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Forord 

Vestby er den sydligste av Follokommunene, og har ca 17 000 innbyggere. Det er fem barneskoler og 

to ungdomsskoler i kommunen. Samtlige skoler er av nyere dato, eller vedtatt at skal bygges ny. Det 

vil si at de fysiske rammene for et godt læringsmiljø etter hvert er oppdatert og tilgjengelig for alle 

elevene i Vestby kommune. Det er 1662 elever fra 1.-7. klasse i Vestby, og 702 elever fra 8.-10. 

klasse. Kommunen har også en alternativ ungdomsskole hvor det går 6 elever.   

Denne planen har vi laget for deg som er ansatt, leder eller foreldre til barn på en av kommunens 

skoler og SFO, for å hjelpe deg i arbeidet for å sikre elevene et godt psykososialt skolemiljø. Her 

finner du en oversikt over skolens ansvar og handlingsalternativer knyttet til hvordan forebygge, 

avdekke og løse konflikter.  

Vestby kommunes mål er at alle elever i Vestbyskolen skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet som 
fremmer helse, trivsel og læring (oppll. §9a-2). Vi har et overordnet perspektiv og en visjon om at alle 
skoler skal være mobbefrie (strategiplan).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen er utarbeidet på nytt høsten 2015, og er gjeldende fra januar 2016. Planen er forpliktende for 
hver enkelt skole og SFO. Planen er revidert sommeren 2017 etter endringene i opplæringslovens 
§9a, som trer i kraft 01.08.17. 
 
Høsten 2014 vedtok politikerne i Vestby at det skulle opprettes en prosjektstilling tilknyttet 

skolekontoret som skulle arbeide for redusert mobbing i barne- og ungdomsskolen, SFO og 

kommunale barnehager. I løpet av høsten 2015 ble det besluttet at stillingen skulle hete «Rådgiver 

for bedre barnehage- og skolemiljø». Stillingen har en mobbeombudsfunksjon som betyr at foreldre 

og elever selv kan ta kontakt dersom de opplever bekymring knyttet til mobbing på skolen. Det ble 

også naturlig at stillingen skulle benyttes til forebyggende arbeid for å fremme trivsel og et godt 

barnehage- og skolemiljø for alle barna i Vestby (jfr.oppll.§ 9a-2). Det forebyggende arbeidet består i 
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stor del av opplysningsarbeid til ansatte og innbyggere knyttet til hvordan vi alle kan bidra til å bygge 

et godt miljø for barna våre, samt hvordan vi skal kjenne igjen og håndtere det dersom vi opplever 

bekymring for at miljøet ikke er godt.  

Rådgiveren bistår elever, foreldre og skolene der det foreligger bekymring rundt skolemiljøet som 

ikke har latt seg løse lokalt på skolen, der det er utfordrende samarbeid mellom skole og hjem eller 

der hvor en klasse eller et trinn ønsker hjelp til å bygge et godt skolemiljø som et forebyggende tiltak.  

Rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø er nå en fast stilling ved skolekontoret i Vestby 

kommune, og både elever, foreldre og skolene oppfordres til å ta kontakt dersom man har spørsmål 

eller bekymring knyttet til skolemiljø.  

 
Vestby kommune 
 
Sverre Korslund 
Skolesjefen 
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Innledning  
Opplæringsloven kapittel 9a omhandler skolemiljøet til elevene.   
 
§ 9a-2: Retten til eit trygt og godt miljø  
Alle elevar har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 
 

Å trives på skolen er en av de viktigste forutsetningene for læring. Et godt psykososialt miljø på 

skolen fremmer trivsel og tilhørighet. Et godt skolemiljø kjennetegnes av en skole som gir elevene 

muligheter for å delta aktivt og utfolde seg og anledning til å oppleve læring og mestring. Det er et 

miljø som er preget av positive relasjoner mellom elevene seg i mellom, og med lærerne. Et godt 

læringsmiljø kan gi mange gode opplevelser av fellesskap og mestring.  

 
§9a-3: Nulltoleranse og systematisk arbeid, 1.avsnitt 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald diskriminering og trakassering 

Begrepsavklaring 
§9a-4: Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø, 1. avsnitt 

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. 
 
