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Forord 
 
 

I Opplæringslova § 9 A-2 er det stilt generelle krav til skolene: 

 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø  

som fremjar helse, trivsel og læring. 

 

 
 
Furnes ungdomsskole har nulltoleranse når det gjelder krenkende atferd og mobbing. 
Det betyr at ingen ved skolen -  elever, foresatte eller skolens personale – godtar at 
mobbing eller annen krenkende atferd skjer. Denne ambisjonen skal leve gjennom 
gode rutiner for avdekking, gode rutiner for problemløsning når en situasjon er 
oppdaget og gode rutiner for det forebyggende arbeidet. Handlingsplanen er vårt 
felles forpliktende grunnlag i dette arbeidet.  
 
Planen er sist revidert høsten 2019, og skolens administrasjon er ansvarlig for at 
planen revideres årlig. 
 
Vi skal sikre oss at det arbeides godt og systematisk med dette svært viktige feltet i 
årene framover. Det er derfor i denne planen lagt vekt på å konkretisere tiltak og 
plassere ansvar. Planen skal være et levende og nyttig verktøy for alle parter i 
skolesamfunnet.  
 
For elever og foresatte skal planen være en sikkerhet for at skolens ambisjon om 
nulltoleranse mot mobbing virkelig følges opp. 
 
 
 
Furnes ungdomsskole, august 2019 
 

 
 
Geir Mauseth 
Rektor 
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1. Skolens arbeid mot mobbing 
 
 

 Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, 
trivsel og læring. 

 

1.1 Begrepsavklaring 

 

 
Opplæringsloven, kapittel 9 A omhandler elevenes skolemiljø: 

«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 kapitelet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at det dette blir gjort.  

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot 

krenking som vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.  

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.» 

 
 
Slik forstår vi:  
 
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. 
 
Krenkelser: 
 
Det er viktig å understreke at bestemmelsen i §9 A handler om mer enn mobbing. 
Mobbing, vold, rasisme, diskriminering og trakassering er eksempler på krenkende 
ord eller handlinger. Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller 
handlinger, og begrepet skal tolket vidt. Krenkelser kan omfatte direkte handlinger og 
verbale uttrykk rettet mot eleven, men også mer indirekte krenkelser som 
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utestenging, isolering og baksnakking. Digital mobbing, der krenkelser typisk kan 
skje utenom skoletiden, omfattes også av dette. 
 
Diskriminering: 
 
Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert på 
grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, religion, hudfarge, nasjonalitet eller etnisk 
opprinnelse.  
 
Rasisme: 
 
Rasisme er forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller grupper med utgangspunkt i 
deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. 
 
Vold: 
 
Når en person utsetter en eller flere andre for fysisk maktbruk. 
 
Konflikt: 
 
Med konflikt forstår vi situasjoner der de involverte partene har et tilnærmet jevnt 
styrkeforhold. 

 
 

2. FOREBYGGING 

 

2.1. Skolekultur  

 
Å jobbe med å skape og opprettholde en god skolekultur har betydning for å 
forebygge krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering.  
 
Hva kan rektor gjøre: 
 

o Rektor har ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø blant de voksne 
o Ha klare regler mot krenkende atferd 
o Gi informasjon på foreldremøter om hva som er skolens holdninger og 

handlingsplan i forhold til mobbing/krenkende atferd 
o Behandle og ta tak i saker så raskt som mulig 

 
 

2.2 Relasjon lærer - elev 

Læreren skal være en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til. Det er den voksne 
som har ansvaret for å bygge opp gode relasjoner. 
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Hva skal lærer / barneveileder gjøre: 
 

o Være oppmerksom, se den enkelte. 
o Gjennomføre elevsamtaler.  
o Ta opp problemer i klassen, snakke åpent om det. 
o Utøve tydelig ledelse på en slik måte at alle elevene føler seg trygge i 

klassen/gruppen. 
o Konsekvent oppfølging av regler. 
o Gi klare og tydelige beskjeder. 
o Ta elevene på alvor. 
o Gi elevene en opplevelse av rettferdighet, respekt og toleranse. Samtidig som 

det tas individuelle hensyn. 
o Holde avtaler. 
o Hjelpe elevene til å bygge relasjoner og bli kjent med medelever gjennom 

ulike arbeidsmetoder og samarbeidsformer i klasserommet. 
o Ha fokus på hvordan vi er mot hverandre. Ta det opp med jevne mellomrom, 

skape trygghet 
 
 

 

2.3 Relasjon elev - elev 

Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har en trygg 
og god skolehverdag.  
 
