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Mål: 
 

 

 

 

 

 

Grunnlagsdokumenter og lovverk 

Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i «Opplæringsloven, kapittel 9a», «Rundskriv  

Skolemiljø Udir-3», «Kapittel 9a, Opplæringsloven Elevenes skolemiljø», Pedlex 2017 og 

«Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing» fra Fylkesmannen. 

 

Opplæringslova § 9a -1 gir alle elever i grunnskolen og videregående skole rett til et godt 

fysisk, psykisk og sosialt skolemiljø. Bestemmelsene er ikke bare et vern mot helseskader, 

men krever også et skolemiljø som fremmer læring og trivsel og som er trygt for elevene. 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». 

 

Tilhørighet og vennskap er en forutsetning for å utvikle seg sosialt som igjen er grunnlaget for 

faglig utvikling.  

        

 

 

 
 

 

 

 

Elevene ved Moelv ungdomsskole skal ha et godt og trygt læringsmiljø uten å bli 

utsatt for krenkende atferd eller mobbing. 
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En utvidet definisjon av mobbing 
« Mobbing av elever i skolen er handlinger fra barn og/eller voksne som hindrer opplevelsen 

av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning». 

(Lund, Helgeland og Kovac 2017) 

§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø 
«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.» 

 

Skolemiljø omfatter i denne forbindelse hvordan eleven opplever å ha det på skolen, 

skolefritidsordningen og leksehjelptilbudet. 

§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid  
«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 

elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at 

dette blir gjort.» 

 

 

 

 

 

 

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. 

Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men 

skolene skal ha nulltoleranse også for mindre alvorlige krenkelser. Verken direkte 

handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte krenkelser, som utestenging, 

isolering og baksnakking skal tolereres. Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke 

slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære 

elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger. 
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At skolemiljøet skal være trygt betyr blant annet at elevene ikke skal komme til skade og at 

elevene skal føle at skolen er et trygt sted å være. Trygghet handler også om å vite at skolen 

tar tak hvis noe skjer. Hvis skolemiljøet er trygt, men ikke godt, skal skolen også handle. I 

forarbeidene nevner Kunnskapsdepartementet inneklimaet som eksempel på en del av det 

fysiske miljøet som kan være trygt uten å være godt. 

Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, skal ikke skolene lenger fatte 

enkeltvedtak om dette. Skolen skal handle i henhold til aktivitetsplikten (jfr. §9 A-4), og 

eleven/foreldrene kan melde saken til fylkesmannen, som fatter enkeltvedtak i saken, med 

klagerett til Utdanningsdirektoratet.  

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt 

psykososialt skolemiljø 
«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, 

og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er 

mogleg». 

Dette gjelder først og fremst alle med en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, 

uavhengig av om arbeidsforholdet er fulltid eller deltid, fast eller midlertidig, kortvarig eller 

langvarig. Det gjelder også for andre ansatte hos en ekstern tjenesteleverandør. 

«Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap 

til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege 

tilfelle.  

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal 

skolen snarast undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna 

tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking 

viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere 

eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå: 
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Skolens aktivitetsplikt er delt inn i fem 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. 

Tiltakene må følges opp, evalueres og andre tiltak må legges til hvis nødvendig. Tiltaksplikten 

fortsetter til eleven har fått et trygt og godt skolemiljø. 

 

Følge med 

o Observere samspillet mellom elever når der et tilsyn i friminutt 

o Endringer sosialt og hvem som leker, henger med hvem 

o Tilsyn i garderober 

o Følge med på endringer i elevers atferd, oppførsel og faglige utvikling 

o Følge med på endringer i klassemiljøet og skolemiljøet 

o Spørre i alle elevsamtaler og utviklingssamtaler hvordan eleven har det på skolen 

o Fange opp baksnakking, utestegning og isolering 

 

Ansvarlig: Alle lærere, og spesielt kontaktlærere 

 

Gripe inn 

Hvis du som ansatt i skolen overhører for eksempel hatytringer eller observerer mer 

indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal du gripe inn 

umiddelbart og stoppe situasjonen. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse en 

slåsskamp eller annen fysisk krenkelse, om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og 

irettesette elever som kaller andre stygge ting. Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep 

som er mulige å gjennomføre. Hva som er mulig å gjennomføre for de som arbeider på 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast.» 



