
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD 
KYLSTAD SKOLE 

(Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) 

Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing og 
krenkende adferd på skolen 

  
”Med mobbing eller krenkende adferd forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et 
offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold 
mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid.”  
 
(Roland og Sørensen Vaaland i Zero, SAFs program mot mobbing 2003) 
 

 
Mobbing: 
«Fysiske eller sosiale negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en person 
eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle 
situasjonen» 
 
-krenkelser som et samlebegrep for ord eller handlinger der en persons verdighet eller 
integritet blir krenket 
-diskriminering slik fenomenet er definert i norsk diskrimineringslovgivning. Diskriminering 
er usaklig forskjellsbehandling som kan knyttes til ett eller flere diskrimineringsgrunnlag. Et 
diskrimineringsgrunnlag er et kjennetegn forbundet med en person som brukes som 
grunnlag for å behandle denne personen forskjellig fra andre personer i en tilsvarende 
situasjon.  Det er i Norge i dag forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunnlag av 
kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. 
-trakassering på samme måte som i norsk diskrimineringslovgivning. Trakassering er en 
særlig form for diskriminering som kjennetegnes ved sin krenkende og nedverdigende 
karakter.  Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har 
til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. 
Krenkelsen må være av en viss alvorlighetsgrad og være knyttet til et 
diskrimineringsgrunnlag.  Trakassering kan skje verbalt eller i form av handlinger som fysisk 
plaging eller ødeleggelser. Videre kan trakassering bestå av unnlatelser, for eksempel 
utfrysning og andre former for sosial utstøtelse. 
 
(Etter  NOU2015:2 «Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø» 
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Skolens arbeid mot mobbing og krenkende adferd 
 
 
Skolens arbeid mot mobbing og krenkende adferd beskrives i skolens handlingsplan. 
 
 
Planen bygger på fire prinsipper: 

 Avdekking av mobbing 

 Problemløsning av mobbesaker 

 Forebygging 

 Kontinuitet i arbeidet 
 

Planen er en del av skolens plan for sosial og emosjonell kompetanse. 
 
 
I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven § 1–1 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 vidaregåandeskolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialtmiljø som fremjar helse, trivsel og læring». 
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1. Avdekking av mobbing 
 

Mål: Mobbing og krenkende adferd som foregår i og ved skolen blir avdekket 
 
 
I skolens prosedyrer er det jevnlige tiltak for å avdekke eventuell mobbing og krenkende 
adferd av og blant elever.  
I tillegg til prosedyrene setter de også opp hvilket ansvar ulike aktører har i denne 
sammenhengen. Aktuelle aktører kan være: ledelse, lærere, assistenter, andre ansatte, 
elever og foreldre. 
 
1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing og krenkende adferd ved skolen 
 
Prosedyre ved den årlige undersøkelsen: 
  

 Lokal spørreundersøkelse uka før høstferien og uka før påskeferien. 
 1. og 2.trinn gjennomfører den muntlig, gjerne på veiledet stasjon. 
 3. til 7.trinn gjennomfører den skriftlig, samme uke, helst samme dag. 

 Udirs elevundersøkelse 5. til 7.trinn, gjennomføres i høstsemesteret. 

 Elevsamtaler gjennom hele året med kontaktlærer. Kontaktlærer har timeplanfestet 
en time til elevsamtaler i uka gjennom hele året. 

 
Rektor har ansvar for å gjennomgå besvarelsene med ansatte og FAU. 
Lærerne har ansvar for å gjennomgå resultatene med klassene og skolen samlet på 
foreldremøter. 
Resultatene fra årets undersøkelse gir grunnlag for neste års satsingsområder. 
 
1.2 Vakt og tilsynsordninger 
 
Sjekkpunkt for vakt- og tilsynsordninger: 
  
1. Alle som har vakt bærer vester som gjør dem synlige i skolegård/uteområde. 
 Ytterligere konkretisering:  

 - bevisstgjøre elevene på å henvende seg til de som bærer vester.  

 Ansvarlig: Lærer 
 
2.   Skolen har et område der det alltid er en voksen til stede.  

Området er mellom flaggstanga og hovedinngangen. Alle elevene er gjort kjent med det. 
 Ytterligere konkretisering:  
 - alle elevene skal ha en bevissthet om at det er et område som er ”sikkert”. 

 Ansvarlig: Alle ansatte 
 
3.    Ansvaret for at toalettene er trygge er lagt til den som har inspeksjon på området  
        mellom flaggstanga og hovedinngangen. 
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1.3 Kommunikasjon lærer – elev – foresatte 
 
Sjekkpunkt:  
1. Mobbing og krenkende adferd tas opp i alle faste utviklingssamtaler med elever og 

foresatte. 

