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0. Mobbing og krenkende atferd – definisjon og mål for 

skolens arbeid mot mobbing 

 
 
Opplæringslovens §9a sier:  
Alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø  
fritt for mobbing og krenkende atferd.  
Dette er det overordnede og viktigste målet  
for skolens arbeid med elevenes psykososiale arbeidsmiljø. 

 
Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, og det er elevens egen subjektive 

oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt jf. oppll. § 9 A-2. Skolen og skoleeier 

har en plikt til å handle i henhold til aktivitetsplikten, slik at elevens rett blir oppfylt. Skolen 

skal også jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til 

elevene, jf. oppll. § 9 A-3 andre ledd. 

 
 

Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. oppll. § 9 A-3. Eksemplene som nevnes i 

loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse 

også for mindre alvorlige krenkelser. 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3  

 

 
Definisjon av mobbing og krenkende atferd 
 
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. 
 
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. 
 
  

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3
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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. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Gaupen skoles mål: 
 
Vi skal forhindre mobbing og krenkende atferd ved at vi aktivt; 
 
- driver et forebyggende arbeid med elevenes skolemiljø 

 
- arbeider for å avdekke om mobbing og krenkende atferd foregår,  for så å 

utøve handlingsplikten 

 
- bruker skolens planer som støtte og veiledning i problemløsning av 

mobbesaker 

 
- sikrer samarbeid med foreldre/foresatte 

 
- og fortløpende dokumenterer det vi ser og hører, for så å iverksette tiltak  
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1.0. Avdekking av mobbing og krenkende atferd 

 
Mobbing eller annen krenkende atferd i og ved skolen blir 
avdekket.  
 

 
1.1. Årlig kartlegging ev elevmiljøet gjennom Elevundersøkelsen 
 
Hver vår gjennomfører skolen Elevundersøkelsen for elever på 5.-7. trinn. Resultatene av 
Elevundersøkelsen drøftes i skolens ulike fora i hht Årshjul med internkontroll. 

 
1.2. Vakt- og tilsynsordninger 
 
Alle voksne som har tilsyn ute bærer gule vester. Alle ansatte har fått egen vest. 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. 
 
Alle voksne som har tilsyn ute har plikt til å gripe inn i situasjoner der det kan oppstå 
mobbing eller annen krenkende atferd.  
 
Alle ansatte har satt seg inn i PALS heftet og følger instruksjonene for arbeidsoppgavene til 
tilsynet, se skolens PALS infohefte 7 TILSYN OG VEILEDNING. 
Tilsyn er skolert i PALS sine leksjoner: MOBBEFOREBYGGING I PALS, for grunnskolen 
Tilsyn skal registrere små og store hendelser med PALS skjema; HENDELSESRAPPORTER 
 

1.3. Kommunikasjon lærer – elev – foreldre/foresatte 
 
1. Lærerne har timeplanlagte 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 trinnforeldremøter. 
4. Elevenes psykososiale arbeidsmiljø er tema på halvårlige stor-foreldremøter i samarbeid 
med FAU. 
 

1.4. Ved mistanke om mobbing eller annen krenkende atferd 
 

Ved mistanke om mobbing eller annen krenkende atferd overfor elev, skal følgende 
prosedyre følges: 
 

1. Varsling av skolens ledelse ved skoleleder umiddelbart 
2. Varsling til foresatte med informasjon om hvilke handlinger som iverksettes. 
3. Iverksette tiltak 
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2.0. Verktøy for handling 

 
Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing og krenkende 
atferd.  
 
2.1. Dette gjør vi:  
Generelt: 

o Har tydelige regler mot mobbing og krenkende atferd 
o Modellerer god atferd for elevene og lar elevene øve på god atferd 
o Gir informasjon på foreldremøter om hva skolen mener om mobbing og krenkende 

atferd 
o Tar opp problemet straks det oppstår. PALS leder/Skoleleder snakker med partene i 

en mobbesak (se pkt 2.4 Aktivitetsplikt.) 
o Kobler inn helsesøstertjenesten for å få hjelp et bedre innblikk i hva som foregår i 

elevmiljøet ved mistanke om mobbing eller annen krenkende atferd 
o Alle ved skolen arbeider etter verdiene; Gi trygghet, ta ansvar og vise respekt 
o Skolens ansatte tar aktivt i bruk pedagogisk analyse for å kunne være i forkant. Det 

gjøres en analyse av problemet/situasjonen. Målet er å bli klar over de 
opprettholdende faktorer, slik at man kan endre dem og dernest sette inn gode 
(forebyggende) tiltak 

o Skoleleder gjennomfører samtaler med elever/klasser ut fra kartleggings- og 
oppfølgingsmetoden «Snakk med meg». Hensikten er å utdype samarbeidet mellom 
ledelse og kontaktlærere om arbeidet mot mobbing og for trivsel 

 
Elevrådet: 

o Elevrådets medlemmer snakker om temaet i elevrådet og i klassen 
o Elevrådet har lekinspiratorer ute i friminutt – en ordning voksne og elever legger til 

rette for minst to ganger i løpet av skoleåret 
o Følger skolens ordens- og trivselsreglement (heri ligger Regelmatrisene) 