6 
 

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing  

 

skolen, må vurderes ut fra hensynet til dem og elevene. Grensen for å gripe inn er at den 

ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse 

situasjonen, med mindre det er nødrett eller nødverge.   

 

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ordlyden «trygt og 

godt skolemiljø» sikter til elevenes psykososiale skolemiljø og retten etter oppll. § 9 A-2. Å 

ha et trygt og godt skolemiljø omfatter mer enn frihet fra krenkelser. Elevene har rett til et 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Det er sagt i forarbeidene at retten til et trygt og godt skolemiljø ikke avgrenses av årsaken 

til hvordan elevene har det. 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. 

 

Varsle 

Alle som arbeider i skolen skal varsle rektor hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. 

 

Undersøke og sette inn tiltak 

Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved 

at involverte elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolen 

sitt arbeid. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å 

oppfylle aktivitetsplikten. 

Skolen har også et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager (1) en 

skriftlig plan når det settes inn tiltak i en sak og at skolen mer (2) overordnet dokumenterer 

hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Kravene til dokumentasjon gjør at skolen 



7 
 

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing  

 

senere kan vise hva de har gjort, og det kan blant annet bidra til en faglig forsvarlig og 

hensiktsmessig praksis ved skolene. 

Det lages en oppsummering av samtalene med elever og foreldre. I tillegg skal det 

dokumenteres hva som er skolens vurderinger av saken. 

Det vil variere fra sak til sak hvor mye som skal dokumenteres i 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. 

En aktivitetsplan trenger ikke å knytte seg opp mot en bestemt elev, men kan ta for seg en 

situasjon eller utfordring der flere elever er involvert.  

Tiltakene kan rettes mot: 

o De som blir mobbet eller krenket 

o Den eller de som mobber og krenker 

o Tilskuere 

o Gruppe- eller klassemiljøet 

o Hele skolemiljøet 

NB! 

Aktivitetsplanen er en erstatning for enkeltvedtaket. I noen tilfeller vil det fremdeles være 

aktuelt å fatte enkeltvedtak. Dette gjelder i tilfeller som skolebytte og bortvisning. 

 

Når du skal dokumentere hva som har blitt gjort i en enkeltsak, vil du måtte behandle 

personopplysninger. Det kan være både ordinære personopplysninger og sensitive. Skolen 

har både plikt og rett til å behandle personopplysninger. Alle personopplysninger, skal 

behandles i samsvar med personopplysningslovens regler. 

 

Alle som utfører tjeneste eller jobber i skolen har taushetsplikt. Opplysninger som er 

omfattet av taushetsplikten gjelder: 

o personlige forhold 

o opplysninger man ønsker å holde for seg selv 

o opplysninger som man får gjennom jobb 
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Hvordan fange opp at elever ikke har det trygt og godt?  
Det kan være vanskelig å oppdage mobbing, for eksempel utestenging, baksnakking og 

mobbing på nett. 

Hvordan oppdage at elever ikke har det bra? 

o gjennom å snakke med elevene 

o de ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre elever 

o foreldre som tar kontakt fordi de melder fra om det har skjedd noe på skolen. 

o eleven forteller om mistrivsel 

o endringer i atferd hos elever, eller endringer i klasse- eller skolemiljøet. 

o noen elever blir stille og trekker seg tilbake i lek eller deltar ikke i lek og aktiviteter, 

mens andre trer tydelig fram og gir beskjed når ting blir vanskelige. 

o endringer i klasser kan være mer bråk og uro, endringer sosialt og hvilke barn som 

leker sammen 

o være observant på de sårbare elevene 

 

Det finnes flere verktøy dere kan bruke for å kartlegge hva som skjer mellom elevene. Her er 

noen eksempler: 

- årlige spørreundersøkelser 

- tilsyn og observasjon 

- skjema og kartlegginger for å undersøke det sosiale samspillet 

- vise interesse for det som skjer i barne- og ungdomsmiljøer 

 

§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, 

krenkjer ein elev 
"Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 

arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. 

Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast 

direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak 

etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks." 

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på 

skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. 

Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre. Saken skal håndteres raskt. 
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§ 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 
"Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka 

til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. 

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom 

saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, 

skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg. Det same 

gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka blir meldt til 

Fylkesmannen. 

Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle opplysningar 

som Fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal sørgje for at 

involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande 

omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling. 

Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, kan 

Fylkesmannen kan vedta kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt 

skolemiljø. Det skal setjast ein frist for gjennomføringa av vedtaket, og Fylkesmannen skal 

følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen sitt ordensreglement, jf. § 9 

A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd."’ 

Skolen må dokumentere skriftlig hva de gjør for å sørge for at elever har det trygt og godt på 

skolen.  

Dokumentasjonen skal sikre at: 

o elever og foreldre får et bevis på at skolen tar saken deres seriøst og at de forplikter 

seg til å hjelpe eleven 

o fylkesmannen raskt kan få oversikt hvis saken meldes dit 

o at saken er tilstrekkelig belyst ved eventuelle tilsyn, erstatningssaker eller 

straffesaker. 

Skolen har to dokumentasjonsplikter 

o dokumentere hvilke tiltak de planlegger å gjennomføre - gjennom en aktivitetsplan 

o dokumentere hva de har gjort for å følge opp delpliktene i hver enkelt sak, det vil si 

følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak 
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§ 9 A-10.Ordensreglement ved Moelv ungdomsskole 

«Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og 

fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skole. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i 

lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og oppførsel, om kva 

tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal 

behandlast. 

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje innebere 

fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om tiltak, har 

eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra.»  

3 Regler og sanksjoner  

(fra Ordensreglementet ved Moelv ungdomsskole revidert 18.10.16) 

3.1 Regler for orden og oppførsel 

Moelv ungdomsskole er lærings- og arbeidsplass for mange mennesker, både unge og 

voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Det er viktig å skape et 

godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte på skolen vår. 

Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. Det 

betyr at elevene skal: 

o vise hensyn og respekt for andre 

o vise respekt for undervisningen og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene 

o møte presis til timer og avtaler 

o oppholde seg på anvist sted til enhver tid 

o oppbevare sine eiendeler på anvist sted til enhver tid 

o gjøre skolearbeidet til avtalt tid 

o holde god orden 

o gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig 

o ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stelle pent med 

skolebøker og annet undervisningsmateriell 

Dette er ikke tillatt med: 

o stygg språkbruk, slåssing og forstyrrelse av andres aktivitet 

o rasisme, mobbing, voldelig og annen krenkende atferd (oppførsel) på grunn av 

religion, etnisitet, livssyn, seksuell legning, diagnose, sosial status eller helsetilstand 

o seksuell trakassering 
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o å forlate skolens område uten tillatelse 

o å ha med eller bruke rusmidler eller farlige gjenstander. 

3.2 Sanksjoner 

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor 

skolen må reagere på dette. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på 

ordensreglene. Eleven skal hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. 

Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette 

kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt. 

3.2.2 Bortvising (Opplæringsloven § 2-10) 

Elever på 8.-10. årstrinn som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises bort fra 

undervisningen i inntil tre dager. 

Skoleleder vedtar bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort 

vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. 

Hver enkelt lærer har selv myndighet til å avgjøre bortvising fra egen undervisning for ei 

opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimer. Skolen varsler foresatte. 

 

Systematisk arbeid og planer for et godt skolemiljø på vår skole 
o Bygge opp et godt læringsmiljø på hele skolen 

o Sette fokus på relasjonskompetanse 

o Følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing 

o Løse mobbesaker raskt 

o Ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 

o Samarbeid skole-hjem 

o Elevmedvirkning 

Det er viktig at hele skolemiljøet blir involvert i arbeidet. Elever, lærere og foreldre må 

engasjeres i arbeidet, og alle må få en forståelse av hvor viktig arbeidet mot krenkelser og 

mobbing er. Alle må få et eierforhold til arbeidet og delta aktivt. 
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Kartlegging og forebyggende arbeid for å utvikle et godt skolemiljø 

