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HVA ER MOBBING? 
 
I Elevundersøkelsen er mobbing definert slik: 
 
... gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra 
en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig 
for å forsvare seg. Gjentatt erting på en 
ubehagelig og sårende måte er også mobbing. 
 
Stikkordene her er ondsinnet og ulikt styrkeforhold. 

Skolen skal være mobbefri og skolenes mål er: NULLTOLERANSE MOT MOBBING 

(Manifest mot mobbing). 



 

 

 
HVA SIER LOVEN OM MOBBING? 
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. 
 
Opplæringsloven kapittel 9a handler om 
elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det 
at: 
... «alle elevar i grunnskolen og 
vidaregåande skolar har rett til eit godt 
fysisk og psykososialt miljø som fremjar 
helse, trivsel og læring». 
 
Det betyr at ingen former for 
trakassering og mobbing skal tolereres. 
Ifølge opplæringsloven § 9a–3 har både 
ansatte og ledelse ansvar for at 
krenkelser og mobbing opphører straks.  
Rektor har ansvaret for at skolen jobber 
kontinuerlig og systematisk med 
skolemiljøet (§ 9a–4 i opplæringsloven). 
Alle ansatte på skolen må sette seg inn i 
det som står i kapittel 9a i 
opplæringsloven. Se rundskrivet Udir 2–
2010 «Retten til et 
godt psykososialt miljø etter 
opplæringsloven kapittel 9a». 
 

  



MAL FOR Å LØSE MOBBESAKER 
Følgende mal for å løse mobbesaker har 
gitt gode resultater. Rektorer og ansatte 
bør gjennomføre disse punktene. 
 

1. Undersøkelser og observasjon for 
å skaffe informasjon. 

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 plaget. 

4. Samtale med den som mobber. 
Selv om det er flere som mobber, 
må dere snakke med én 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 
setter opp dato og tid for ny 
samtale. 

5. Samtale med mobbernes foreldre 
hver for seg. Dersom foreldrene 
ønsker det, kan dere snakke med 
flere samtidig. Ikke la foreldrene 
selv ordne opp i elevgruppa. 

6. Enkeltvedtak. Rektor avgjør om 
det skal fattes 
enkeltvedtak(opplæringsloven 
§§9a, 9a-1 og/eller 9a-3) når 
dere har oppdaget mobbing. 
Foreldre kan også be om at 
skolen gjør noe. Da må rektor 
treffe et enkeltvedtak. 

7. Sanksjoner og dokumentasjon. 
Sett inn sanksjoner overfor 
mobbere dersom det er 
nødvendig. Dokumenter 
sanksjonene. 

8. Oppfølging. Mobbesituasjonen 
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 ha en 
samtale mellom den som ble 
plaget, og mobberne. Ikke gjør 
dette for tidlig. Husk at det tar tid 
å komme over alvorlige 
krenkelser. 

9. Søk råd og hjelp om nødvendig. 
Bruk tilgjengelig ekspertise, 
helsesøster, PP-tjenesten eller 
andre ressurspersoner i 
kommunen. Dere kan også 
kontakte Statped dersom det 
lokale apparatet trenger 
assistanse. 

10. Informer skolesjef ved større 
mobbesituasjoner. 

 
NY TEKNOLOGI OG MOBBING 
Mobbing ved hjelp av mobiltelefon og 
Internett foregår mest utenfor skolen. 
Skolen må likevel ta opp denne formen 
for mobbing, og skal: 

1. Ha regler for bruk av mobil 
telefon og Internett på skolen i 
ordensreglementet. 

2. Følge med i bruken og gripe inn 
når elevene bryter reglene. 

3. Arbeide målbevisst for å lære 
elevene god nettbruk. 

Ved mobbing som foregår utenfor  
skolen, kan det bli aktuelt å skille 
mellom rollene. Skjer ting i fritida, 
får det ofte konsekvenser for 
skoletiden. Mange foresatte blir 
usikre og søker ofte hjelp og 
veiledning. Samarbeid derfor med 
foreldre, politi, konfliktråd og andre 
for å løse digitale mobbesaker og 
andre mobbesaker som foregår 
utenom skoletid. Få til en 
rolleavklaring. Hva blir skolens 
oppgave, de foresattes og andre 
etaters oppgaver? 
Mange elever som er utsatt for 
tradisjonell mobbing på skolen, er 
også utsatt for digital mobbing. 
Vær spesielt oppmerksom her! 

 



Forebyggende tiltak: (Forslag) 

Den enkelte skole legger her inn sine egne tiltak/regler. 

 God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. 

 Lærerens evne til å lede klasser og grupper og til å lage gode 

lærings/klassemiljøer..  

 Positive relasjoner mellom elev og lærer 

 Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene. 