 
Lærer: 

o Læreren er oppmerksomme og gjennomføre elevsamtaler 
o Tar opp problemet i klassen, snakke åpent om det. Er gode rollemodeller 
o Har tema; mobbing og krenkende atferd i undervisning 
o Anvender Psykologisk førstehjelp 
o Anvender øvinger og leksjoner i PALS  
o Handler ved mistanke om mobbing: eller annen krenkende atfer, se pkt. 1.4.   
o Holder god kontakt med hjemmet 

 
 
Foreldre: 

o Tilrettelegger for et godt oppvekstmiljø 
o Holdningsskapende arbeid i hjemmet hvor det legges vekt på et positivt selvbilde og 

positiv omtale av andre(se foreldrematrisen). 
o Utvikle barnas evne til innlevelse, medfølelse og ansvar. 
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o Melder fra til skolen der det er mistanke om mobbing – varsle enten kontaktlærer 
eller skolens ledelse  

o Har generelt god og åpen dialog med skolen 
o Følger skolens ordens- og trivselsreglement (heri Regelmatrisene for foreldre) 

Klassen: 
o Arbeider med PALS sine leksjoner MOBBEFOREBYGGING I PALS, for grunnskolen 
o Blir godt kjent med hverandre 
o Følger skolens ordens- og trivselsreglement (heri Regelmatrisene). 
o Følger egne klasseregler 
o Har arbeid som omhandler tema om mobbing og krenkende atferd. 
o Bruker Psykologisk førstehjelp som arbeidsverktøy 

 
 
Eleven: 

o Følger skolens ordens og tilsynsreglement 
o Følger klassens regler 
o Sier fra til en lærer/voksen når hun/han oppdager mobbing eller annen krenkende 

atferd, i hht. PALS sine leksjoner MOBBEFOREBYGGING I PALS, for grunnskolen. 

 
Fritiden: 

o Skolen samarbeider med lag og foreninger om holdninger til og arbeid mot mobbing 
og krenkende atferd. 

 
Hjelp til den som blir utsatt for mobbing eller annen krenkende atferd 

o Tiltak elev og foreldre er enig i 
o Involvere eleven i et fellesskap der eleven føler seg trygg  
o Struktur for oppfølging 
o Eksterne tjenester som eks. helsesøster 
o Psykologisk førstehjelp 

 

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

o Det er viktig å ta fatt i årsaken som kan ligge til grunn for de negative handlingene. I 
dette arbeidet henter voksne data fra hendelsesrapporter, bruker pedagogisk 
analysemodell, finner opprettholdende faktorer og iverksetter tiltak. 

o Tiltak rettet mot elev(er) og der det er tett dialog med foreldre fortløpende 
o Involvere eleven i et fellesskap der eleven viser god utvikling  
o Struktur for oppfølging 
o Eksterne tjenester som eks. helsesøster, barnevern 
o Psykologisk førstehjelp 
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2.2. ÅRSHJUL MED INTERNKONTROLL 

§ 9a - elevenes psykososiale miljø 
Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter etter opplæringsloven 

kapittel 9 A, og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen, 

jf. oppll. § 9 A-9. 

 

NÅR HVA HVORDAN ANSVAR UTFØRT 
(signer ut) 

A
U

G
U

ST
 

Opplæringsloven  
Gjennomgang av § 9a  og skolens 
Handlingsplan mot mobbing og 
krenkende atferd 

I personalgruppa 
på én av P-dagene 

Skoleleder  

Gjennomgå skolens ordens- og 
trivselsreglement  
 

I personalgruppa 
på én av P-dagene 

Skoleleder  

Gjennomgang av Ansatte-permen 
med skolens viktigste 
dokumenter 

I personalgruppa 
på én av P-dagene 

Skoleleder  

Revidering av skolens planer 
Handlingsplan mot mobbing og 
krenkende atferd legges ut på 
skolens hjemmeside 
 

I administrasjons-
møte 

Skoleleder 
 
 

 

SE
P

TE
M

B
ER

 

Opplæringsloven  
Gjennomgang av § 9a  og skolens 
Handlingsplan mot mobbing og 
krenkende atferd 

I elevrådet Kontaktlærer 
for elevrådet 

 

Gjennomgå skolens ordens- og 
trivselsreglement 
 

I elevrådet Kontaktlærer 
for elevrådet 

 

Opplæringsloven  
Gjennomgang av § 9a  og skolens 
Handlingsplan mot mobbing og 
krenkende atferd 

I klassa Kontaktlærer  

Gjennomgå skolens ordens- og 
trivselsreglement som sendes 
med hjem til underskrift 

I klassa Kontaktlærer  

Utarbeide sosiale klasseregler  
med utgangspunkt i PALS  

I klassa Kontaktlærer  
Lærer 

 

Opplæringsloven  
Gjennomgang av § 9a  og skolens 
Handlingsplan mot mobbing og 
krenkende atferd 

I FAU og SMU Skoleleder  
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Gjennomgå skolens ordens- og 
trivselsreglement 

I FAU og SMU Skoleleder  
H

Ø
ST

EN
 

Opplæringsloven  
Gjennomgang av § 9a  og skolens 
Handlingsplan mot mobbing og 
krenkende atferd 

På foreldremøter Kontaktlærer  

Gjennomgå/diskutere Gaupen 
skole sin FORELDRE-MATRISE 
 

På foreldremøter Kontaktlærer  

Informasjon om skolens planer 
med spesiell vekt på det 
psykososiale miljøet og trivsel på 
skolen.  

