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Skolens visjon: Med arbeidsglede – mot nye mål 

Mål:          

Vi vil arbeide for en skole som                  

- setter eleven i sentrum 

- gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt 

læringsmiljø 

- lar eleven oppleve mestring hver dag 

- arbeider for elevenes trivsel 

 



 

Elevene ved Fagerlund skal ha et godt læringsmiljø uten å oppleve krenkende atferd eller 

mobbing. Skolen er opptatt av å skape TRYGGHET, TRIVSEL OG TILHØRIGHET. Fagerlund er 

en VI-skole og en FLER-kulturell skole. 

Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i Opplæringsloven, 

kapittel 9 og veilederen til denne: 
Opplæringslova § 9a-1 gir alle elever i grunnskolen rett til et godt fysisk, psykisk og sosialt 

skolemiljø. Bestemmelsene er ikke bare vern mot helseskader, men krever også et skolemiljø 

som fremmer læring og trivsel og som er trygt for elevene. I formålsparagrafen for skolen, 

opplæringslovens siste ledd står det: 

…»Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi 

dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast.» 

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

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

som fremjar helse, trivsel og læring». 

Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i § 9a- 3: 
«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».  

Handlingsplikten 
Opplæringsloven § 9a_ 3 andre ledd: 

«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 en elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det prykososiale miljøet, deriblant 

tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskrimininering, vald eller rasisme, skal skolen 

snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova». 

Definisjon av krenkende atferd. 
Det er viktig å understreke at denne bestemmelsen handler om mer enn mobbing. Mobbing, 

vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». 

Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, slik som negative 

enkeltstående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv. Krenkende handlinger 

dekker også enkelte former for unnlatelse. Et eksempel er en elev som blir systematisk 

utelatt fra lek og andre sosiale sammenhenger blant elevene. 

Definisjoner: 

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. 

Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av 

disse tre kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2) gjentar seg 

og varer over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss 

ubalanse i styrke- eller maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar 

provokasjon fra offerets side.  

Loven omfatter både direkte mobbing, med åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing, 

med sosial isolering og utestenging fra gruppa. 

Diskriminering 

Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel 

på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonalt eller etnisk 

opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. 

Diskrimineringslovens § 4 sier at: "Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, 

nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt». 

Rasisme 

Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge, nasjonalt eller etnisk 

opphav. 



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

rasisme, slik 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. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer for 

atferd. Et utsagn eller en handling som ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke 

krenkende eller skremmende på elever utenfor denne. Her kan det være en utfordring å 

finne en balanse mellom humor og krenkelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordensregler for elever ved Fagerlund skole 

Som elev ved Fagerlund skole vet jeg at: 

 Regel: Dette innebærer: Reaksjoner på regelbrudd: 

1. Jeg er høflig, hensynsfull og 
hjelpsom mot elever, 
voksne og andre som 
besøker skolen. 
 

- jeg hilser når jeg møter noen 
- jeg opptrer rolig uten løping, 
skriking og høylydt snakk 
innendørs 
- jeg banner ikke eller opptrer 
med stygg og truende 
ordbruk overfor medelever og 
voksne ved skolen 
- jeg møter presis til timer og 
har med meg det utstyret jeg 
trenger til skoledagen 

- tilsnakk fra lærer 
- anmerkning  
- lærer ringer hjem 
- møte på rektors kontor 
- møte med foresatte 
 
 

2. Jeg tar vare på skolen, 
inventar, skolemateriell og 
alle elevers eiendeler. 

- jeg holder det rent og ryddig 
ute og inne 
- lar busker og trær stå i fred 
- rører ikke de utvendige 
persiennene 
- er forsiktig med de 
automatiske døråpnerne 
- jeg sykler ikke i skolegården 

- telefon hjem 
- møte på rektors kontor 
- reparere skade, rydde opp, 
betale for reparasjon/  
erstatning av ødelagt 
gjenstand når skaden er 
utført med overlegg 

3. Jeg holder meg innefor 
skolens område i skoletiden. 

- jeg går ikke utenfor skolens 
område uten avtale med 
lærer 
- jeg oppholder meg ikke i 
rundkjøringen i friminutt 
- jeg oppholder meg ikke på 
sykkelparkeringen eller 
parkeringsplassen i friminutt 

- tilsnakk av lærer 
- telefon hjem 
- møte på rektors kontor 

4. Jeg bruker ikke mobiltelefon 
på skolen.  

- den ligger avslått i sekken i 
hele skoletiden. 
- jeg tar ikke bilder av eller 
filmer medelever på taxi, buss 
eller på vei til og fra skolen 

- lærer bringer telefonen til 
skolens resepsjon der den 
kan hentes av elev ved 
skoledagens slutt 
- ved andre gangs brudd på 
regel kan kun foresatte 
hente den i skolens 
resepsjon 
 

5.a Jeg røyker ikke og bruker 
ikke rusmidler på skolens 
område eller i forbindelse 
med skolens 
arrangementer.  