SYSTEMATISK ARBEID FOR  ET GODT SKOLEMILJØ PÅ MUSK 
HVA HVEM NÅR ANSVARLIG 

Sette seg inn i 

Opplæringsloven §9A 

Alle ansatte Ved tilsetting Skoleledelsen 

Samarbeid med 

rådsorganer om et godt 

skolemiljø 

(elevråd, FAU, SU, SMU) 

Elever, foreldre og 

politiske 

representanter 

Høst og gjennom 

hele året 

Elevrådsleder, FAU-

leder og rektor 

Nettvett Elever, foreldre og 

lærere 

Høst/vår Sosial pedagogisk 

rådgiver 

Samarbeid skole-hjem Alle ansatte Kontinuerlig Skoleledelsen 

Foreldreskole på 8. trinn Alle 

foreldre/foresatte 

på 8. trinn 

Høst Kontaktlærere,  

yrke- og 

utdanningsrådgiver 

og skoleledelsen 

Skolemiljødag Alle elever og 

lærere 

Høst Valgfaget demokrati i 

praksis 

Tydelig klasseledelse 

(Eget vedlegg «Slik gjør 

vi det på Musk») 

Alle ansatte Ved tilsetting Skoleledelsen 

Tilsyn under spising i 

matfri og ute i alle 

friminutt 

Alle ansatte Skoleledelsen Skoleledelsen 

Tilsyn i garderober Alle elever Før og etter krø-

timer 

Kroppsøvingslærere 

Elevsamtaler Alle elever Kontinuerlig Kontaktlærere og 

sosial pedagogisk 

rådgiver 

Utviklingssamtaler Alle elever Vår/høst Kontaktlærere 

Klassesamtaler Alle klasser Kontinuerlig Kontaktlærere 
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Sosimetrisk analyse 

(kartlegge sårbare 

elever) 

Alle elever Høst og ved 

behov 

Kontaktlærere og 

sosial pedagogisk 

rådgiver 

Psykologisk førstehjelp 8. trinn I kvarteret 

kontinuerlig 

Kontaktlærere og 

sosial pedagogisk 

rådgiver 

§9a tema på 

foreldremøter og som e-

post 

Alle foreldre  Vår/høst Kontaktlærere og 

sosial pedagogisk 

rådgiver 

Elevundersøkelsen Alle elever Høst Skoleledelsen 

Veiledning sosialt 

samspill 

Elever Kontinuerlig Kontaktlærere, 

helsesøster og sosial 

pedagogisk rådgiver 

 

De ansatte skal støtte hverandre og stille krav til hverandre om utføring av punktene 

ovenfor. Autoritativt lederskap må praktiseres av de ansatte. Det vil si at alle elever skal 

møtes med respekt, en skal vise raushet og omsorg for elevene og stille krav ut i fra 

innarbeidede normer for atferd. Skolen må være preget av en felles god praksis blant de 

ansatte i møtet med elevene og foreldrene. Elever må få ros for positiv atferd, men må 

irettesettes når de går over grensen for akseptabel atferd. 

Generelle forebyggende tiltak for å fremme et skolemiljø ved Moelv 

ungdomsskole 

Legge til rette for elevmedvirkning – klasseråd og elevråd 

o Sette i gang midttime-aktiviteter og friminutts-aktiviteter 

(volleyballturnering, slåball, en-spretten, slengtau osv.) 

o Lage ei hyggelig kantine for alle 

o Valgfaget «Produksjon av varer og tjenester selger mat i kantina to dager i uka 

o Skape et trivelig utemiljø (sittegrupper, musikk, ballspill, aktiviteter, bålpanne) 

o Arrangere høsttur og vinteraktivitetsdag med aldersblanda grupper 

o Overnattingstur ute 8. trinn 

o Arrangere skoleball (samarbeid mellom elever, lærere og foreldre) 

o Gjennomføre en førjulsdag med aldersblanda grupper 

o Planlegge og gjennomføre ballturneringer 
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Skoleledelsen 

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

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

uten mobbing. 