På foreldremøter Kontaktlærer  

Legge til rette for dialog i forb. 
med §9a 

På elevsamtalen  Kontaktlærer  

Legge til rette for dialog i forb. 
med §9a 

På 
utviklingssamtalen 

Kontaktlærer  

Drøfting av svar på 
brukerundersøkelser iht. det 
psykososiale miljøet 

I personalgruppa, 
på trinn,  
på foreldremøter,   
i FAU og SMU 

Skoleleder 
ansvarlig 
igangsetter 

 

Nov./ 
Des. 

Informasjon og tilbakemelding 
om §9a og tiltak i skolen så langt 
dette skoleåret 

I plan- og/eller 
personalgruppa 
samt i FAU  

Lærer 
Skoleleder 

 

Januar/ 
februar
/mars 

Brukerundersøkelser 
o Foreldreundersøkelsen 
o Medarbeiderundersøkelsen 

Personalgruppa Skoleleder  
Plangruppa 

 

V
Å

R
EN

 

Presentasjon og/eller drøfting av 
svar på brukerundersøkelser iht. 
det psykososiale miljøet 

I personalgruppa, 
på trinn, på 
foreldremøter og 
I FAU 

Skoleleder, 
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  
 

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

I personalgruppe 
I FAU 

Lærere 
Skoleleder 
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2.3. ORDENSREGLER FOR GAUPEN SKOLE 
 
Bakgrunn: 
Opplæringsloven §2-9, Opplæringsloven §9a-1 og 9a-4, 9a-8 og rundskriv 

Utdanningsdirektoratet, UDIR-3-2013 

Ordensreglementet er en forskrift, jf. Opplæringsloven §2-9. Reglementet skal inneholde 

regler for oppførsel, regler for mulige konsekvenser ved brudd på reglementet og 

saksbehandlingsregler. Skolens PALS regelmatrise legges ved. 

Vedlegg: 

Vedlegg 1. Skolens regelmatriser utarbeidet med utgangspunkt i at Gaupen er en PALS skole 

Vedlegg 2. Nettvettregler 
Revidert og vedtatt mai 2013 av SU. 

Gaupen skole er en skole der alle; 
viser RESPEKT 

tar ANSVAR 

føler TRYGGHET 

 

 GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT REAKSJONER PÅ 
REGELBRUDD 

MOBBING OG 
KRENKENDE 
ATFERD 
 

Jeg følger skolens 
ordens- og 

trivselsreglement 

 
Jeg har ikke rett til å 

krenke eller mobbe 

andre. 

Jeg tar ansvar for at 
jeg selv, medelever 

og voksne ved 

skolen har en god 
skolehverdag. 

Jeg respekterer 
andres utseende og 

væremåte. 

Tilsnakk fra lærer. 
Jeg må være med å ordne opp. 

Lærer ringer hjem. 

Møte med foresatte. 
Møte på rektors kontor. 

Skolens handlingsplan mot 

mobbing og krenkende atferd 
følges. 

Enkeltvedtak (§9a-3 

Opplæringsloven) 
§2-10 Bortvisning 

SIKKERHET Jeg tar ikke med meg 

gjenstander som kan 

være til fare for meg 
selv eller andre. 

Jeg følger det som 

står på ukeplanen 

eller etter avtale 
mellom foreldre og 

skolen, når det 

gjelder å ta med ting 
hjemmefra. 

Jeg følger alltid 

beskjed fra de 

voksne. 

Gjenstanden beslaglegges og må 

hentes av foreldrene etter avtale. 

SKOLENS USTYR Jeg setter tilbake det jeg 

låner. 

Jeg behandler utstyr 

og det som er i 
tilknytning til skolen 

på en god måte. 

Jeg holder det rent 

og ryddig rundt 
meg. 

Telefon hjem 

Jeg reparerer skade, rydder opp og 
/eller betaler for skaden (§1-1 og 

1-2, andre ledd).  

Skolen i samarbeid med hjemmet 
finner en løsning på hærverk som 

er utført med overlegg og av en 

større karakter. 

TRAFIKK Jeg følger 

trafikkreglene, viser 

hensyn i trafikken og på 
skolebussen. 

REFLEKSVEST -vinter 

Jeg setter fra meg 

utstyr på anviste 

plasser 
Jeg bruker 

sykkelhjelm ved 

bruk av sykkel, 
skateboard, skøyter, 

hoppestokk etc. 

Jeg lar andres utstyr 

stå i fred 

Ved brudd på disse reglene må jeg 

være med å ordne opp. 

Samtaler med involverte parter og 
skolen 

Enkeltvedtak (§9a-3 

Opplæringsloven) 

MOBILTELEFON, 
DS, NETTBRETT  

Jeg bruker IKKE 

mobiltelefon, DS, 
nettbrett i timene uten 

godkjenning fra voksen. 

Jeg har telefonen på 

lydløs i sekken.  

Privat utstyr er ikke 

i bruk i skoletiden 

Hvis jeg bruker mobiltelefon, eller 

andre elektroniske artikler uten 
lov, vil disse bli beslaglagt av 

lærer.  