 Ansvarlig: Kontaktlærer - foreldre/foresatte 
 
2. Mobbing og krenkende adferd tas opp i faste elevsamtaler 

 Ytterligere konkretisering: 
 - regelmessige elevsamtaler for alle. Alle kontaktlærere skal timeplanfeste 1 time i 
 uka til elevsamtaler gjennom hele året. 

 Ansvarlig: Kontaktlærer 
 

3. Klassemiljø/mobbing er tema på klasseforeldremøter 
 Ytterligere konkretisering: 

 - det informeres om arbeidet med skolemiljø og mobbeplan på det første 
 foreldremøte hvert år. Gjennomgang av skoleregler. 

 Ansvarlig: Klassekontakter, skoleleder og klassens kontaktlærere 
 

4. Mobbing og krenkende adferd som tema tas opp overfor alle foreldrene ved skolen 

 Ansvarlig: FAU-leder og rektor 
 
5. Ansatte på SFO har daglig kontakt med foreldre/foresatte og bruker den muligheten det 

gir til å informere. De kan også bruke elevenes kontaktbøker ved behov. 
 

 

 

1.4 Ved mistanke om mobbing og krenkende adferd 
 
Opplæringslova, paragraf 9a-3 annet ledd, regulerer skolens handlingsplikt dersom en 
ansatt ved skolen får kunnskap om eller mistenker at en elev utsettes for krenkende ord 
eller handlinger. Annet ledd lyder: «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.» 
 
 
Det er her fastsatt at alle som er ansatt ved skolen har en handlingsplikt som består av: 
 
• Plikt til å gjøre undersøkelser 
• Plikt til å varsle rektor 
• Plikt til å gripe inn 
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Prosedyre når mistanke om mobbing og krenkende adferd er tilstede: 
 
 

1. Informasjonsinnhenting gjennom observasjon 

 Ansvarlig: Den som er blitt gjort kjent med situasjonen i samarbeid med elevens 
(elevenes) kontaktlærer(e). Rektor varsles. 

 
2. Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt offer 

Ytterligere konkretisering: 
- samtale tas samme dag - rektor har ansvar for organisering 

 Ansvarlig: Kontaktlærer 
 
3. Informasjon til/ fra andre ansatte 

Ytterligere konkretisering: 
. - ekstra tilsyn, bruk av observasjonsskjema 

 Ansvarlig: Skoleleder, alle ansatte 
 

4. Informasjonen drøftes i det voksne miljøet før tiltak iverksettes.  
     Skriftlig notat legges i elevmappa. 
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2. Problemløsing av mobbesaker 

 

Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing og krenkende adferd. 
Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing og krenkende 

adferd ved skolen 
 
Skolens fellesstrategi skal sikre at alle som tar opp en mobbesak vet at den blir behandlet 
etter retningslinjer man er blitt enige om. 
 
2.1. Skolens prosedyrer når mobbing og krenkende adferd er meldt eller avdekket 
 
Skjema for «Rapportering av krenkende adferd» fylles ut umiddelbart, og leveres 
skoleledelsen. 
Rektor har ansvaret for å informere alle ansatte. 
 
Skolens prosedyrer ved en mobbesak er:  
 

1. Undersøkelser for å sikre faktainformasjon 
 Ytterligere konkretisering: 

  - samtale med den/de som melder fra om mobbingen.  
  - observasjon  
  - dokumentasjon 

 Ansvarlig: Kontaktlærer til de involverte 
 

 
2.   Første samtale med offer  

 Ytterligere konkretisering: 
  - klargjøring av situasjonen 

- gi støtte 
- løfte om fortløpende informasjon om hva som skal skje 
- avtale om oppfølging 
- dokumentasjon 

  Ansvarlig: Elevens kontaktlærer 
 

 
3.   Første samtale med plager  

    Ytterligere konkretisering: 
 - individuell samtale med plager eventuelt plagere, fortløpende 

- konfronter plageren med alvoret i situasjonen 
- ikke gå i diskusjon 
- få eleven med på å ta avstand fra mobbingen 
- få eleven til å forplikte seg på positiv atferd overfor offeret 
- dokumentasjon 

 Ansvarlig: Elevens kontaktlærer (eller elevenes kontaktlærere) 
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4.        Oppfølgingssamtaler med offer 
  Ytterligere konkretisering: 

-la offeret fortelle om seg selv, navn på venner, navn på plagere og 
beskrivelse av mobbesituasjonene 
-samtalene kan benyttes til å arbeide målrettet med offeret med tanke på 
hans eller hennes reaksjoner på mobbesituasjoner, og bearbeide situasjoner 
offeret kan tenkes å komme opp i. 
-dokumentasjon 

 Ansvarlig: Kontaktlærer 
- kontaktlærer har også ansvar for at det blir skrevet referat 

 
 