Med krenkende atferd forstår vi:  
Krenkende atferd er alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre mennesker 
fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkeltstående eller gjentatte handlinger. 
Krenkende atferd er handlinger som utføres uten respekt for integriteten til den som blir rammet. 
Mobbing: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført 
av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, 
og episodene blir gjentatt over tid.  
Skjult mobbing betyr at noen blir utsatt for baksnakking, ryktespredning, blikk, kroppsholdning, 
ignorering, mimikk m.m.  

Utestenging betyr at noen blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.  

Vold innebærer at noen bruker fysisk og/eller psykisk makt for å skade andre.  

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen 
hudfarge eller snakker et annet språk/dialekt.  

Diskriminering betyr at en person blir dårlig behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av 
kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opphav.  

Digital krenking betyr at noen bruker internett, mobil eller e-post for å sende og spre ondsinnede 
meldinger eller bilder av en person/situasjon.  
 
For å stoppe mobbing, må enkeltkrenkelser avdekkes og stoppes tidlig, før de blir mange og mer 

alvorlige. Snakker vi om at en krenkelse er en for mye, og at enhver krenkelse skal gripes fatt i, så har 

vi et veldig konkret mål å gå for. 

Ved å arbeide systematisk over tid for et godt og trygt miljø for alle elever, og å forebygge 

forekomsten av krenkende atferd, vil alle elever kunne oppleve et mobbefritt skolemiljø som er 

preget av trivsel og en opplevelse av tilhørighet.  

Å forebygge og motvirke mobbing vil ikke lykkes dersom det ikke samtidig arbeides langsiktig og 

målbevisst med det som har størst effekt på omfanget av mobbingen, nemlig motiverte elever som 
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trives, som har et godt forhold til sine lærere, som bidrar til et positivt klassemiljø, som får god faglig 

støtte og er i trygge fysiske omgivelser på en skole som har «orden i sakene» og en trygg og 

respektert plass i lokalsamfunnet. Kort og godt: Et godt læringsmiljø. 

(http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/2011/5/nifu_mobbing.pdf) 

Forebyggende og helsefremmende arbeid 
§ 9a-3: Nulltoleranse og systematisk arbeid, 2.avsnitt 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremja 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 

Vestby kommunes målsetting om at alle elever i Vestbyskolen skal oppleve trygghet og sosial 
tilhørighet som fremmer helse, trivsel og læring (jfr. oppll. §9a-2), handler ikke bare om å hindre 
plager og dårlig læring, men også at skolemiljøet skal bidra positivt til helse, trivsel og læring hos 
eleven. 
 
Målinger og observasjoner av miljøet er viktige, fordi de kan si noe om hvilken effekt de ulike 
miljøfaktorene kan ha på helse, trivsel og læring hos elevene. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel 
og læring.   
 

 
 
 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø som er 
forskningsbasert. Materiellet gir konkrete forslag til arbeid og omfatter følgende områder: 

God ledelse, organisasjon og kultur for læring i skolen 

Skolens ledelse og skolen som organisasjon legger rammer og setter premisser for det læringsmiljøet 
elevene opplever i sin skolehverdag. Et godt og inkluderende læringsmiljø krever en tydelig ledelse 
og en kollektiv orientert organisasjon i skolen. 

Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp  

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.  

http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/2011/5/nifu_mobbing.pdf
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Positive relasjoner mellom elev og lærer  
Den autoritative læreren er tydelig og har kontroll, samtidig som han eller hun er støttende og 
empatisk og anerkjenner eleven som aktør i læringsarbeidet i klasserommet. Dette er viktig for alle 
elever, og særlig viktig for elever som av ulike grunner strever på skolen. 
 
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 mellom hjem og 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 krenkende atferd, vil dette 
i seg selv virke forebyggende.  
 

Kontinuerlig, langsiktig og systematisk arbeid  
Kommunens arbeid med å fremme helse, miljø og trygghet for elevene er kontinuerlig og 

systematisk. Med kontinuerlig mener vi at det systemiske arbeidet er den røde tråden i skolens 

arbeid, ikke noe som kun blir gjort når det oppstår vanskelige/utfordrende situasjoner. Det 

systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig.  