Hentes av elev/foresatte etter 
avtale med lærer. 

NETTVETT Jeg følger 

nettvettreglene som 
skolen har vedtatt.  

Jeg sier fra til voksne 

når jeg opplever å bli 
utsatt for 

Jeg sier fra til 

voksen når jeg 
oppdager at andre 

bryter reglene for 

nettvett. 

Jeg tenker over det 

jeg legger ut på nett 
som handler om 

andre. 

Redusert bruk av nett på skolen. 

Ved brudd på disse reglene må jeg 
være med å ordne opp. 

Samtaler med berørte parter og 

skolen 
Enkeltvedtak (§9a-3 

Opplæringsloven) 
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plaging/trakassering på 
nettsteder. 

FRAVÆR 
§2-11 

Foreldre kontakter skolen ved første dag 

Det er mulig å be seg fri fra skolen maks 10 dager sammenhengende. 
Ved langt fravær (over fem dager) bør eleven ha dokumentasjon fra lege på sykdom. 

Foreldre blir kontaktet av lærer om fravær ikke er meldt skolen.  

Lærer/rektor innkaller til et møte når fraværet er høyt, eller forhold tilsier det slik at det er en reell grunn til 
bekymring for den faglige utvikling. 

Skolen ved rektor tar stilling til om det sendes bekymringsmelding til barnevernet. 

 

 

 
Vedlegg 1-  REGELMATRISER FOR GAUPEN SKOLE 
 

FORELDRE 
GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg lytter og prater med mitt barn om 
skoledagen 

 Jeg tar ansvar for det jeg sier når andreforeldre, eget 
og/eller andres barn er til stede 

 

Jeg prater positivt om andre 

Jeg sørger for at mitt barn er uthvilt og  
godt forberedt til skolen 

 

Jeg stopper negativ snakk Jeg respekterer at forskjellige familier  
kan ha ulike regler 

 

Jeg tar kontakt med andre foreldre på 
trinnet når det er nødvendig 

Når andre tar kontakt med meg lytter jeg 
med et åpent sinn. Jeg tar ansvar for å 
gjøre noe med budskapet 

Jeg hilser på andre barn og voksne når vi 
møtes på og utenfor skolen 
tes på og utenfor skolen 

Jeg tar høflig imot og på alvor andres 
henvendelser 

Jeg spør andre foreldre om fakta dersom 
jeg er usikker på noe 

Jeg respekterer at det kan være ulike 
oppfatninger om en sak 

Jeg følger avtaler Hører jeg noe som ikke er bra for en elev, 
tar jeg kontakt med foreldre eller skole 

Jeg skiller sak og person 

Jeg deltar på sosiale samlinger med 
trinnet 

Jeg gjør meg kjent med foreldre og elever 
på trinnet  

Jeg respekterer at det for noen kan være 
vanskelig noen ganger å komme på sosiale 
samlinger med trinnet. 

 

 
 
 

KLASSEROM  UT I SKOLEGÅRDEN 
GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

 Jeg sitter på 
plassen min hvis 
ikke noe annet er 
avtalt med en 
voksen. 

Jeg sjekker 
arbeidsplan og tar 
med det jeg 
trenger. 
 

Jeg gir andre 
arbeidsro. 

 

Jeg sier fra hvis 
noen blir plaget. 
Jeg er en god 
venn. 

Jeg henter en 
voksen dersom 
noen trenger hjelp 
i leken, eller hvis 
noen har slått seg. 

Jeg følger STOPP-
regelen! 

Jeg lytter til de 
andre. 

 

Jeg går inn når jeg 
skal.  

 

Jeg lar andres ting 
være i fred. 

Jeg tar med andre 
i leken. 

Jeg følger avtalte 
regler i ballspill og 
lek. 

 

Jeg gir ros til de 
andre. 

 

Jeg tar vare på 
skolens utstyr. 

 

Jeg rekker opp 
hånda når jeg vil si 
noe. 

 

Hvis jeg blir 
plaget, går jeg til 
en voksen 

  

Jeg samarbeider 
med de andre. 

Jeg rydder før jeg 
går. 
 

Jeg holder hender 
og føtter for meg 
selv. 

   

 Jeg prøver først, 
før jeg ber om 
hjelp. 

    

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 
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GARDEROBE/GANG  SFO 
GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

 Jeg går rolig og 
bruker 
innestemme. 
 

Jeg passer på meg 
selv og mine egne 
ting. 
 

Jeg lar andres ting 
være i fred. 

Jeg holder hender 
og føtter for meg 
selv 

Jeg sitter rolig til 
jeg får lov til å gå 
fra bordet 

- Jeg hjelper til 
hvis noen trenger 
det 

Jeg går direkte dit 
jeg skal. 

Jeg setter sko og 
henger klær på 
plassen min. 

 

 Jeg bruker 
innestemme 

- Jeg rydder opp 
etter meg selv 

 Jeg lar andre 
spise i fred 

 Jeg tar på innesko.   Jeg blir stille når 
jeg hører 3 klapp 

Jeg kaster søppel i 
søppelbøtta 

 

   Hvis jeg blir 
plaget, går jeg til 
en voksen 

  

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

PÅ TUR                             KANTINE 

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg ser etter at 
alle har det bra på 
tur. 

