltak 
knyttet til det psykososiale 
miljøet 

 skolen iverksetter tiltak av 
inngripende karakter, og 
bestemmende for elevens 
rettigheter og plikter 
 

Rektor 
 

 

 
Rektor 
 

Om saksforberedelse ved 
enkeltvedtak, 
forvaltningsloven §16-21 
 
Enkeltvedtak SKAL skrives 
som delegert skolesak i 
websak. KOPI til 
kommunalsjef. 
Rundskriv Udir-2-2010, 
kap.5.3 Foreldrenes/elevens 
klageadgang. 

 

7. Oppfølging 

 De ansatte informeres 
rutinemessig 

 Saken følges opp til 
mobbingen/adferden har opphørt, 
forbedringspunkt i avtaler er oppfylt 
og forholdene er stabile 

 
Rektor/ 
 
 
kontaktlærer 

 

  

8. Dokumentasjon 

 Saker dokumenteres, klager, logg 
på hendelsesforløp, 
oppfølgingsplan, telefonsamtaler, 
møteinnkallinger, referater, 
enkeltvedtak oppbevares i elevens 
mappe 

 
Rektor 

Lov om arkiv § 6 - 
arkivansvaret  

 

9. Evaluering 
I henhold til årshjul for 
internkontroll for oppfølging av §9A 
saker skal det sendes en skriftlig 
rapport i juni hvert år fra skolen 
med oversikt over alle saker etter 
§9A skolen har håndtert siste 
skoleår. 

Rektor ÅRSHJUL MED 
INTERNKONTROLL, § 9a –
elevenes psykososiale miljø 
 

Artikkel fra Udir Et godt 

læringsmiljø 

 

 

http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/
http://rkap12/eqs/?pid=ringsaker&DocumentID=2470
http://rkap12/eqs/?pid=ringsaker&DocumentID=2470
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2010/5/Udir-2-2010.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2010/5/Udir-2-2010.pdf?epslanguage=no
http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2010/5/Udir-2-2010.pdf?epslanguage=no
http://lovdata.no/lov/1992-12-04-126/§6
http://lovdata.no/lov/1992-12-04-126/§6
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Viktige-faktorer-for-et-godt-laringsmiljo/
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Viktige-faktorer-for-et-godt-laringsmiljo/
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Årshjul med internkontroll, §9a – elevenes psykososiale miljø 

Når Hva Hvordan Ansvar Utført 
A

U
G

U
S

T
 

Gjennomgang av § 9a i 

Opplæringsloven  

I personalgruppa 

på én av 

planleggings-

dagene  

Skoleleder   

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   

Gjennomgang av skolens 

visjon og pedagogiske 

plattform og 

virksomhetsplan  

I personalgruppa 

på én av 

planleggings-

dagene  

Skoleleder   

Revidering av skolens 

ordensregler og 

handlingsplan mot mobbing 

og krenkende atferd.  

Planene legges ut på skolens 

hjemmeside og som e-post 

til foreldre/foresatte.  

I administrasjons-

møte  

Skoleleder  

Ass. skoleleder  

 

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

Gjennomgang av § 9a i 

Opplæringsloven.  

I elevrådet  Kontaktlærer 

for elevrådet  

 

Gjennomgang av skolens 

ordensregler og 

handlingsplan mot mobbing 

og krenkende atferd.  

I elevrådet  Kontaktlærer 

for elevrådet  

 

Gjennomgang av § 9a i 

Opplæringsloven.  

I klassa  Kontaktlærer   

Gjennomgang av skolens 

ordensregler og 

handlingsplan mot mobbing 

og krenkende atferd.  

I klassa  Kontaktlærer   

Utarbeide sosiale 

klasseregler.  

I klassa  Kontaktlærer 

og 

klasselærere.  

 

Gjennomgang av § 9a i 

Opplæringsloven.  

I FAU og SMU  Skoleleder   

Gjennomgang av skolens 

ordensregler og 

handlingsplan mot mobbing 

og krenkende atferd. 

I FAU og SMU  Skoleleder   

Gjennomgang av skolens 

visjon og pedagogiske 

I FAU og SMU  Skoleleder   
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plattform  

Trivselsundersøkelse Klassevis Skoleleder/ 

Kontaktlærer 

 
H

Ø
S

T
 

Gjennomgang av § 9a i 

Opplæringsloven.  

På foreldremøter  Kontaktlærer   

Gjennomgang av skolens 

ordensregler og 

handlingsplan mot mobbing 

og krenkende atferd.  

På foreldremøter  Kontaktlærer   

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  Kontaktlærer   

Legge til rette for dialog i 

forb. med trivsel, mobbing 

og krenkende atferd  

På elevsamtalen  Kontaktlærer   

Legge til rette for dialog i 

forb. med trivsel, mobbing 

og krenkende atferd  

På 

utviklingssamtalen  

Kontaktlærer   

Brukerundersøkelser : 

Elevundersøkelsen 5. -7. 

trinn 

Medarbeiderundersøkelse 

 

Drøfting av svar på 

brukerundersøkelser iht. det 

psykososiale miljøet  

I personalgruppa, 

på trinn, på 

foreldremøter og  

I FAU og SU 

Skoleleder  

V
Å

R
 

Evaluering av planer sett i 

sammenheng med § 9a i 

Opplæringsloven  

På trinn, i 

plangruppe, 

personalgruppe, 

FAU og SMU  

Trinnleder og 

skoleleder  

 

 Foreldreundersøkelsen  

  

Skoleleder og IT-

ansvarlig  

  

Drøfting av svar på 

brukerundersøkelser iht. det 

psykososiale miljøet  

I personalgruppa, 

på trinn, på 

foreldremøter og  

I FAU  

Skoleleder, 

trinnleder og 

kontaktlærer  

 

Resultater fra 

brukerundersøkelsene 

legges fram i SMU  

På SMU-møte  Skoleleder   

Evaluering og revidering av 

årshjul for internkontroll i 

forb. med Opplæringsloven 

og § 9a.  

I plangruppa  Skoleleder   



Handlingsplan mot mobbing Fagernes og Åsen skole og SFO 
 
 

SKJEMA FOR MØTER VEDRØRENDE MOBBING PÅ  

_________________SKOLE 

Skjemaet skal ligge i elevmappa etter møtet er avsluttet (kopi til foresatte) 

Dato: 

Tilstede på møtet: 

Hva saken gjelder Dette skal det arbeides med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for oppfølgingsmøte: 

 

---------------------------------   ------------------------------------ 

underskrift elev    underskrift foreldre/foresatt 

 

---------------------------------- 

underskrift leder/kontaktlærer 

 

 



Handlingsplan mot mobbing Fagernes og Åsen skole og SFO 
 
 

SKJEMA FOR HENSTILLING  I HHT OPPLÆRINGSLOVENS § 9a-3:  

”Det psykososiale miljøet”  

 
 

Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd. Det psykososiale miljøet  

”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.”  

 

Registrering av henstilling angående opplæringsloven §9a-3.  

 

 

Dato: 

 

 

Henstillingen mottatt av: 

 

 

Henstillingen kom fra: 

 

 

Kort sammendrag av saken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift mottaker av henstillingen:______________________________________________  

 

 

 

 

 

Underskrift skoleleder:_________________________________________________________ 

 