Arbeidet med et godt psykososialt miljø er satt i system, og strategiene for det forebyggende 

arbeidet er inkludert i skolenes årshjul. Arbeidet for et godt psykososialt miljø skjer i samarbeid med 

elevene gjennom manifest mot mobbing, elevråd og skolemiljøutvalg, og i samarbeid med foreldrene 

gjennom FAU og et godt skole – hjem samarbeid. Trivsel og opplevelsen av tilhørighet er et naturlig 

samtaleemne i alle treffpunkt mellom elever, deres foreldre og skolen. I tillegg er skolens personale 

bevisste sin proaktive rolle ved inspeksjon og i overgangssituasjoner. Skolens personale og elevrådet 

skal gjøres kjent med, og delta i drøftinger rundt den kommunale handlingsplanen minst to ganger i 

året. På denne måten sørger vi for at handlingsplanen blir et nyttig verktøy i det daglige virke, og ikke 

noe vi kun henter frem ved «behov».   
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Årshjul for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 

  
Personalet Skole/SFO 

 
Elever 

 
FAU 

 
Foresatte 

 
 SU/SMU 

 
Aug 

Opplæring og informasjon til 
alle ansatte  

 Handlingsplan for et 
godt psykososialt 
miljø (§9a)  

 Ordensregler 

 Inspeksjonsrutiner 

 Refleksjon rundt 
hva er krenkende 
atferd 

Gjennomgang av 9a: 

 ordensreglement 

 Handlingsplan for et 
godt psyk.sos miljø 

 Refleksjon rundt 
hva er krenkende 
atferd 
 

 Foreldre skriver 
under på at 
ordensreglement  
er lest. 

 

 
Sept 

Personalet legger rammer for 
at elevene er aktivt deltakende 
i vennskapsuken UKE 36 
«Manifest mot mobbing», i 
udir regi. 

Elevene lager 
klasseregler/trinnregler med 
utgangspunkt i 
samværsreglene ved skolen. 
Elevene utvikler egne tiltak for 
vennskapsuken UKE 36 
«Manifest mot mobbing» 

FAU konstitueres 
innen 15.9. 
Gjennomgang av  
Forskrift for 
ordensreglement og 
Handlingsplan for godt 
psyk.sos. miljø 

Foreldre får 
informasjon om 
Handlingsplanen 
for godt psyk.sos 
miljø, og hvordan 
skolen jobber 
med denne 
planen, på 
foreldremøte. 
 
Foreldrenes rolle i 
et godt 
psykososialt miljø 
fremheves 
(holdninger, 
ytringer) 

 

 
Okt 

 Gjennomføring av  
Elevundersøkelsen 
trivselsundersøkelse 5. – 
10.trinn 
Gjennomføring av 
trivselsundersøkelser 1.-4. 
trinn 
 
Tiltak og aktiviteter angående 
skolemiljø, blir tatt opp i 
elevrådet («Steg for Steg», 
«Trivselsleder»..) 

  SU konstitueres innen 
30.9. Gjennomgang av  
Forskrift for 
ordensreglement og  
Handlingsplan for godt 
psyk.sos. miljø 

 
Nov 

 Gjennomføring av  
Elevundersøkelsen 
trivselsundersøkelse 5. – 
10.trinn 
Gjennomføring av 
trivselsundersøkelser 1.-4. 
trinn 
 

   

 
Des 

Gjennomgang av resultater 
fra elevundersøkelsen og 
trivselsundersøkelsen i  
Plenum 
 
Igangsetting av tiltak. 
Evaluering av høsthalvåret i 
plenum. Hvilke har vi gjort bra, 
og hvilke utfordringer står vi 
overfor til våren.  

Elevrådet og elevene på 1.-4. 
trinn informeres om 
resultatene fra 
Trivselsundersøkelser.  
 
 

   

 
Jan 

Gjenta, evaluer og evt endre: 

 Handlingsplan for et 
godt psykososialt 
miljø (§9a) 

 Ordensregler 

Elevrådet og elevene på 5.-10. 
trinn informeres om 
resultatene fra 
Elevundersøkelsen. 

Informasjon om 
resultater fra 
elevundersøkelse og 
trivselsundersøkelse 
med evt. tiltak. 

 Resultater fra 
Trivselsundersøkelsen 
m/eventuelle nye 
tiltak 
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 Inspeksjonsrutiner 

 Hva er krenkende 
atferd? 

 
 
Gjennomgang av resultater fra 
elevundersøkelsen/trivselsund
ersøkelsen på trinn. 
Igangsetting av evt. tiltak. 
 