- jeg har ikke med meg, og tar 
ikke i mot rusmidler, røyk 
eller snus på skolen 

- tilsnakk fra lærer 
- møte på rektors kontor 
- telefon hjem 
- anmerkning 

5.b Godteri bruker vi kun i 
spesielle anledninger og 
etter avtale med lærer. 

- jeg har ikke med meg 
tyggegummi, godteri eller 
brus på skolen til daglig 

- tilsnakk fra lærer 

6. Jeg unngår aktiviteter som 
kan skade andre. 

- jeg kaster ikke snøball annet 
enn på blink 

- snøballmelding med hjem 
- telefon hjem 



- jeg kaster ikke stein 
- aktiviteter, f. eks. skating 
foregår på faste plasser 

- møte på rektors kontor 
 

Fagerlund skoles forebyggende arbeid mot mobbing og krenkende 

atferd. 
Vi jobber kontinuerlig for å bygge et godt læringsmiljø på hele skolen. Vi har fokus på 

relasjonskompetanse. Vi følger nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing, 

og eventuelle saker skal løses raskt. Vi ønsker å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og 

prioriterer forebygging høyt. Det er viktig at hele skolemiljøet blir involvert i arbeidet. Elever, 

lærere og foreldre må engasjeres i arbeidet. Alle må ha en forståelse av hvor viktig arbeidet 

mot mobbing er, og delta aktivt forebyggende.  

Tiltak: 

 tydelig klasseledelse 

 sosiallærer 

 helsesøster med «kontortid» på skolen 

 tilsyn ute i alle friminutt, alle voksne ute har gule vester 

 bussvakter 

 elevundersøkelsen 

 elevsamtaler 

 hjem- skole- samtale 

 tema på foreldremøter og trinnets årsmøte 

 tilbud om ulike alternative læringsarenaer 

 alle settes i stand til å gå aktivt inn i forebyggende arbeid, i avdekking og 

problemløsing 

Ansvarlige: Alle lærere og assistenter, sosiallærer og skoleledelse 

De ansatte skal støtte hverandre og stille krav til hverandre om deltakelse. Autoritativt 

lederskap må praktiseres av de ansatte. Det vil si at alle skal møtes med respekt, en skal vise 

omsorg for elevene og stille krav ut fra innarbeidede normer for atferd, hvor vi praktiserer 

relasjonskompetanse. Skolen skal være preget av felles god praksis blant de ansatte i møte 

med elever og foreldre. Elever må få ros for positiv atferd, men også korrigering når de går 

over grenser for uakseptabel atferd. 

Alle ansatte ved skolen må sette seg inn i det som står i kapittel 9a i opplæringsloven. Se 

rundskrivet Udir 2- 2010 «Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven § 9a».  

Skolen vektlegger generelle forebyggende tiltak for å fremme et godt psykososialt miljø. Vi 

legger til rette for elevmedvirkning gjennom blant annet klasseråd og elevråd. Elever har 

representanter i råd og utvalg, og elevrepresentanter deltar i planlegging og gjennomføring 

av ulike arrangement ved skolen.  



AKTIVITETER OG BESTEMMELSER SOM FREMMER FELLESSKAPET  

OG ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VED SKOLEN 

MÅL : VI ARBEIDER FOR EN SKOLE SOM 
 

1. setter eleven i sentrum 
 

2. gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø 
 

3. lar elevene oppleve mestring hver dag 
 

4. arbeider for elevenes trivsel 
 
 