Tiltak: 

o Følge opp rutinene som blir utarbeidet 

o Sørge for kompetanseutvikling 

o Sørge for informasjon til alle berørte parter 

o Sette mobbing og krenkende atferd på dagsorden og sørge for at det er kontinuitet i 

arbeidet 

o Sørge for at aktivitetsplikten overholdes og at tiltak blir satt inn og evaluert 

o Følge opp alle klager på de ansatte, for eksempel om lærere som mobber og krenker 

elever 

o Ta imot varsler om mobbesaker og sette i gang arbeid for å løse saken 

Ansvarlig: Skolens ledelse 

Følgende faktorer er grunnleggende for å utvikle og opprettholde et godt 

læringsmiljø  

o God ledelse, organisasjon og kultur for læring 

o Lærernes evne til å lede klasser og grupper 

o Positivt tankesett 

o Positive relasjoner mellom lærer og elev 

o Positive relasjoner og kultur for læring mellom elevene 

o Godt samarbeid mellom hjem og skole 

Positive relasjoner elev lærer 

Den autoritative læreren har stor relasjonell kompetanse. Han eller hun bygger bevisst opp 

en positiv relasjon til hver enkelt 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, og roser og korrigerer utfra 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. 

 



15 
 

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing  

 

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. En klasse med 

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. De vil oppleve det som positivt å være aktive og interesserte, 

og de vil akseptere ulikheter. Det er like greit å være flink som å ha faglige eller sosiale 

utfordringer. 

Godt samarbeid hjem-skole 

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: 

o Gi god informasjon i møte med nye elever og foreldre 

o Være spesielt oppmerksom i overganger mellom skoler og trinn 

o Tilsyn ute og i elevbygg 

o Ta opp temaet krenkende atferd og mobbing i klassemøter og engasjere elevene 

o Gjøre elevene bevisste på hvordan mobbingen 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 mobberen også tar skade av å mobbe 

o Ta opp tilskuerrollen. Passive elever forsterker mobbesituasjonen, og elevene bør 

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

o Ta opp mobbing ved bruk av mobiltelefon og Internett spesielt. Dette temaet bør 

også behandles på foreldremøtene med jevne mellomrom 

Ansvarlig: Skoleledelsen og kontaktlærerne 
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Følgende mal for å løse mobbesaker og krenkende atferd er kjent for å gi gode resultater.  

Skoleleder og ansatte skal gjennomføre disse punktene. 

Mal for å løse krenkende atferd og mobbesituasjoner → bruk 

«Aktivitetsplikten – en skriftlig plan» s. 18 
 

1. Undersøkelser og observasjon for å skaffeinformasjon. 

 

2. Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at 

en som er blitt 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 én om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at 

mobbingen er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. 

 

5. Inviterer så til samarbeid for å få slutt på krenkelser og mobbing, gjør avtaler om hva 

som skal skje og setter opp en ny samtale 

 

6. Samtale med foreldrene til de som mobber og krenker hver for seg. Dersom 

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

ordne opp i elevgruppa. 

 

7. Skolen skal lage en skriftlig plan når det settes inn tiltak i en sak. I planen skal det stå 

a) hvilket problem som skal løses 

b) hvilke tiltak som er planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomføres 

d) hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evalueres 

 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 

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 
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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, LMT-

teamet, SLT-gruppa eller andre ressurspersoner i kommunen. Dere kan også kontakte 

Statped dersom det lokale apparatet trenger assistanse. 

 

Moelv ungdomsskole 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 skal vi ha et systematisk, bredt basert arbeid for et godt 

psykososialt miljø. Dette er også 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 

ansvaret for. 

Ansvarlig: Skolens ledelse 

Det er ikke bare elever som krenker og mobber hverandre. 

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

Elevundersøkelsen oppgir 13 000 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 de 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. 
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§ 9A Dokumentasjon på krenkende atferd – skjema 

Aktivitetsplikten – en skriftlig plan 

 
 

Navn på elev: 
 

 

Problem som skal løses: 
 
 
 
 

 

Planlagte tiltak (når skal tiltakene gjennomføres og hvem har ansvaret)? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluering: 
 
 
 
 

 

Eventuelle nye tiltak: 
 
 
 
 

 

Dokumentasjon vedlegg. 