 
Feb 

Gjenta, evaluer og evt endre: 

 Handlingsplan for et 
godt psykososialt 
miljø (§9a) 

 Ordensregler 

 Inspeksjonsrutiner 

 Hva er krenkende 
atferd? 

 
 
Gjennomgang av resultater fra 
elevundersøkelsen/trivselsund
ersøkelsen på trinn. 
Igangsetting av evt. tiltak. 
 

  Tema: Digital 
mobbing på felles 
foreldremøte. 4. 
trinn. 
Foreldremøter på 
de øvrige trinn 
har ekstra fokus 
på psyk.sos miljø 
(Hvordan barna 
har det) 

 

Mars  Gjennomføring av 
trivselsundersøkelser 1.-
10.trinn 

 Tema: Digital 
mobbing på felles 
foreldremøte. 4.  
trinn. 
Foreldremøter på 
de øvrige trinn 
har ekstra fokus 
på psyk.sos miljø 
(Hvordan barna 
har det) 

 

 
April 

     

 
Mai 

Se på resultater fra 
trivselsundersøkelser. 
Igangsetting av evt. tiltak.  
 
 
Vurdering og revidering av 
Handlingsplan for et godt 
psykososialt miljø. 

Elevrådet og elevene på 1.-10. 
trinn informeres om 
resultatene fra 
Trivselsundersøkelser.  
 
Elevrådet kommer med innspill 
til vurdering og revidering av 
Handlingsplan for et godt 
psykososialt miljø. 

Informasjon om 
resultater 
trivselsundersøkelser 
med evt. tiltak. 
 
 
FAU kommer med 
innspill til vurdering og 
revidering av 
Handlingsplan for et 
godt psykososialt 
miljø. 

Foreldremøte 7. 
trinn: Om 
overgangen til 
ungdomsskolen 

 

Juni     Resultater fra 
Trivselsundersøkelser  
m/eventuelle nye 
tiltak 
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IKT – den digitale hverdagen 
Bruk av digitale hjelpemidler i hverdagen vår har hatt en eksplosiv utvikling. I dag er det helt naturlig 
at en skolestarter har erfaring med bruk av pc, mobil og nettbrett. For å ivareta sikkerhet og elevenes 
miljø i forhold til digitale medier er alle foresatte og barn pålagt å lese og forholde seg til et IKT - 
reglement. Alle klasser/team lager sine egne forenklede IKT - plakater ut fra dette IKT – reglementet.  
Skolene skal ha besøk av barnevakten eller andre med spesiell kunnskap om digitale krenkelser og 

mobbing i løpet av 4. og 8.trinn.  

Det forebyggende arbeidet vil inkludere digitale hjelpemidler som en arena hvor krenkende 
handlinger og ytringer kan forekomme. Personalet på skolene skal være kjent med kommunens 
«Retningslinjer ved bruk av sosiale medier», og de skal være oppdatert om trender ved bruk av 
sosiale medier blant elevene. Generelt er det viktig med fokus på nettvett allerede fra 1. klasse, da 
elevene stadig tidligere beveger seg over på den digitale plattformen. Ved mistanke eller varsling om 
at det foregår krenkende handlinger eller ord gjennom bruk av digitale hjelpemidler, gjelder også 
prosedyrene som nevnt i slutten av dette dokumentet om avdekking og håndtering av situasjonen. 
Generelt er det viktig å snakke med barna også om hvordan de har det på nett.  
At årsaken til opplevelsen av utrygghet, ensomhet, mistrivsel o.l ligger utenfor skolen i tid eller fysisk 
område, som gjerne er tilfelle ved digital mobbing, begrenser ikke det skolens aktivitetsplikt så lenge 
elevens opplevelse av sin tilstedeværelse på skolen preges negativt av det.  
 

Avdekking 

§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø, 2.-3. avsnitt 
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. 

Lovteksten slår fast at alle som er ansatt ved skolen har, ved mistanke eller kunnskap om at en elev 

blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, en aktivitetsplikt som består av plikt til å gjøre 

undersøkelser, til å varsle rektor og til å gripe inn.  

Oppfylles ikke handlingsplikten kan ansatte straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, jf. 

opplæringsloven § 9a-13. 