Hva kan elevene gjøre: 
 

o Oppføre seg på en hyggelig måte mot medelever, i tråd med skolens 
ordensregler.   

o Ikke dekke over krenkelser.  
o Bidra til at alle i klassen får felles positive opplevelser. 
o Bidra til at alle har noen å være sammen med. 
o Nulltoleranse for krenkelser. 

  
 

2.4 Foresatte 

Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte skal preges av respekt, tillit 
og samarbeidsvilje. Skolen skal legge til rette for god dialog med foresatte. 
 
Hva kan foreldre gjøre: 
 

o Bidra til at eleven får et positivt selvbilde. 
o Utvikle evne til innlevelse, medfølelse og ansvar hos sitt barn. 
o Melde fra til skolen ved mistanke om mobbing/krenkende atferd. 
o Engasjere seg i det som foregår på skolen. 
o Snakke positivt om skolen. 
o Følge foreldreavtalen (UTSETT) som inngås på hvert trinn og ta kontakt med 

hverandre som foreldre. 
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2.5 Overganger mellom barneskole og ungdomsskole. 

Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse.  
 
Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven:  
 

• Informasjon på forhånd om gruppetilhørighet og lærer. 

• Besøke skolen før oppstart. 

• Legge til rette for sosiale arrangementer som bidrar til at de nye elevene blir 
lettere kjent med hverandre. 

 
 

2.6 Inspeksjon/tilsyn i skolegård, toaletter og felles inne-arealer  

Skolen har prosedyrer for inspeksjon som skal bidra til at skolegård, toaletter og 
felles inne arealer oppleves som trygge steder for alle elever. 
 
 

2.7 Digital mobbing 

Skolen har ansvar for å støtte og veilede elevene til å lære seg godt nettvett. 
 
Gjennom aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9A-4 andre ledd har alle ansatte på 
skolen en plikt til å undersøke saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en 
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder også ved digital mobbing.  
Aktivitetsplikten innebærer en plikt til å gripe inn mot krenking som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering dersom det er mulig. 
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3. Avdekking av krenkelser 
 
Alle ansatte ved skolen har et ansvar for å følge med på at alle elever har et trygt og 
godt skolemiljø.  
 
Ansatte som avdekker krenkelser skal melde fra til rektor.  

3.1   Spekter 

Alle elevene skal gjennomføre den sosiale kartleggingen «Spekter» i forkant av 
elevsamtaler høst og vinter/vår. De forhold som avdekkes, må det tas tak i.  

3.2 Elevundersøkelsen 

Undersøkelsen skal gjennomføres for elevene på 10. trinn. Svarene på 
undersøkelsen må leses på klassenivå og de forhold som avdekkes, må det tas tak i.  

3.3 Vakt og tilsynsordninger 

Skolens ansatte har inspeksjon i alle friminutt samt 10 minutter før og etter skoletid. 
Tilsyn av elever anser skolen som et viktig tiltak i å forebygge og ev. oppdage 
krenkelser.  

3.4 Kommunikasjon lærer – elev – foresatte 

Skolen skal i henhold til Forskrift til Opplæringslova gjennomføre minimum to 
elevsamtaler og to utviklingssamtaler hvert skoleår. Trivsel skal være et tema i disse 
samtalene. 

3.5 Krenkende atferd fra voksne mot elever 

Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen 
som arbeider på skolen utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, 
diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal 
varsle skoleeier.  
 
 

4. Arbeid med krenkelser – skolens aktivitetsplikt 
 
 
Skolen skal sikre at lærere eller foresatte som tar opp en krenkelse vet at den blir 
seriøst behandlet etter retningslinjer i denne planen. 

4.1 Skolens prosedyrer når krenkende atferd er meldt eller avdekket 

Skolens har egne prosedyrer for hvordan det skal arbeides når krenkende atferd er 
avdekket. Foresatte er viktige samarbeidspartnerne i dette arbeidet. 
 