Jeg tar med avtalt 
utstyr 

Jeg lar andres ting 
være i fred. 

Jeg går rolig til og 
fra kantina 

Jeg rydder etter 
meg selv. 

Jeg holder hender 
og føtter for meg 
selv. 

Hvis jeg blir 
plaget, går jeg til 
en voksen. 

Jeg tar med 
søppelet mitt! 

 Jeg sitter ved 
bordet til alle er 
ferdige. 

  

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

ALLROM 
  GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

Jeg går rolig. Jeg går inn når jeg 
skal. 

Jeg gir andre 
arbeidsro. 

Jeg lytter til de 
andre. 

Jeg tar vare på 
skolens utstyr. 

Jeg lar andres ting 
være i fred. 

Jeg bruker 
innestemme 

Jeg går ut når jeg 
skal. 

Jeg rekker opp 
hånda når jeg vil si 
noe. 

  Jeg venter på tur. 

  Jeg holder hender 
og føtter for meg 
selv. 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 

 

 

 
 
 
Ønsker trinn å ha kjøreregler spesielt for trinnet avtales/avklares dette hver høst. Det kan gjelde avtaler som 
eks. 
 Maks kr. 50,- å bruke på bursdagsgave 

 Når mitt barn blir med andre hjem er jeg trygg på at spill og filmer er innenfor aldersgrensen 

 Det skal ikke ringer eller sendes sms ol mellom våre elever etter kl. 21.00 

 

 GAUPA FRIENDSHIP 
  GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 

-Jeg holder hender 
og føtter for meg 
selv. 

Jeg bruker trapp 
eller sklie ned/ut 
av skuta. 

Jeg bruker trapp 
eller sklie ned/ut 
av skuta. 

Når jeg klatrer opp 
klatreveggen kan 
jeg klatre over 
kanten på toppen. 

Det er maks to 
som kan klatre 
opp klatreveggen 
om gangen . 

Det er maks to 
som kan klatre 
opp klatreveggen 
om gangen . 

Jeg sklir alene i 
sklia. 

Jeg følger reglene. Jeg følger reglene. 

Jeg hører på 
STOPP-regelen. 

Jeg klatrer ikke på 
sklie- røret eller 
utvendig på båten 
(på plasser det 
ikke er ment å 
klatre). 

Jeg venter på tur. 

Jeg følger alltid beskjed fra de voksne. 
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Vedlegg 2 

 
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. 
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 også på sidene:   www.barnevakten.no , www.dubestemmer.no , www.nettvett.no , www.tryggbruk.no  
 
 

Om du lurer på noe i forhold til ordens- og trivselsreglene så ta kontakt med lærer eller skoleleder på 
tlf: 62 33 64 20 
 

 
Ordens- og trivselsreglement sendes ut hver høst der vi ber om at foreldre leser og snakker 
med sin barn om innholdet. Vi ønsker en underskrift tilbake på at dette er gjort(som vist 
under) 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: klipp ut::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kjære forelder! Denne delen skal du levere tilbake til skolen. 
 

Jeg/vi har lest Gaupen skoles ordens- og trivselsreglement. Vi har hatt en 
samtale runde dette temaet med mitt/vårt barn. 
 
 
Dato og sted: 
 
 
______________________________________________________________ 
Underskrift fra elev: 
 
 
_______________________________________________________________ 
Underskrift fra foresatt(e):  

http://www.barnevakten.no/
http://www.dubestemmer.no/
http://www.nettvett.no/
http://www.tryggbruk.no/
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2.4. Aktivitetsplikt 
Skolens aktivitetsplikt er delt i tre handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å 

følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som 

sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3  

 
 AKTIVITETSPLIKT ANSVAR Gjennomført 

Sign. og dato 

1. Elever som viser krenkende atferd overfor medelever 
innkalles til samtale med PALS leder/skoleleder.  
Elever dette gjelder skal ikke snakke med hverandre før 
samtalen.  Han/hun gis mulighet til å forklare seg. 
 
To valg: 

1. Elev ringer hjem og forteller om det som har skjedd i 

påhør av PALS leder/skoleleder 

2. PALS leder/skoleleder samtaler med 

foreldre/foresatte der de konfronteres med det 

skolen har fått kjennskap til. Det avtales evt. behov 

for et møte umiddelbart eller i nær framtid  

Skoleleder og 
foreldre/ 
foresatte 

 

2. Voksne i skolen som observerer eller får opplysninger om 
at elever blir plaget;  
Alle har plikt til å gripe inn, handle og varsle skoleleder, 
aktuelle voksne samt foreldre.  
 
Den ansvarlige voksne fyller ut skjema for Henstilling med 
aktivitetsplikt (se pkt 2.5)  
Henstillingen overleveres skoleleder i utfylt form der de 
første tiltak synliggjøres. 
  

