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Innledning 

I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO) og 
på leksehjelp. Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på 
skolen og det psykososiale miljøet. 

Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe systematisk hver dag med å skape et 
godt skolemiljø, forebygge mobbing og krenkelser og ha gode systemer for å håndtere 
situasjoner og hendelser når elever opplever krenkelser. 

Elevene har rett til å være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et godt og trygt 
skolemiljø. 

Nulltoleranse 

På Åsen og Fagernes skole har vi nulltoleranse mot krenkelser, jf. oppll. § 9 A-3. Eksemplene 
som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men vi har også 
nulltoleranse 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. En av skolens viktigste oppgaver er å lære elever å tenke kritisk og å 
respektere andres meninger og overbevisninger, jf. Prop. 57 L (2016-2017) punkt 4.5.3.  

Aktivitetsplikt 

1. Alle ansatte som arbeider eller oppholder seg på skolen plikter 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. Varsling skjer på skjema vedlagt dette dokumentet. 
Ansvar: ALLE 
 

2. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et 
trygt og godt skolemiljø. 
Ansvar: Kontaktlærer og rektor/ ass skoleleder 
 

3. Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette innebærer 
at elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt 
arbeid. 
Ansvar: Kontaktlærer og rektor/ ass skoleleder 
 

4. Skolen skal dokumentere at det settes inn tiltak i en sak. 
Ansvar: Kontaktlærer og rektor/ ass skoleleder 
 

5. Skolen skal overordnet dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 
Ansvar: rektor/ ass skoleleder 
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Ved mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø 
Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. 
Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har 
det bra, skal hun eller han alltid 
 

1. følge med, gripe inn og varsle skolens ledelse ved skoleleder/ ass. leder. Skriftlig på 
skjema. (Alle) 

2. informere/ varsle foreldre. (Kontaktlærer/skoleleder) 
3. hente inn informasjon gjennom observasjon. (Kontaktlærer/skoleleder) 
4. hente inn informasjon gjennom samtale. Vi skal sørge for at elevene blir hørt og at 

barnets beste legges til grunn. Tiltak settes inn i samråd med elev og foresatte. 
(Kontaktlærer/skoleleder) 

5. sette inn egnede tiltak og utarbeide aktivitetsplan. (Kontaktlærer/skoleleder) 
6. dokumentere tiltak, oppfølging og aktivitetsplan. (Kontaktlærer/skoleleder) 

 
Melde fra til Fylkesmannen 
Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere 
melde saken til fylkesmannen. 
 

1. først må saken ha blitt tatt opp med rektor på skolen 
2. det må ha gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor 
3. saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå 

 
Er det helt spesielle tilfeller, kan det uansett tas kontakt med fylkesmannen. Ta kontakt med 
fylkesmannen i det fylket du bor. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev. 
 

Hva kan fylkesmannen gjøre? 
Hvis fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal 
gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når 
tiltakene skal gjennomføres og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger 
opp. 
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FAGERNES OG ÅSEN SKOLES MÅL 

Hva gjør vi for at alle elever skal ha det bra på skolen?  

 Arbeid i klassene for et godt skolemiljø og klassemiljø.  

 Handlingsplan for sosialt arbeid og positivt elevmiljø. 

 Sosiale aktiviteter for foreldre, lærere og elever –klassefester. 

 Fellesaktiviteter på tvers av klassene. Fellessamlinger. 

 Ha aktivt tilsyn og veiledning av elevene i alle situasjoner 

 Tett samarbeid med foresatte 

 Klasseledelse – tydelige lærere med tydelige rammer 

 Arbeide for gode relasjoner elev-lærer og elev-elev.  

 Hjelpe til med å aktiviserer elevene i friminuttene. 

 Har rutiner for håndtering av § 9a saker, som er kjent for elever og foreldre. 

 Være obs på og avdekke digital mobbing. 

 Vise tydelig nulltoleranse mot mobbing og krenkende adferd.  

 Gi informasjon på foreldremøter om regelverk, rettigheter og skolens holdning.  

 Aktivitetsplikt 

 Gjennomføre livsmestringsprogrammet MITT VALG ukentlig gjennom hele skoleåret.  
 
Elevrådets ansvar:  

 Elevrådsmedlemmene snakker om temaet i elevrådet og i klassene.  

 Gjennomføre ulike aktiviteter for elevene. 

 Opptre høflig og vennlig 

 Ta ansvar for å inkludere alle 

 Selv avstå fra mobbing 
 
Hva kan trinnet/klassen gjøre:  

 Klassen må ikke dekke over mobbing og krenkende adferd.  

 I klassen må elevene bli godt kjent med hverandre og ha klare klasseregler som også tar 
opp temaet mobbing og krenkende adferd.  

 Klassen må finne ut hva de vil gjøre hvis de finner ut at noen blir mobbet eller utsatt for 
annen krenkende adferd.  

 Prosjekter og temadager om mobbing og krenkende adferd.  
 
Hva kan foreldre gjøre:  

 Tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø.  

 Holdningsskapende arbeid i hjemmet hvor det legges vekt på et positivt selvbilde og 
positiv omtale av andre.  

 Utvikle barnas evne til innlevelse, medfølelse og ansvar.  

 Melde fra til skolen der det er mistanke om mobbing – varsle enten kontaktlærer eller 
skolens ledelse direkte. NB! Skolen er ofte avhengig av hjelp for å få avdekket hva som 
foregår i elevmiljøet. Ved ønske kan henvendelser anonymiseres. 
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Avdekking av mobbing og krenkende adferd  
 
Mål: Mobbing eller annen krenkende adferd i og ved skolen blir avdekket.  
 
Vi gjennomfører Spekter to ganger i løpet av skoleåret. Spekter er et ikke-anonymt verktøy for 
lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. 
 
Hver høst gjennomfører skolen Elevundersøkelsen for elever på 5.-7. trinn. Resultatene av 
Elevundersøkelsen drøftes i skolens ulike organer og tiltak settes inn ved behov.  
 
Vakt- og tilsynsordninger  
Alle voksne som har tilsyn ute bærer gule vester. 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 adferd. Har det foregått mobbing eller annen krenkende adferd skal 
skolens ledelse ved skoleleder varsles umiddelbart på henstillingsskjema. 
 
Kommunikasjon lærer – elev – foreldre/foresatte  
 

1. Lærerne gjennomfører elevsamtaler gjennom hele skoleåret. Disse samtalene logges. 
Elevenes skolemiljø er tema ved hver samtale.  

2. Elevenes skolemiljø er tema på alle utviklingssamtaler med foreldre/foresatte (halvårlig).  
3. Elevenes skolemiljø er tema på alle foreldremøter. 

 
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 eller post på ”Usenet Groups”.  
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.  
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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: www.barnevakten.no, www.dubestemmer.no, www.tryggbruk.no, www.ung.no, 
www.nettvett.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.barnevakten.no/
http://www.dubestemmer.no/
http://www.tryggbruk.no/
http://www.ung.no/
http://www.nettvett.no/
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SKJEMA FOR HENSTILLING I HHT OPPLÆRINGSLOVENS § 9a-3:  

”Det psykososiale miljøet”  
 
 
Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd. Det psykososiale miljøet  
”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant 
tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast 
mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan 
rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 
forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.”  
 
Registrering av henstilling angående opplæringsloven §9a-3.  
 
 

Dato: 

 
 

Henstillingen mottatt av: 

 
 

Henstillingen kom fra: 

 
 

Kort sammendrag av saken: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Underskrift mottaker av henstillingen:______________________________________________  
 
 
 
 
 
Underskrift skoleleder:_________________________________________________________ 