 

Meldt skoleleder (dato):  

Er foresatte informert: 
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Sted og dato: 

Hva skal skolen gjøre? 

AKTIVITETSPLIKTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Følge med 

2. Gripe inn 

3. Varsle 

4. Undersøke 

5. Sette inn egnede tiltak 

6. Dokumentere 

7. Evaluere 

8. Eventuelt endre tiltak 
 

 

 



Vedlegg 1 

«Slik gjør vi det på MUSK» 
- grunnprinsipper for god klasseledelse  

Struktur og regler 

Elevene opplever å møte de samme forventningene på alle læringsarenaer på skolen.  Det er 

forutsigbarhet, både når det gjelder form og innhold i økta. 

Gjennom å etablere og opprettholde en felles struktur og felles forståelse av regler og rutiner skal elevene 

møte like rammer i skolehverdagen.    

o Lærer og elever er til stede når økta begynner 

o Oppstart av alle økter: 

o Vi hilser 

o Klare mål for økta formidles til elevene, i hovedsak skriftlig 

o Plan for økta formidles til elevene, i hovedsak skriftlig 

o Alle timer inneholder: 

o Presentasjon av lærestoffet 

o Utprøving av lærestoffet 

o Oppsummering/sammenfatning av lærestoffet 

o Alle klasserom og andre læringsarenaer holdes ryddige og overlates slik at de er klare til neste økt 

 

Støttende relasjoner 

Elevene møtes positivt hver dag, og opplever å bli sett og anerkjent. 

Gjennom å utvikle en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev skal lærerne bidra til en god og trygg 

skolehverdag for alle. 

o Alle på skolen møtes med en vennlig og positiv holdning fra lærerne.  Dette kommer til uttrykk gjennom:  

o Måten man hilser på  

o Måten man omtaler andre på 

o Måten man kommuniserer gjennom bruk av kroppsspråk 

o Alle elever møtes med respekt uavhengig av deres atferd og forutsetninger for læring 

 

Læringskultur 

Lærerne etablerer en god læringskultur som gjør at elevene forløser sitt potensial.  Læring skal tilpasses 

hver enkelt elev, i et fellesskap.         

Gjennom å etablere et støttende læringsfellesskap i klasserommet skal lærerne bygge en positiv læringskultur.  

o Det etableres regler for god læringskultur i hver klasse 

o Lærer kommuniserer vekst og utvikling, og trener elevene i å etablere et godt tankesett for vekst  

o Det å prøve og feile er en forutsetning for læring og utvikling  

o Det er et tydelig skille mellom når elevene prøver ut lærestoffet og når de vurderes   

o Lærer stiller kollektive forventninger om at alle elevene utvikler seg og knytter sin arbeidsinnsats opp mot 

sin læring og sine resultater 

o Det er lov å være god 

 

Motivasjon og mestring 

Elevene opplever daglig mestring som motiverer til videre læring og utvikling. 

Gjennom å skape en positiv skolekultur som støtter læring, etablere positive relasjoner og ha tydelige regler 

og rutiner skal det drives en undervisning som elevene anser som verdifull for sin egen framtid.  

o Lærer stiller tydelige forventninger til elevene 

o Lærer tydeliggjør sammenhengen mellom arbeidsinnsats og utvikling 

o Lærer gir elevene gode verktøy og øver på bevissthet rundt egen læring 

o Lærer gjennomfører variert og relevant undervisning 

o Lærer gir raske tilbakemeldinger på elevens arbeid og utvikling 

o Læringspartner brukes i alle klasser



Kilder: 
«Opplæringsloven §9A» Lovdata. 

«Rundskriv Skolemiljø Udir-3 2017». 

«Kapittel 9a Opplæringsloven Elevenes skolemiljø» Pedlex 2017. 

«Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing» fra Fylkesmannen. 

«Arbeid mot mobbing» – Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen utarbeidet av utdanningsdirektoratet. 

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

2017/6.-hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten/ 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/6.-hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/6.-hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten

