
Messenlia og Lismarka skoler:  HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGING AV 
MOBBING OG KRENKENDE ADFERD 

 
Definisjon av mobbing: 

En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir 
utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. En viktig forutsetning er 
også at det er ubalanse i styrkeforholdet mellom den som blir utsatt, og den eller 
de som utfører de negative handlingene. (Dan Olweus) 

  
Krenkende adferd: 

Krenkende adferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt 
eller tilsiktet rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende adferd kan 
skje som enkelthandlinger eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som 
utføres uten respekt for den andres integritet. 
 
Vi satser på forebygging av mobbing og krenkende adferd ved å skape 
inkluderende skolemiljø. 
Dette gjør vi blant annet ved å: 

 

 organisering av skolen i aldersblanda grupper 

 ulike relasjoner innenfor disse gruppene 

 systematisk utvikling av sosial kompetanse på alle trinn 

 ulike sosiale tiltak på basisgruppe- og skolenivå 

 organisering av ulike aktiviteter gjennom skoleåret på tvers av alder   
(turneringer, turer, trim, fadderordning, syngespill/teater, uteskole,  

          felles morgensamling, m.m.) 

 klasseregler  

 elevsamtaler 

 arbeider med bl.a. gruppesamtaler som fremmer inkludering og 
trygghet 

 den enkelte arbeidstaker opptrer med respekt overfor elevene og er 
tydelige forbilder og grensesettere 

 de voksne utviser særlig aktsomhet slik at de ikke utøver 
hersketeknikker 
 

 
 
 
 
 



TILTAK SOM IVERKSETTES VED MISTANKE OM MOBBING/KRENKENDE  
ADFERD ELLER NÅR MOBBING OPPDAGES 

 

Tiltak Ansvar 
Foreldre og rektor informeres.  
 
Rektor oppretter en tiltaksplan  

Alle ansatte 
 
Rektor 

Samtale med involverte elever og involverte 
foreldre for å kartlegge mobbingen. 
 

Rektor/Kontaktlærer/SFO-leder.  

Observasjon for å kartlegge. 
Orientering til skolens personale som behøver å 
få informasjon. 
 

Kontaktlærer/SFO-leder 

Tiltaksplanen følges og evalueres fortløpende. 
Nye tiltak settes inn om nødvendig. 

 

  

Andre tiltak kan være: 

 Mobber plasseres i en annen klasse 

 Mobber følges til skolen av foresatte 

 Dersom dette ikke er tilstrekkelig må 
eksterne instanser trekkes inn. 

Skoleleder/ kontaktlærer/SFO-leder i 
samarbeid med foresatte. 

 
 
13.08. 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAL Tiltaksplan jf. Opplæringslova § 9A-4.  
  

Dato for 
melding:  

Hvem gjelder saken:  Hvem har meldt:  

      

  

Kort beskrivelse:   
  
  

 

Hva mener eleven?  

Dere skal sette inn tiltak dere mener er egnede og tilstrekkelige til at eleven får et trygt og godt 
skolemiljø, basert på faglige vurderinger og etter å ha hørt med eleven hva han/hun mener og 
ønsker. Tiltakene må være lovlige, og hensynet til barnets beste skal være grunnleggende. Mange 
saker fordrer tiltak på både individ-, gruppe- og skolenivå. Når det settes inn tiltak for at eleven skal 
få et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring trengs det ofte også tiltak som kan 
bidra til å forebygge og/eller hindre at eleven får negative sosiale, psykiske eller psykosomatiske 
ettervirkninger etter hendelsen(e).  
  

Hvilke problem skal 
tiltakene løse  
  

Hvilke tiltak har 
skolen planlagt å 
gjennomføre  
  

Når skal tiltakene 
gjennomføres  
  

Ansvarlig for 
gjennomføring av 
tiltakene  

Evaluering – når og av 
hvem  

          

        

        

        
Hvis evaluering viser at eleven fortsatt ikke har et godt og trygt skolemiljø, sett inn nye tiltak i tabellen under1.   
          

          

          

          

Beskriv eventuelt tiltakene nærmere i eget dokument.   

  
Eventuell annen informasjon:  
  

  
  
Involverte parter er informert om innholdet i tiltaksplanen:  
  
  
Dato:                                                                     Underskrift:  (rektor)  