4.2 Samarbeid med andre instanser ved krenkende atferd 

Skolen vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om andre samarbeidspartnere bør trekkes inn 
i arbeidet.  
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For eksempel: 
 

• Helsesykepleier 

• Ungdomskontakten  

• Barneverntjenesten 

• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 

• Skolens oppvekstteam 

• Politiet 
 
 
 

5. Kontinuitet 
 

Oppfølging av retten til et trygt og godt skolemiljø 
 

Årshjul for Ringsakerskolen 
NÅR HVA HVORDAN ANSVARLIG UTFØRT 

1 
Hele 
skoleåret 

Psykologisk førstehjelp, 
 
 
Bruk av det digitale 
kartleggingsverktøyet 
Spekter. 

Arbeid med psykologisk 
førstehjelp på alle trinn. 
 
Brukes for å følge med på 
utviklingen av læringsmiljøet, 
og  for å avdekke forhold 
knyttet til læringsmiljøet ved 
mistanke eller varsling om 
f.eks. mobbing. 

Rektor 
Kontaktlærer 
Faglærer 

 

August Gjennomgang av plikter og 
retter i henhold til § 9a i 
Opplæringsloven, og 
ressurser fra Udir sine 
nettsider. 
 
Gjennomgang av skolens 
ordensregler, 
inspeksjonsordning og 
ajourføre lokal 
handlingsplan mot mobbing 
og krenkende atferd. 

I personalgruppa, med elevråd, 
i alle klasser, i FAU-SU og på 
klasseforeldremøter. 

Rektor  

 
1 (signer ut) med eventuell referanse til dokumentasjon. 
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Aug/Sept Skolens ordensregler og 
handlingsplan mot mobbing 
og krenkende atferd 
ajourføres på skolens 
hjemmeside og foresatte 
informeres. 

Ordensregler og handlingsplan 
med informasjon om 
meldingsskjema legges på 
skolens nettsider. 

Rektor 
Kontaktlærer 
 

 

Aug/Sept Utarbeide samværsregler 
klassevis med elevene. 

I klassen. 
Formidles til foresatte. 

Kontaktlærer 
Alle elever 
Klasselærer 

 

Sept/Okt Gjennomføre sosiogram- 
undersøkelsen SPEKTER og 
elevsamtaler med alle 
elever før gjennomføring av 
elevundersøkelsen. 

Kontaktlærer / lærerteam 
gjennomfører sosiogram og 
følger opp resultater i 
elevsamtalene for nødvendige 
tiltak før elevundersøkelsen 
gjennomføres. 
 

Kontaktlærer 
Lærerteam 
 

 

 https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-
verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-
kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-
23048.html 

 

Okt/Nov Elevundersøkelsen 
gjennomføres på 7. og 10. 
trinn. 

Digitalt – i god tid før frist 
fastsatt av Utdannings-
direktoratet. 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

Des/Jan  Analyse og gjennomgang av 
resultater fra elev-
undersøkelsen så snart 
skolen har tilgang til 
resultatene. 
 

Samlet i personalet, 
team/trinn. 
Eventuelt samarbeid med 
læringsmiljøteamet.  
Gjennomføre pedagogisk 
analyse for nødvendige tiltak. 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

Jan/Feb Resultater fra 
elevundersøkelsen legges 
fram i FAU og SU, med plan 
for oppfølging av resultater. 

På FAU / SU-møte 
Involvering i skole-hjem 
samarbeid (klassekontakter) 
og i elevråd 
(elevrådsrepresentant) 

Rektor 
Elevråds-
kontakt 
 

 

Mar/Apr  Gjennomføre sosiogram-
undersøkelsen SPEKTER og 
elevsamtaler med alle 
elever.  

Kontaktlærer / lærerteam 
gjennomfører sosiogram og 
følger opp resultater i 
elevsamtalene for nødvendige 
tiltak. 

Kontaktlærer 
Lærerteam 

 

Apr/Mai «Brev til skolen» fra 
avgangselevene på 7. trinn 
og 10.trinn (før eksamen). 

Elevene skriver et brev til 
skolen om hva som har vært 
bra i skolemiljøet og hva som 
skolen kan gjøre bedre for at 
alle elever skal ha et trygt og 
godt skolemiljø. 

Kontaktlærer  
Faglærer i 
norsk 

 

Juni Evaluering av arbeid med 
årshjulet.  

I klassene. I personalgruppa. 
Avgangselevenes «Brev til 

Rektor 
Kontaktlærer 

 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/sosiometrisk-kartlegging/a-gjennomfore-sosiometrisk-kartlegging/gjennomforing-av-sosiometrisk-kartlegging-article122819-23048.html
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skolen» tas inn i arbeidet med 
årshjulet. 

 

Lenker: Spørreskjema til elevene: 
https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13466554/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/
Pdf/Mobbing/Spekterunders%C3%B8kelse%20bokm%C3%A5l%20med%20voksenmobbing
_okt18.pdf 

 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 

a. Forebyggende tiltak 
b. Ordensregler 
c. Nyttige telefonnummer og nettsteder 
d. Prosedyrer i arbeid med mobbesaker 

 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13466554/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/Spekterunders%C3%B8kelse%20bokm%C3%A5l%20med%20voksenmobbing_okt18.pdf
https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13466554/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/Spekterunders%C3%B8kelse%20bokm%C3%A5l%20med%20voksenmobbing_okt18.pdf
https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13466554/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/Spekterunders%C3%B8kelse%20bokm%C3%A5l%20med%20voksenmobbing_okt18.pdf
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Forebyggende tiltak 
 
 

• Skole – hjem samarbeid  

• Elevsamtale 

• Utviklingssamtale 
 
 

• Ordensregler 

• Klasseregler 
 

• Fellessamlinger 

• Miljøbua 

• Friminuttsaktiviteter: Åpen gymsal / bibliotek / ping-pong-bord    

• Bygge godt klassemiljø  

• Lærer er rollemodell i relasjon med elevene 

• Klassesamtale 

• Bruk av humor 

• Oppstart 8.trinn 

• Bruk av læringspartnere/makkere  

• Turer på de ulike trinn 

• Musikalen på 10.trinn 

• Tema i KRLE  

• Eksterne forelesere; politi inn og snakke om nettmobbing og 
bildedeling 

• Psykologisk Førstehjelp 

• Vennskapsuke – februar 

• Markere verdensdagen for psykisk helse – oktober  
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Ordensregler for Furnes ungdomsskole 

 

A: Som elev ved Furnes ungdomsskole skal jeg oppleve: 

1. Et skolemiljø som er preget av trygghet og trivsel, medansvar og omsorg. 
2. En skolehverdag som gir meg muligheter til å bruke og utvikle mine evner og anlegg. 
3. Å få hjelp og veiledning dersom jeg har personlige, sosiale eller faglige problemer. 
4. Å bevege meg trygt i skolens miljø og på skoleveien uten frykt for å bli skadet eller 

plaget av andre. 
 

B: Som elev ved skolen har jeg ansvar for å følge samværsreglene: 

1. Jeg skal ha respekt for avtaler og følge beskjeder, samt vise hensyn overfor alle 
elever og ansatte ved skolen.  

2. Jeg har ansvar for å møte til undervisningen til rett tid, gjøre oppgavene på 
læringsplanen min og ha med det som trengs for å utføre skolearbeidet.  

3. Jeg skal bidra til arbeidsro i timene, og vise respekt for undervisning. Mobiltelefon kan 
bare brukes når det er en del av undervisningen. 

4. Jeg har ansvar for å bidra til at skolen og skoleområdet holdes ryddig, og at 
skolebygningen og skolens utstyr ikke ødelegges.   

5. Jeg skal ikke røyke, bruke snus eller andre rusmidler på skolens område eller på 
arrangement i regi av skolen. Det er heller ikke tillatt å ha med seg rusmidler. 

6. Jeg holder meg på skolens område dersom det ikke er avtalt med lærer. 
7. Skolen har nulltoleranse mot mobbing. Sammen med klassen og lærerne 

mine må jeg gjøre meg kjent med skolens handlingsplan mot mobbing og 
krenkende atferd.  

8. Sammen med klassen min skal jeg bidra til at det lages egne klasseregler 
for å skape et godt klassemiljø. 

 

C: Dersom samværsreglene brytes, kan skolen benytte disse tiltakene: 

1. Påtale fra lærer og/eller skolens ledelse. 
2. Informasjon til og involvering av foresatte. 
3. Beslag av ulovlige gjenstander. 
4. Nedsatt karakter i orden og atferd. 
5. Utestenging fra gruppe/klasse for en bestemt tid. 
6. Utestenging fra skolens arrangementer som ekskursjoner, turer, elevfester o.l 
7. Midlertidig eller permanent klassebytte. 
8. Ved alvorlig forseelser kan skoleleder etter samråd med lærer vise en elev bort fra 

skolen inntil 3 dager.  Eleven og foresatte skal ha fått mulighet til å uttale seg om 
saken før utvisningen blir iverksatt. 