Krenkelser kan være vanskelig å oppdage, og svært mange av elevene som blir krenket, sier ikke ifra 

om det som foregår. Det er derfor viktig å være aktiv på mange måter for å kunne avdekke 

krenkelser. For å gjøre dette på våre skoler, benytter vi oss av følgende rutiner basert på anbefalinger 

fra utdanningsdirektoratet: 

 Årlige spørreundersøkelser/trivselsundersøkelser, i tillegg til den obligatoriske 

gjennomføringen av Elevundersøkelsen 

 Høyt fokus på kvaliteten i samspillet mellom elevene ved bruk av direkte observasjon og 

kartleggingsverktøy (Innblikk er eksempler på nyttig verktøy ved avdekking) 

 Høyt fokus på tilstedeværelse og tilsyn i friminuttene. De voksne som er ute har en 

proaktiv og oppsøkende rolle, særlig i områder som er spesielt utsatt 

 Trivsel blir tatt opp systematisk i individuelle samtaler med elevene, i klassene, på 

elevråd, i foreldresamtaler og på foreldremøter 
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 Meldinger om krenkende handlinger eller ord fra foreldre og elever, tas alltid på alvor og 

utløser automatisk en undersøkelsesprosess.  

 Ved mistanke om krenkelser intensiveres observasjonene, undersøkelsene og 

innhentingen av opplysninger 

Håndtering 
§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø, 4. avsnitt 

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.  

I skolene i Vestby skal alle elever og foresatte oppleve å bli tatt på alvor hvis de kommer til skolen 

med bekymring om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Skolene tar ansvar og 

initiativ for å stoppe slik atferd og følger opp i ettertid. Rektor har det overordnede ansvaret for at 

skolen følger opp saker som gjelder skolemiljøet. Når elever, foresatte eller ansatte ved skolen har 

avdekket at elever blir utsatt for krenkende ord og/eller handlinger, skal skolen sikre en 

saksbehandling og oppfølging i tråd med lover og forskrifter og for øvrig følge kommunens 

retningslinjer rundt opplæringslovens § 9a. 

Avdekking omfatter også at ansatte, elever eller foreldre/foresatte melder fra om hendelser når 
noen opplever krenkende ord og handlinger. Skolen skal sikre at den subjektive opplevelsen til 
eleven kommer frem, og at tiltak er igangsatt så raskt som mulig.  
 

Dokumentasjon 
§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø, 6. avsnitt 

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. 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte 

ledd. 

Hvordan løser vi saker hvor krenkelser og/eller mobbing er avdekket? 

Skolen skal være mobbefri. For å klare dette er det viktig at sakene som oppstår løses raskt. Som 

ansatte i skole og SFO, skal vi gå konstruktivt inn for å løse saker som omhandler krenkelser og 

mobbing. De ansatte på skolen trener på hvordan en sak løses. Rektor skal vite om avdekte saker, og 

rektor skal delta sammen med de ansatte for å løse saken. Det er viktig å møte alle de involverte med 

respekt, og vi skal oppleves som trygge og tydelige voksne. Dersom en sak virker fastlåst og vanskelig 

å løse alene, er det viktig å be om støtte fra skolekontoret, PPT, barnevernet eller andre.  
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Mal for å løse krenkelses-/mobbesaker (hentet fra Udir) 

1. Undersøke og observere for å skaffe informasjon («Innblikk» og «Spekter» er verktøy som er 

tilgjengelig for alle, og som kan systematisere observasjonene, og gi hjelp til hva man skal ha 

spesielt fokus på i observasjonene) 

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

blitt mobbet som regel underdriver 

3. Samtale med foreldrene til den som er blitt plaget 

4. Samtale med den som mobber. Selv om det er flere som mobber, må dere snakke med en 

om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at mobbingen er uakseptabel og må 

stoppe umiddelbart. Dere inviterer så til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler 

om hva som skal skje og sett deretter opp en ny samtale. Ofte kan også den/de som utsetter 

andre for krenkelser også ha behov for riktig hjelp og veiledning til annen atferd.  

5. Samtale med mobbernes foreldre hver for seg. Dersom foreldre ønsker det, kan dere snakke 

med flere samtidig. Ikke la foreldrene selv ordne opp i elevgruppa. 

6. Dokumenter at det er brudd på opplæringslovens §9a og hva dere er blitt enige om i møtene. 

Det er viktig å også dokumentere underveis som tiltakene gjennomføres.  