TILTAK/STRATEGISK 
INITIATIV 

ANSVARLIG 

motivasjon for læring alle voksne 

arrangementer/ turer alle voksne 

felles skoleforestilling dramalærere og musikklærere + alle voksne 

åpen hall i storefri teamledere på mellomtrinnet + sosiallærer 

FIB (fagerlund skoles 

internasjonale barneleker) 

flerkulturell koordinator, gno- lærere og 
assistenter 

kulturelle opplevelser (DKS) kulturkontakt og teamledere 

søppelplukking alle lærere og assistenter 

dramagruppe dramalærere 

kjøkkengruppe faglærer i mat og helse 

lekegrupper sosiallærer + assistent 

SFO som fritidsarena SFO- leder og skoleledelse 

Skolebibliotek ( også åpent i 
friminuttene) 

skolebibliotekar og skoleledelse 

kantine kantineansvarlig lærer, kjøkkengruppe, 
skoleledelse og teamledere på 
mellomtrinnet 

fadderordning 1. og 4. trinn 

Fagerlundsnekker’ n Knut Arne Smestad  

Mandagsgruppe Sosiallærer 

ART Knut Arne Smestad og sosiallærer 



Kunstgruppe  Fagleder, sosiallærer og team 

  

ordensreglement alle voksne 

trivselsregler alle voksne 

elevsamtalen kontaktlærere 

handlingsplan mot mobbing alle voksne 

voksenstandarder i klasserommet alle voksne 

Skoleledelsen 
Dersom skolen skal redusere mobbing og krenkende atferd, er det helt nødvendig at 

skoleledelsen går foran og leder arbeidet med å skape en skole med et godt arbeidsmiljø 

uten mobbing. 

Tiltak:  

 følge opp skolens rutiner 

 sørge for kompetanseutvikling 

 sørge for informasjon til alle berørte parter 

 sette mobbing og krenkende atferd på dagsorden og sørge for kontinuitet i arbeidet 

 bestemme om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker 

 følge opp klager på de ansatte, for eksempel om lærere som mobber og krenker 

elever 

 ta i mot varsler om mobbesaker, og sette i gang et arbeid for å løse saken 

 aktivt foreldresamarbeid 

ansvarlig: Ledelsen 

Følgende faktorer er grunnleggende for å utvikle og opprettholde et godt 

læringsmiljø  

 god ledelse, organisasjon og kultur for læring 

 lærernes evne til å lede klasser og grupper 

 positive relasjoner mellom lærer og elev 

 positive relasjoner og kultur for læring mellom elevene 

 godt samarbeid mellom hjem og skole 

Positive relasjoner lærer og elev 

Den autoritative læreren har stor relasjonskompetanse. Han eller hun bygger bevisst opp en 

positiv relasjon til hver elev, og elevene opplever at læreren bryr seg, viser omsorg og støtter 



dem, slik at de opplever trygghet og tillit og blir sett av læreren. Læreren stiller rettferdige 

krav til elevene, roser og korrigerer ut fra klassens kjente og faste normer. 

Lærerens evne til å lede klasser og grupper er en av de viktigste faktorene i arbeidet mot 

mobbing og for å skape gode læringsmiljø. God klasseledelse kjennetegnes av en tydelig 

struktur i undervisningsforløpet og formulering av tydelige mål for elevenes læring og 

læringsmiljø. (Se for øvrig «Klasserommet er lærerens arena», Fagerlund skoles standarder 

for voksne i klasserommet.) 

Læreren skaper engasjement og motivasjon for læring og bidrar til god selvfølelse hos 

elevene.  

Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene 

Elever som blir sett og anerkjent av læreren, blir trygge også i forhold til andre elever. 

Kulturen i elevgruppa har betydning for både læring og væremåte. Et trinn med en kollektiv 

vi- følelse og et godt samarbeid vil skjerme om og beskytte hverandre og ikke tolerere at 

noen blir plaget eller krenket. Elevene blir trenet i å løse konflikter, og uenighet oppleves 

ikke som en trussel. Det vil oppleves positivt å være aktive og interesserte, og de vil 

akseptere ulikheter. Det er like greit å være faglig eller sosialt sterk, som det er å ha faglige 

eller sosiale utfordringer. 

Godt samarbeid skole- hjem 

Dersom foreldrene og lærerne formidler de samme positive forventningene til elevene, blir 

det lettere for alle parter. Skolen og hjemmet må nærme seg hverandre og snakke samme 

språk. Når elevene opplever at de voksne setter de samme grensene for mobbing og asosial 

atferd, vil dette i seg selv virke forebyggende. 