 Godt samarbeid mellom skole og hjem. 

 Klasseråd og elevråd 

 Miljøarbeider-/LOS-stilling  

 Godt samarbeid med de som har skoleskyssen 

 Elevsamtaler 

 Årlig (?) trivselsundersøkelse for elevene ved sosiallærer og elevråd 

 7. og 10. årstrinn deltar i Elevundersøkelsen 

 Fadderordning 

 Gode inspeksjonsrutiner – Prioritere å være synlig tilstede(gjerne vest) og føre 

tilsyn i friminuttene. Elevene må vite hvordan skolen reagerer på problematferd. 

Ha inspeksjon og tilsyn i skolegården, i korridorene, på toalettene, i 

gymnastikkavdelingen og i SFO.  

 Ordens- og oppførselsreglement/trivselsregler 

 Klasseregler 

 Gjennomføre ulike elevaktiviteter som styrker fellesopplevelsene og virker 

inkluderende og samlende.  

  

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  



 Avdekking av mobbing: 

 Alle ansatte ved skolen har ansvar for å si ifra om mobbing, og om nødvendig og 

mulig selv gripe inn. Alle elever er alles ansvar. 

 Elever som blir utsatt for eller vitne til mobbing, skal melde fra om dette til en av 

de voksne på skolen. 

 Foresatte skal si ifra om egne eller andres barn blir mobbet til  

kontaktlærer, miljøarbeider, sosiallærer, inspektør eller rektor  

 Trivselsundersøkelser gjennomføres årlig, og følges opp 

 Elevundersøkelsen gjennomføres på 7. og 10. årstrinn, denne skal følges opp. 

 

 

Tiltaksplan ved avdekking av mobbing:  
(Se også mal for å løse mobbesaker) 
 

1. Mobbeoffer og mobber(e) samtaler hver for seg med kontaktlærer, 

miljøarbeider/LOS/sosiallærer, inspektør eller rektor. 

2. Foresatte til mobbeoffer og mobber(e) informeres av skolen. 

3. Skolen vurderer om foresatte skal innkalles til møte. 

4. Hvis mulig holdes det et møte mellom mobbeoffer og 

mobber(e). Her kan det inngås en skriftlig avtale, som forevises foresatte. 

5. Rektor vurderer i samråd med foresatte om andre parter, for eksempel, 

helsesøster, PPT, barnevern, politi eller BUP skal inn i saken. 

NB! Dersom en elev eller forelder ber om tiltak skal skolen snarest mulig behandle saken 
etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 
Enkeltvedtak etter Opplæringslovens § 9a-3 vil i praksis si at rektor lager et skriftlig 
vedtak med tiltak med klageadgang. 
Bruk kommunal mal. 
 
 
     
 
 
Evaluering: 

 Handlingsplanen evalueres hvert tredje år av elevrådet, skolens ansatte og 
skolemiljøutvalg ved skolen. 

 Planen legges fram for alle ansatte og elever hver høst 
 Planen legges fram på høstens foreldremøte 
 Planen legges ut på skolen hjemmeside 

  
 

 

 



Ledelsen har ansvar for: 
For å redusere mobbing, er det helt nødvendig at skoleledelsen går foran og leder 
arbeidet med å skape en skole med et godt læringsmiljø uten mobbing. 

 Du som er leder, må følge opp rutinene som dere utarbeider; 

- sørge for kompetanseutvikling, 

- sørge for informasjon til alle berørte parter, 

- sette mobbingen på dagsorden  

- og sørge for at det er kontinuitet i arbeidet 

 Du må bestemme om det skal fattes enkeltvedtak. 

 Du må følge opp alle klager på de ansatte, for eksempel om lærere som mobber 

elever. 

 Du må ta imot varsler om mobbesaker, og sette i 

- gang et arbeid for å løse saken  
 Utarbeid faste rutiner for nytilsatte/vikarer – kvalitetssikring 
 Utarbeid faste rutiner for dokumentasjon av konfliktsituasjoner 

 

Alle ansatte har ansvar for: 

 Å følge denne planen 

 Å avdekke mobbing inne og ute 
 Å sette av tid til holdningsskapende arbeid i forhold til trivsel, trygghet og 

mobbing 
 Å ha elevsamtaler 
 Å heve kompetansen til ungene i forhold til konflikthåndtering 
 Å arbeide med grensesetting og gode elevmiljø 
 Å bistå i arbeidet med felles holdninger og tiltak i forhold til mobbing 
 Å bevisstgjøre elevene om lærerens taushetsplikt når elevene melder mobbing 

 
Foresatte har ansvar for: 

 Å arbeide med grensesetting overfor barna for å prøve å forebygge 
at barna utvikler seg til mobbere 

 Å ha trivsel, trygghet og mobbing som tema på foreldremøter og på  
storforeldremøter i FAU-regi. 