 
Alle 

 

3. Når foresatte gjør en henvendelse til skolen; 
Den ansvarlige voksne fyller ut skjema for Henstilling med 
aktivitetsplikt når foreldre/foresatte tar direkte kontakt. 
Henstillingen overleveres skoleleder i utfylt form 
umiddelbart der det fremkommer hvilke tiltak som er 
forslått iverksatt 
 

 
 
Kontaktlærer/ 
foreldre/ 
foresatte 

 

4. Saken drøftes blant de voksne som har innsyn i saken 
Tiltak justeres evt.  Foreldre informeres fortløpende. 
 

Kontaktlærer/ 
Ledelse 

 

6. Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles 
både krav om at skolen lager en skriftlig plan når det 
settes inn tiltak i en sak og at skolen mer overordnet 
dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle 
aktivitetsplikten.  
 

Lærere/ 
Skoleleder 

 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3
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7. Samtaleopplegg: 
Grundig samtale med den/de som blir utsatt for mobbing/ 
krenkende atferd. Kontaktlærer/skoleleder skaffer seg 
grundig informasjon om krenkingens art, hyppighet etc. Hvis 
den som blir utsatt for mobbing eller annen krenkende 
atferd kan henvise til vitner, blir disse innkalt til samtale. 
Den som blir utsatt for mobbing eller annen krenkende 
atferd skal oppleve å få støtte. Han/hun skal få informasjon 
om hva skolen vil gjøre og det skal gjøres avtale om 
oppfølging. 
 

Kontaktlærer/ 
skoleleder og 
involverte 
kontaktlærere 

 

9. Foreldre/foresatte til den eleven som mobber eller viser 
annen krenkende atferd oppfordres fra skolen til å ta 
kontakt med foreldre/foresatte til den eleven er utsatt for 
den krenkende atferden.  
Dette bør skje innen en angitt frist som vil komme fram som 
en del av avtaleskjemaet mellom skolen og elev som utfører 
krenkelsene og dennes foreldre/foresatte. 
 

Skoleleder og 
foreldre/ 
foresatte 

 

10. Grundig samtale med den/de som mobber. 
Kontaktlærer/skoleleder skaffer seg grundig informasjon om 
krenkingens art, hyppighet etc. Den eller de som utfører 
andre krenkende handlinger må forstå at han/hun/de vil 
være under oppsyn, og at hvis denne atferden ikke 
opphører. Foresatte kontaktes. Foresatte og mobber(e) får 
informasjon om hva skolen vil gjøre og det skal gjøres avtale 
om oppfølging. 
 

Kontaktlærer/ 
skoleleder og 
involverte 
kontaktlærere 

 

12.  Hver krenkelsessak skal avsluttes med en evaluering der 
ledelsen sammen med aktuelle parter drøfter hva en har 
lært med tanke på forbedringer 

Skolens 
ledelse 

 

 

Aktivitetsplikten omhandler alle som arbeider på skolen. 

Det som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, er hvordan eleven faktisk opplever å ha det 

mens han eller hun er på skolen, skolefritidsordningen eller leksehjelpen. At årsaken til 

elevens mistrivsel skyldes forhold utenom skoletiden eller utenfor skolens område, begrenser 

ikke skolens aktivitetsplikt så lenge elevens opplevelse av skolemiljøet påvirkes negativt av 

det. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med digitale krenkelser. I slike tilfeller skjer 

krenkelsene typisk utenom skoletiden. Hvis de digitale krenkelsene fører til at eleven 

opplever mistrivsel ved å være på skolen, utløser dette aktivitetsplikt for skolen selv om 

krenkelsene har skjedd utenom skoletiden og utenfor skolens område. 

 

 

NOU 2015:2 s. 242 pkt. 15.13 trekker også i samme retning. Her heter det at «I gjeldende rett 

har det vært en del usikkerhet om hvor grensen går for skolens ansvar når en ansatt ved 

skolen har kjennskap til eller mistanke om at en elev har blitt krenket. Dette har særlig vært 

problematisk når det gjelder digitale krenkelser som ikke har skjedd i skoletiden, men som 

har sammenheng med relasjonen de involverte har på skolen. Utvalget mener at dersom det 

er slik at det er sammenheng mellom relasjonen mellom de involverte og skolen, og det som 

har skjedd, er en krenkelse av betydning for skolehverdagen, utløses aktivitetsplikten til den 

ansatte.» 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3
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2.5. HENSTILLING MED AKTIVITETSPLAN 
 
Dato: 
 
Henstilling meldt av (sett kryss): 
 

Undertegnede Eleven selv Andre 
elever 

Elevens 
foresatte 

Andre 
foresatte 

Klassen Annet* 

 
 

      

 
 
* Ved annet - utdyp: _________________________________________________________ 
 
 
Navn på deltakere tilstede; 
 
 

Kort forklaring på hva saken gjelder (evt. utdyping på vedlegg); 
 

 
 
 

 Tiltak  (punktvis tiltak og videre oppfølging) Ansvarlig 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Meldt fra til skoleleder (dato): 
 
Er foreldre informert   
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Dato og underskrift  

 
 

JA NEI 
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Dokumentasjonsplikten for skolen må sees i sammenheng med at den gamle ordningen der 

skoler fattet enkeltvedtak er erstattet med aktivitetsplan, jf. § 9 A-4 sjette ledd. Den gamle 

ordningen med enkeltvedtak var ifølge forarbeidene tidkrevende og vanskelig å gjennomføre 

for skolene, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 16 og 31. Den nye aktivitetsplanen for skolen søker 

å avbøte at elever ikke lenger får et enkeltvedtak fra skolen ved at dokumentasjonskravet 

blant annet skal sørge for en forsvarlig og hensiktsmessig praksis som gir etterprøvbarhet.  