7. Oppfølging. Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Alle skal kunne gå på skolen 

sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Det er viktig med jevnlig oppfølging av 

både den som er utsatt for mobbing, og den/de som utfører krenkelsene. Slike situasjoner er 

ikke alltid løst selv om det tilsynelatende kan se slik ut, så ikke stopp oppfølgingen for tidlig.   

8. Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise på skolekontoret, PP-tjenesten 

eller andre ressurspersoner i kommunen. Dere kan også kontakte Statped dersom det lokale 

apparatet trenger assistanse.  

 

Elevenes rett til å bli hørt og informasjonsplikt 
§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø, 5. avsnitt 

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

eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

 

§ 9 A-9. Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg 

informere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til Fylkesmannen 

etter § 9 A-6. 

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane og 

foreldra snarast mogleg varslast om det. 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast 

informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med 

skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit 

trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er 

viktige for skolemiljøet. 
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Fylkesmannen sin håndtering av aktivitetsplikten i enkeltsaker 

§ 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 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. 

Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i forvaltningsloven. 

Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

§ 9 A-12. Tvangsmulkt 

For å sikre gjennomføringa av vedtak etter § 9 A-6 fjerde ledd kan Fylkesmannen og 

klageinstansen fastsetje tvangsmulkt for skoleeigaren. Avgjerd om tvangsmulkt kan gjerast samtidig 

med vedtak etter § 9 A-6 fjerde ledd eller seinare. 
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Råd og utvalg 
 
§11-2 Elevråd: 

For mellomtrinnet og ungdomstrinnet skal det være et elevråd, og elevrådet må velges innen tre 
uker etter skolestart om høsten. Klassene velger selv sine representanter, og det skal være to fra 
hver klasse (inkl. vara). Elevrådet velger leder og nestleder, og det skrives referat som behandles i 
alle klasser. Elevene fremmer selv saker. Leder og nestleder (eller annen representant) fra elevrådet 
sitter i Skolemiljøutvalget (SU). Elevrådet kan selv melde saker til SU.  
 

§11-4 Foreldreråd og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU): 

Alle foreldrene på skolen er medlemmer av dette utvalget. Foreldrerådet skal fremme 

fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet med å 

skape et godt skolemiljø. Foreldreutvalget velger et arbeidsutvalg (FAU). Foreldrene i hver klasse 

velger en FAU representant og vara. FAU velger leder og nestleder. FAU er et rådgivende organ, og 

har ingen beslutningsmyndighet. De tar opp saker og uttaler seg om forhold ved skolen og i 

skolesamfunnet som er av betydning for hjemmene. FAU skal velge tre representanter til skolens 

Samarbeidsutvalg (SU). 

§ 11-1 Samarbeidsutvalget (SU)/Skolemiljøutvalget (SMU)  

Kommuneloven § 11 gir kommunen mulighet til å lage et nytt styre for skolen. Det har Vestby 

kommunen gjort ved å legge skolemiljøutvalget under samarbeidsutvalget (SU): Mandatet til å legge 

skolemiljøutvalget under samarbeidsutvalget står hjemlet i Opplæringsloven § 11 - 1. 

Samarbeidsutvalget skal øke representasjonen med to når skoleutvalget underlegges dette. SU 

består da av tre foresatte, tre elever, en fra de andre ansatte, to lærere og to medlemmer fra 

kommunen hvor den ene skal være rektor. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle 

forhold i skolen. 

SU skal bli forelagt budsjett, ressurstildeling og ressursdisponering. De skal se skolens 

handlingsplaner, virksomhetsplaner, prosjektplaner og årsmelding. Dette gjelder også 

ordensreglement, planer for samarbeid skole og hjem, planer for ombygging eller vedlikehold o.l. SU 

skal uttale seg i saker som forelegges. Gjennom SMU skal SU delta aktivt i arbeidet for å skape et 

godt skolemiljø.  

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir 

behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha 

dobbeltstemme tilsvarande bortfalet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på 

foreldrerepresentantar aukast. 

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet 

for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld 

skolemiljøet. 

Egne planer for rådsorganene: 

Rådsorganene kan lage egne planer for hvordan de aktivt kan hjelpe til med å nå målene i denne 

planen.  
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Denne planen er forpliktende for alle som jobber i skolen, og som informasjon til foreldre og 

foresatte. 
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Referanser: 

Djupedalsutvalgets rapport 

Udir 

Norges Lover 
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Handlingsplaner i andre kommuner 
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