 Å sette av tid på foreldremøtene til diskusjon av felles regler/normer 
 Å arrangere sosiale sammenkomster for elever og foreldre x antall ganger pr år. 
 Å bli kjent med Handlingsplan mot mobbing, samt komme med eventuelle forslag 

til endringer via FAU. 
 

 Elevene har ansvar for: 
 Egne handlinger 
 Andre medelever – si ifra om mobbing til en voksen 
 Å ha trivsel og mobbing som tema i klasseråd og elevråd (5. – 10. årstrinn) 
 Å komme med trivselsfremmende forslag 
 Å svare på spørreundersøkelser 
 Elevrådet har et særskilt ansvar i forhold til gjennomføring av  

trivselsundersøkelser. 



 
 

NB! Mobbing er ikke noe man jobber med av og til. 

Det daglige arbeidet hver dag i klasserommet vil være 
avgjørende for utviklingen av et godt, sunt miljø.  Det at 
elever tør å si ifra på vegne av seg selv og andre er et 
sunnhetstegn. Voksne skal jobbe bevisst på dette feltet 
slik at vi oppnår den tilliten som skal til for at noen tør å 
si ifra. Vi har og et ansvar for å få korrigert adferden til 
de som mobber. Alle har et ansvar - alle ønsker et godt 
miljø for elevene å vokse opp i og å lære i. 
 

 

 

  



Kartlegging av klassens sosiale miljø 

Eksempel på undersøkelse 

 

Nr. Utsagn Helt 
enig 

Litt 
enig 

Litt 
uenig 

Helt 
uenig 

1 Jeg er venner med mange i denne klassen.     

2 I denne klassen blir du godtatt selv om du 
ikke er like flink eller litt annerledes enn 
andre. 

    

3 De andre i klassen hjelper meg hvis det er 
noe jeg ikke får til eller ikke skjønner. 

    

4 Klassekameratene bryr seg om hvordan 
jeg har det  

    

5 Klassekameratene mine liker meg. 

 

    

6 Det er elever i klassen som jeg ikke går så 
godt sammen med. 

    

 

  



Unntatt offentlighet, jf offl § 13 

 

 

 

Foresatte/de/den som har bedt om tiltak 

Enkeltvedtak om elevens fysiske miljø/psykososiale miljø, 
Opplæringsloven §§ 9a, 9a-1 og/eller 9a-3   
         

Navn:  Født:  

Skole:  Trinn:  

Foresatte:  

Adresse:  

Bakgrunnsopplysninger  

 Hvem har bedt om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold og/eller det psykososiale 
miljøet  

 Hvilke forhold ønskes bedret 

 Beskrivelse av situasjonen slik den blir opplevd av den/dem som har bedt om tiltak    
 

Undersøkelser som er gjort 

 Hva er gjort i saken 
Vedtak   

Eleven har rett til (vise til paragraf) 

Behov for tiltak 

 Beskriv tiltak som skal i verksettes, når tiltakene skal være iverksatt og plan for 
evaluering av tiltak 

Ikke behov for tiltak 

 Hvis tiltak ikke skal settes inn, kommer begrunnelsen i avsnittet nedenfor 
 

 

 

 



Begrunnelse  

§ 9a-1:  Alle elever i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og 

læring. 

§ 9a-2: Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa 

til elevane. 

 Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom 

enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for 

helsa, trivselen og læringa til elevane. 

 Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane 

ved skolen som har funksjonshemmingar. 

 Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, ber om tiltak for å rette på 

fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane on 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. 

§ 9a-3: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og 

sosialt tilhør. 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar 

som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom 

det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. 

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. 

 De faktiske forhold vedtaket bygger på 
(Kan være en henvisning til tidligere framstilling, jf ovenfor) 

 Hovedhensyn som har vært avgjørende ved forvaltningsmessig skjønn  
 

Klageadgang  

Dette vedtaket kan påklages. 
Klagefristen er tre uker. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen 
skal sendes til skolen, som også kan gi nødvendig hjelp og veiledning med utforming av 
klageskriv, jf Forvaltningsloven§ 11 om veiledningsplikt. Klagen skal være undertegnet, angi 
det vedtak som det klages på, den eller de endringer som ønskes og de grunner klagen 
støtter seg til. 
Klagen skal først behandles administrativt av den instans som har truffet vedtaket. Hvis 
klagen ikke blir tatt til følge, blir den behandlet i Kragerø kommunes ankeutvalg. Hvis klagen 
ikke blir tatt til følge i ankeutvalget, blir klagen oversendt til Fylkesmannen i Telemark for 
endelig klagebehandling, Opplæringsloven § 15-2. 
 

  

XX 

Rektor 