5.  Oppfølgingssamtaler med plager 
 Ytterligere konkretisering: 

- informasjon 
- forpliktelse 
- varsel om oppfølging 
- ny avtale 
-dokumentasjon 

 Ansvarlig: Elevenes kontaktlærere 
- kontaktlærer har også ansvar for at det blir skrevet referat 

 
 

6.  Samtaler med foresatte til offer 
 Ytterligere konkretisering: 

- foreldrene må kontaktes samme dag som samtalen med offeret er 
gjennomført. 
- vis respekt for foreldrenes reaksjoner  
- garanter at skolen skal ta fatt i problemet 
- gjør en klar avtale om hvordan en skal gå fram videre 
- foresatte og elev inviteres til møte på skolen 
- dokumentasjon 

 Ansvarlig: Kontaktlærer og rektor 
 
 
7.  Samtaler med foresatte til plager 

 Ytterligere konkretisering: 
- foreldrene informeres samme dag som samtalen med deres barn finner 
sted. Eleven informerer selv sine foreldre, ringer mens en lærer er tilstede 
eller skriftlig med elev og lærers underskrift 
- foreldre og elev kalles inn til møte på skolen  

 Ansvarlig: Kontaktlærere og rektor  
 
 

8.   Skolen fatter vedtak etter §9a-3 i opplæringslova. 
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2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing 
 

Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er:  

 Pedagogisk psykologisk tjeneste 

 BUP 

 Helsesøster 

 Barnevern 

 Politi 

 Skolen kan også kjøpe tjenester av ressurspersoner i nærmiljøet. 
 
Mobbing ved hjelp av mobiltelefon og Internett foregår mest utenfor skolen. 
Skolen har regler for bruk av mobiltelefon og internett på skolen i ordensreglementet. 
Skolen skal følge med i bruken og gripe inn når elevene bryter reglene. 
Skolen må arbeide målbevisst for å lære elevene god nettbruk, i samarbeid med hjemmet. 
Siden mobbingen foregår utenfor skolen, kan det bli aktuelt å samarbeide med foreldre, 
politi og andre for å løse digitale mobbesaker. 
 
2.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak - elevarbeid 
 
Etter at en mobbesak 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: mobbeofferet, mobberne og 
tilskuerne. Målet med dette arbeidet må være å forebygge at de kommer i noen av disse 
rollene senere.  
 
Prosedyrer for jobbing i etterkant med enkeltelever og klasse/gruppe:  
FØLG MED! Følg opp avtaler. Ikke avslutt saken for tidlig. 
Følg opp med samtaler med enkeltelever og i klasse/gruppe. 
Sett fokus på tilskuerrollen. 

 Ansvar for arbeidet: Plangruppa og alle ansatte. 
 
2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak - organisasjonsarbeid 
 
Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i 
systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak 
avsluttes med en evaluering der ledelsen sammen med aktuelle parter drøfter hva en i 
organisasjonen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. 
 
 
Prosedyrer for jobbing i etterkant – med fokus på organisasjonen:  
 

1. Gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som 
har fungert / ikke fungerer godt nok. 
 Ytterligere konkretisering: 

- vurdere handlingsplanen opp mot faktiske forhold på første P-dagen i året 

 Ansvarlig: Plangruppa 
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2. Informasjon til andre ansatte basert på det som kommer fram i prosedyrens punkt.1 
 Ytterligere konkretisering: 

- revidert handlingsplan 

 Ansvarlig: Plangruppa 
 
 

 

4. Kontinuitet 
 

Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing og 
krenkende adferd foregår kontinuerlig 

 
 

4.1 Ansvarskjede 
 

Prinsippet er at problemer løses på lavest mulige nivå, men at lærere vet når saker skal 
meldes videre og vet hvem de kan henvende seg til hvis problemene ikke kan løses på deres 
nivå. Det vil altså være som en trapp, der problemene søkes løst lavest mulig, men der en 
går lenger opp i trappen når nødvendig. 
 
Det settes opp en oversikt over hvem som har ansvar for hva som gjøres når det gjelder 
mobbing: 

 

 Elev – Elev med assistanse av en voksen (voksne) 

 De involverte elever med foreldre/foresatte og kontaktlærere 

 Rektor 

 PPT / helsesøster 

 Politi 
   

NB! med tidsperspektiv 
 
4.2 Ansvarlig for gjennomgang og revisjon av planen 

 
For å gjøre planen til et aktivt verktøy i organisasjonen vil det være nødvendig med en årlig 
gjennomgang for å vurdere om planen fungerer tilfredsstillende eller om det er nødvendig 
med revisjon. 
 
a) tidspunkt for årlig gjennomgang av planen: 

 
Gjennomgang i mai/juni hvert år, samtidig med årshjulet 
 

b) ansvarlig for at årlig gjennomgang av planen gjøres:  
 
Skoleledelsen og teamledere 

 
 