Tiltak:  

 gi god informasjon i møte med nye elever og foreldre 

 vær spesielt oppmerksom i overgang mellom barnehage og skole, og mellom skoler  

 tilsyn ute 

 ta opp temaet krenkende atferd og mobbing i klassemøter og engasjere elevene 

 gjøre elevene bevisst på hvordan mobbing foregår, om de ulike rollene elevene kan 

ha, at det ikke er tillatt å mobbe eller krenke, hvordan det oppleves å bli mobbet og 

at mobber også tar skade av å mobbe 

 Ta opp tilskuerrollen. Passive elever forsterker mobbesituasjonen, og elever bør lære 

hvordan tilskuere kan hjelpe til med å få slutt på mobbingen. 

 Ta opp mobbing i forhold til bruk av mobiltelefon og internett spesielt. Dette temaet 

bør også behandles på foreldremøter med jevne mellomrom.  

 



DIGITAL MOBBING 
 

Mobbing ved bruk av digitale medier 

har økt de senere årene. Barn og unge 

blir tidlig brukere av mobiltelefon med 

mange funksjoner og sosiale medier 

som Facebook, Nettby, MSN, 

nettbaserte spill og lignende. Med slik 

bruk følger en del utfordringer. Det er 

svært vanlig at barn og unge sender 

bilder og video videre til hverandre. Få 

vet at det å videresende bilder og video 

av andre ikke er lovlig, med mindre de 

har tillatelse fra avbildede 

(Åndsverkloven §45c). Det er lettere å skrive ned stygge ting om andre, enn å si dem 

ansikt til ansikt. Dette kommer av at man slipper å se reaksjonen til den som mottar 

den.  

Digital mobbing er i dag en større utfordring enn for noen år siden. Tidligere var dette 

en utfordring som dukket opp på videregående, for så å bli en utfordring blant 

ungdomsskoleelever, og nå er det også utfordringer i forhold til dette i barneskolen.  

 

Mesteparten av den digitale mobbing foregår på elevenes fritid. 

Derfor er det viktig å involvere foresatte i disse utfordringene. 

Det er de som har hovedansvaret for mobbing som foregår på 

fritiden. Likevel er det ikke uvanlig at konflikten mellom elever 

fortsetter på skolen, slik at også skolen blir involvert og må hjelpe 

elevene med å løse konfliktene de har havnet i.  

Forebyggende tiltak  

 Personvern og trygg bruk av nett er innhold på foreldremøter 2.-7.trinn, ikke årlig, 

men med jevne mellomrom.  

 Foresatte får utdelt Trygg bruk-regler utarbeidet av Barnevakten i samarbeid med 

Medietilsynet og SAFT.  

 Elevene på 5.-7.trinn har gjennomgående fokus på nettvett. I tillegg holder IKT-

kontakten en presentasjon der det fokuseres på mobiltelefon, chatting, web-kamera, 

mobbing, nettsamfunn, overgrep, kildekritikk for å nevne noe.  

 Trygg bruk – regler blir gjennomgått med elevene.  

 Undervisningsopplegg og materiell fra Dubestemmer.no benyttes.  

 1.-7. trinn: Viktig at nettvett er et gjennomgående tema ved all bruk av data på 

skolen.  

 Nyttige nettsider om emnet nettvett blir lagt ut som lenker i Fronter. 



Når mobbing oppdages 

 

 Kontaktlærer informerer eller informeres 

 Foreldrene til den/de som mobbes kontaktes av kontaktlærer, sosiallærer eller 

administrasjonen. De avtaler hvordan saken skal håndteres, det er viktig å spille på 

lag. 

 Kontaktlærer, administrasjonen eller sosiallærer snakker med den eller dem som blir 

mobbet. 

Den eller de som blir mobbet, skal hele tiden vite hva som skjer. 

 Kontaktlærer eller sosiallærer snakker med den eller dem som mobber og foreldrene.  

 De lærere som er involvert i på trinnet eller med eleven/elevene, blir informert, og 

erfaringer deles slik at saken kan løses på en best mulig måte.   

 Hva som skjer i etterkant når mobbing oppdages, er forskjellig fra sak til sak. 

 

ansvarlig: skoleledelsen og alle lærere 

 

Mal for å løse krenkende atferd og mobbesituasjoner (UDIR) 
 

Følgende mal for å løse mobbesaker og krenkende atferd er kjent for å gi gode resultater. 

Rektor og ansatte skal gjennomføre disse punktene. 

1. Undersøkelse og observasjon for å skaffe informasjon. 

2. Samtale med den som blir plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at en 

som blir mobbet eller krenket, som regel underdriver. 

3. Samtale med foreldrene til den som er plaget. 

4. Samtale med den som mobber/ krenker. Selv om det er flere som mobber og 

krenker, må det snakkes med en om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed 

om at mobbingen er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. 