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak, jf. oppll. § 9 A-4 

sjette ledd første punktum. Dette vil være når skolen får kjennskap til at en elev ikke har det 

trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at en elev 

selv sier ifra. 

I aktivitetsplanen skal det stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har 

planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen 

av tiltakene og når tiltakene skal evalueres. Det er presisert i forarbeidene at dette kun er 

minimumskrav, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 33 og 78. 

 
Når det gjelder omfanget av aktivitetsplanen, går det frem av forarbeidene at minstekravene 

til opplysninger etter oppll. § 9 A-4 sjette ledd bokstav a) til e) må tilpasses den enkelte saken. 

Det vil for eksempel kunne være forsvarlig med en kortere og mer skjematisk aktivitetsplan i 

saker der skolen setter inn tiltak tidlig i prosessen og tiltakene er enkle, enn i saker der 

tiltakene og saksforholdet er mer sammensatt og komplekst. Dessuten trenger ikke en 

aktivitetsplan å knytte seg opp mot en bestemt elev, men den kan ta for seg en situasjon eller 

utfordring som omfatter flere. Bortsett fra at aktivitetsplanen skal være skriftlig, stilles det 

ikke andre formkrav til aktivitetsplanen, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 33 og 79. 
 
 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3
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2.7. Prosedyre for bearbeiding i etterkant 

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 Jobbe i klassa med universelle tiltak og med aktuelle tema. 

o Få partene til å forplikte seg på positiv atferd 

o Varsling om oppfølging av nye avtaler 

o Gjøre en evaluering av prosessen i forhold til hva som har fungert bra, hvorfor, hva 

som kan bli bedre til neste gang og hvordan. 

o Informasjon til alle ansatte i forhold til punktet over. 
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3.0. FOREBYGGENDE TILTAK   
MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD 

 
3.1: Årshjul forebyggende tiltak 
 

Hva Når Ansvar 

Gjennomføring av elevsamtaler med hver elev Hele året Kontaktlærer 

Arbeide med elevmiljøet etter egen plan ved 
hjelp av PALS; Psykologisk førstehjelp og” Det 
er mitt valg” 

Etter egen plan Kontaktlærer 

Kartlegging av elever som trenger ekstra 
oppfølging i friminuttene 
 

Ved skolestart, 
hele året 

Hele personalet 

Vakt og tilsyn: 
→ På Gaupen skole bærer tilsynsvaktene 
vester som gjør dem lett synlige 
→ Tilsynsvaktene bruker hendelsesrapporter 
når de har observert hendelser 
→ Det gjennomføres gjennomgang av 
tilsynsrutinene 
→ Elever på 7. trinn kan arrangere 
elevpatrulje i friminutt 
 

Hele året 
 
 
   ” 
 
Ved behov 
 
   ” 

Tilsynsvaktene 
 
 
   ” 
 
Skolens ledelse 
 
   ” 

Gjennomgang av ordensregler og 
«Handlingsplan mot mobbing og krenkende 
atferd» i klassene, i elevrådet og for de 
ansatte 
 

Ved skolestart og 
ved behov 

Kontaktlærer, 
skolens ledelse 

Regler for klassen:  
elever og lærere utformer egne klasseregler 
som settes i planboka og henges opp i 
klasserommet 
 

Ved skolestart Kontaktlærer 

Foreldre: 
→ Elevmiljøet er tema i foreldremøtene 
→ Foreldrekontaktene er ansvarlige for to 
klassemiljøtiltak hvert skoleår 
→ Foreldre skal undertegne  
v/lest og gjennomgått ordensreglene og 
planen mot mobbing og krenkende atferd 
→ Alle klasser underskriver på egne 
foreldreavtaler 

Høsten Kontaktlærer/ 
Foreldrekontakt 
Foreldre/foresatte 
 
   ” 
 
 
   ” 

Utviklingssamtaler og elevsamtaler: 
trivsel tas opp som tema hver gang 

Høst og vår Kontaktlærer 

Bruke skolens verktøy aktivt for å være i 
forkant 

Hele året Alle 
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3.2. PALS 
 
Skolens fokus på og arbeidet med PALS er ment å skulle virke nettopp forebyggende, og er 
det viktigste redskapet skolen har i dette arbeidet. PALS-arbeidet foregår etter eget årshjul. 
 

3.2.1. Relasjon lærer - elev 
 
Læreren er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til. Dette betyr at det i det daglige 
arbeidet skal være tydelig hvilke handlinger og holdninger som er gjeldende på skolen og i 
klasserommet. Læreren skal stå fram som et sterkt og godt forbilde. 
 