9. Anmeldelse til politi. 
 
Dato:      

   Elev  Foresatte 
 
 

FURNES
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Nyttige telefonnummer og nettsteder:  
 
Alarmtelefonen for barn 
og unge 

116 111  

Mental Helses 
Hjelpetelefon 

116 126     
(hele døgnet) 

 

Kirkens SOS 22 40 00 40 
(hele døgnet) 

www.kirkens-sos.no  

Barneombudet 22 99 39 50  
(man-fre 8-15) 

http://barneombudet.no/spor-
barneombudet/  

Bekymringstelefonen  810 03 940 
(man-fre 9:30-
14:30) 

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/radgivni
ng/ 

Ungdomstelefonen 400 00 777 
(man-lør 18-22) 

http://www.ungdomstelefonen.no/  

Klara Klok   http://www.klara-
klok.no/node/add/sp-rsm-l 

Kors på halsen 800 33 321  
(man-fre 14-22) 

https://www.korspahalsen.no/ 

Utdanningsdirektoratet   http://www.udir.no/nullmobbing/ 

Ung.no  http://www.ung.no/  

Snakk om mobbing  http://www.snakkommobbing.no/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kirkens-sos.no/
http://barneombudet.no/spor-barneombudet/
http://barneombudet.no/spor-barneombudet/
http://www.ungdomstelefonen.no/
http://www.ung.no/
http://www.snakkommobbing.no/
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PROSEDYRER I ARBEID MED KRENKELSER 
 
 

Kommunens tiltakskort når krenkelser er meldt eller avdekket 

 
1. Rektor varsles senest innen utgangen av dagen 
2. Varsle skoleeier ved behov 
3. Utarbeide faktabeskrivelse (hvem-hva-hvor) 
4. Varsle foresatte 
5. Utarbeide kommunikasjonsstrategi ved behov 
6. Undersøke saken snarest mulig 
7. Finne egnede tiltak 
8. Dokumentere hva som blir gjort fortløpende 
9. Evaluere tiltak  

 
 
 
 
Aktivitetsplikten:  
 
§9 A-4: 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 
a) kva problem tiltaka skal løyse 
b) kva tiltak skolen har planlagt 
c) når tiltaka skal gjennomførast 
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 
e) når tiltaka skal evaluerast. 
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§9 A-4 Dokumentasjon aktivitetsplikten 
 
Dato:   Dokumentert av:  
 
1   Situasjon/problem 

 
 
 
 

2a  Planlagte tiltak 

 
 
 
 

2b  Når tiltakene skal gjennomføres 

 
 
 
 

2c  Ansvarlige for gjennomføring av tiltak 

 
 
 
 

2d  Når tiltakene skal evalueres 

 
 
 
 

 
 
3   Evaluering 

 
 
 

4   Oppfølging  

 
 
 
 

 
 


	1. Skolens arbeid mot mobbing
	1.1 Begrepsavklaring

	2. FOREBYGGING
	2.1. Skolekultur
	2.2 Relasjon lærer - elev
	2.3 Relasjon elev - elev
	2.4 Foresatte
	2.5 Overganger mellom barneskole og ungdomsskole.
	2.6 Inspeksjon/tilsyn i skolegård, toaletter og felles inne-arealer
	2.7 Digital mobbing

	3.  Avdekking av krenkelser
	3.1   Spekter
	3.2 Elevundersøkelsen
	3.3 Vakt og tilsynsordninger
	3.4 Kommunikasjon lærer – elev – foresatte
	3.5 Krenkende atferd fra voksne mot elever

	4. Arbeid med krenkelser – skolens aktivitetsplikt
	4.1 Skolens prosedyrer når krenkende atferd er meldt eller avdekket
	4.2 Samarbeid med andre instanser ved krenkende atferd

	5. Kontinuitet
	Oppfølging av retten til et trygt og godt skolemiljø
	Kommunens tiltakskort når krenkelser er meldt eller avdekket