5. Inviterer til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler om hva som skal skje, 

og setter opp ny samtale. 

6. Samtale med mobbernes/ de som krenker sine foreldre hver for seg. Dersom 

foreldrene ønsker det, kan det snakkes med flere samtidig. Ikke la foreldrene selv 

ordne opp i elevgruppa. 

7. Enkeltvedtak. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når dere har oppdaget 

mobbing eller krenkende atferd. Foreldre kan også be skolen gjøre noe. Da skal 

rektor fatte et enkeltvedtak.  

8. Sanksjoner og dokumentasjon. Sett inn sanksjoner overfor mobbere og plagere 

dersom det er nødvendig. Sanksjonene må dokumenteres. 



9. Oppfølging. Situasjonen følges inntil den opphører helt. Alle skal kunne gå på skolen 

sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Etter en tid kan det være gunstig å 

ha en samtale mellom den som ble plaget, og mobberne, de som plager eller krenker. 

Ikke gjør dette for tidlig. Husk at det tar tid å komme over alvorlige krenkelser. 

10. Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise, PP- tjenesten, SLT- 

gruppa, helsesøster, sosiallærere eller andre ressurspersoner i kommunen. Dere kan 

også kontakte Statped dersom det lokale apparatet trenger assistanse. 

Oppfølging av mobbesaker 

 Jamfør Utdanningsdirektoratets mal for å løse mobbesaker og skolens tiltak og 

framdriftsplan. Kontaktlærer, Sosiallærer og skolens administrasjon skal involveres i 

mobbesaker. 

Dersom du som elev opplever mobbing vil det være til god hjelp dersom du 

 forteller om det til en voksen du har tillitt til 

 får tak i hjelp dersom du ser noen blir mobbet   

 

Fagerlund skole skal arbeide kontinuerlig for å forebygge mobbing og 

krenkende atferd 

Arbeidet mot mobbing og krenkende atferd er viktig og må være en selvfølgelig del av 

skolens hverdagsliv. På skolen vår har vi et systematisk, bredt basert arbeid for et godt 

psykososialt miljø. Dette er lovpålagt. For å sikre kontinuitet må vi ha en oppdatert plan mot 

mobbing på skolen. Planen skal være kjent for alle, og den skal vise hva de ansatte har 

ansvar for. 

Det er ikke bare elever som krenker og mobber hverandre 

Mobbing forekommer overalt i samfunnet, også mellom voksne og elever. I 

elevundersøkelsen nasjonalt, oppgir mange elever at de blir mobbet av sine lærere. Dersom 

vi oppdager at en ansatt med ord eller handlinger trakasserer eller mobber enkeltelever eller 

grupper av elever, er dette meget alvorlig for skolen. Rektor har personalansvaret for den 

ansatte og er ansvarlig for å følge opp alle klager. Rektor må behandle alle klagesaker om 

trakassering fra de voksne som en personalsak, og sørge for at dette opphører straks.  

Kilder: 

Opplæringsloven kapittel 9, og veileder til loven 

Arbeid mot mobbing- Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet 

 

 



 

 
 

 

 

 

Fylles ut av kontaktlærer (eller den som har mistanke om mobbingen) 
Hvem har blitt utsatt for 
plaging/ mobbing? 
 
Hvem plager/mobber? 
 

 Dato/klokkeslett: 

Beskrivelse av 
hendelsene 
 
(Få med konkrete 
detaljer eks: 
tidspunkter, frekvens, 
sted, Tilskuere, 
deltagere, type 
mobbing, varighet 
m.m.) 
 

 
 
 
 
 

Dato/klokkeslett: 

Vurdering av saken: 
 
(hvis saken defineres 
som mobbing, leveres 
den til skolens ledelse) 
 

 
 

Dato/klokkeslett: 

Fylles ut av saksbehandler ved skolen 

Saksbehandler: 
 
Tiltak 
(det må vurderes om 
enkeltvedtak skal 
fattes) 
 

 
 
 
 

Dato/klokkeslett: 

Vurdering av tiltakene. 

 
 
 
 
 

Dato/klokkeslett: 

Informasjon til ledelsen 
 

 
________       ___________________            ___________________ 
Dato                Saksbehandler                            Rektor 

Revurdering av saken  
 
(Dato for når saken  
avsluttes. Ca en måned 
etter at tiltakene er 
gjennomført ) 

 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTSKJEMA FOR MISTANKE OM MOBBING OG MOBBING 

 