Relasjonsbyggingen mellom lærer og elev foregår kontinuerlig og har høy kvalitet: 

o Læreren har alltid hovedansvaret for relasjonene i klassen. 
o Læreren og alle andre ansatte ved skolen ser den enkelte elev, bruker navnene til 

flest mulig elever på skolen og hilser på elever i rom, ganger og ute. 
o Læreren skal klargjøre sammen med elevene både i klassesituasjonen og i 

elevsamtalen hva som forventes av sosiale ferdigheter. 
o Læreren har ansvaret for at elevene øver på sosiale ferdigheter i hht skolens PALS-

satsing og psykologisk førstehjelp. 
o Elevene skal ha klare ansvarsoppgaver, som ordenselever, elevrådsrepresentanter, 

osv. 
o Elever som har spesielle tilpasningsvansker sosialt skal ha eget treningsprogram for 

sosiale ferdigheter. Dette programmet skal kontaktlærer, skolens PALS leder 
ansvarlige og foreldre/foresatte samarbeide om. 

o Læreren legger stor vekt på å gi sosial støtte til hver elev. 
o Læreren interesserer seg for eleven som menneske 

 

 
3.2.2. Relasjon lærer – klasse/trinn 

 
Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/trinnet oppleves som et trygt sted for 
alle elevene. 
 
Relasjonsbyggingen mellom lærer og klasse/gruppe foregår kontinuerlig og har høy kvalitet: 

o Læreren har alltid hovedansvaret for relasjonene. 
o Faste rutiner for start og avslutning av timene 
o Lærer håndhever skolens og klassens/trinnets regler. 
o Kontaktlærer oppsummerer ukentlig ukens gang med elevene i klassen/trinnet. 
o Bevisst registrering av eventuelle endringer i klassen/gruppa. 
o Få, men tydelige klasse-/trinnregler. 
o Læreren skal ha klare retningslinjer for arbeidet i timene slik at arbeidsgangen er 

forutsigbar. 
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3.2.3. Relasjon elev - elev 
 
Elevene i klassen/på trinnet tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. 
Viktige prinsipper: 

o Leve seg inn i andres situasjon. 
o Bry seg om hverandre, vise omtanke og omsorg. 
o Vise respekt for andres synspunkter og følelser. 
o Lage klassens trivselsregler som omfatter alle. 
o Legge til rette for holdningsskapende arbeid gjennom diskusjon i klassen/på trinnet.  

 
 

3.3. Relasjon lærer - foreldre/foresatte 
 
Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og 
samarbeidsvilje. 
 
Dette betyr: 

o Den verdimessige plattformen som skolen bygger på blir tatt opp som tema på 
foreldremøter. 

o Foreldre/foresatte og skole må samarbeide om å utvikle «kompetente» barn. 
o Viktig å lytte til hverandre. 
o Kontaktlærer har ansvar for daglig oppfølging, herunder også å følge opp i forhold til 

mistrivsel, mobbing, krenkende atferd, bygging av sosial mestring og kompetanse. 
 

3.4. Skolens samarbeid med hjemmene 
 
Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med foreldre/foresatte som gruppe. 
 
Dette betyr: 
 

o Faste møter i skolens rådsorgan etter egen plan: Foreldrerådet FAU, elevrådet, 
Skolemiljøutvalget SMU. 

o God informasjon fra skolen til hjemmene. 
o Skolens «Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd» skal deles ut og være 

tema på første foreldremøte for foreldrene på 1. trinn. Deretter skal den være tema 
på alle trinnforeldremøter. 

 

3.5. Skolestart 
 
Skolestarten skal være forutsigbar og trygg og gi alle elevene og foreldre/foresatte en positiv 
opplevelse. Lærerne møter klassen/trinnet på en måte som signaliserer trygg ledelse med 
ivaretakelse som basis for gjensidig tillit. 
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3.6. Overganger 
 
Overgang barnehage – skole og barneskole – ungdomsskole håndteres slik at den oppleves 
forutsigbar og trygg for elevene. Overgangene foregår etter Ringsaker kommunes vedtatte 
overgangsrutiner som et minstemål og ellers etter skolens egne rutiner. 
 
 

4.0. Kontinuitet 
 
Skoleleder i samarbeid med plangruppa har ansvaret for at planen blir gjennomgått i hele 
personalet hvert år. Planen skal være tema på personalmøte, elevrådsmøter, i Foreldrerådet 
FAU, på trinnforeldremøter og i møter i Skolemiljøutvalget SMU i hht Årshjul med 
internkontroll. Planen revideres årlig i de samme organene. 
 
 

5.0. Voksne som krenker elever 
 
Mobbing og krenking av medmennesker foregår overalt i samfunnet, også mellom voksne og 
elever.  
 
Skoleleder har personalansvar for de ansatte og er ansvarlig for å følge opp alle klager. 
Skoleleder må behandle alle klager om trakassering fra de voksne som en personalsak, og 
sørge for at dette opphører straks. 
 
 
 
 
Gaupen skole, 02.08.2017 
 
 
 
 
Gerd Elin Borgen    
Skoleleder 
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Kilder: 

 

https://www.udir.no/nullmobbing/  

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-
udir-3-2017/3 

www.barnevakten.no   

www.dubestemmer.no  

www.nettvett.no  

www.tryggbruk.no 

www.fug.no 

https://utdanningsforskning.no/  

http://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/ 

  

Psykologisk førstehjelp - http://solfridraknes.no/  

https://www.udir.no/nullmobbing/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/3
http://www.barnevakten.no/
http://www.dubestemmer.no/
http://www.nettvett.no/
http://www.tryggbruk.no/
http://www.fug.no/
https://utdanningsforskning.no/
http://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/
http://solfridraknes.no/

