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DEL 1  

1. Hva er mobbing?  
 
Det er mobbing når en elev opplever gjentatt negativ eller «ondsinnet» oppførsel fra en 
eller flere, og eleven har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og 

sårende måte er også mobbing. Det blir mobbing når erting går over til å bli gjentagende, 

ondsinnet og avvisende. 

(Jf. Elevundersøkelsen m.m.) 

 

Hovedmotivene for at en elev mobber er ofte at han eller hun opplever makt og 
tilhørighet. Mobbing oppstår i et forhold mellom et barn og et annet barn eller en gruppe 
mot et barn. Elever kan også oppleve mobbing fra voksne.  
 

1.1. Eksempler på mobbing: 
- Verbal (f.eks. bruk av kallenavn) 
- Sosial (f.eks. å bli holdt utenfor) 
- Materiell (f.eks. å få ødelagt klær og eiendeler) 
- Psykisk (f.eks. å få negative blikk/kroppsspråk, å bli truet eller tvunget til å gjøre noe) 
- Fysisk (f.eks. å bli slått eller sparket)  
- Digital mobbing (f.eks. ved å sende negative meldinger eller bilder via internett/mobil) 
 

1.2. Presisering av begrepet mobbing:  

Verbal, sosial og psykisk mobbing er mer utbredt enn materiell og fysisk mobbing.  
Mobbing er å plage noen om igjen og om igjen. For at vi skal kalle noe for mobbing, må 
det skje flere ganger over en viss tid og mellom de samme personer. Men den som 
utsettes for plaging vil oppleve det som mobbing, selv om det er forskjellige personer 
som over tid plager litt hver.  
 
Det er den som mobbes som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenkelse, 
og det er de voksnes ansvar å ta den opplevelsen på alvor. Ingen kan kreve at andre skal 
tåle å bli krenket. At en selv tåler mye gir ingen rett til å ignorere den urett andre 
utsettes for.  
 
Mobbing skjer ofte i det skjulte, og like mye på skoleveien og hjemme, som på skolen. At 
mobbingen har skjedd utenfor skoletiden, betyr ikke at skolen ikke skal engasjere seg og 
gjøre tiltak. Skolens ansvar for oppfølging av mobbing på vei til og etter skolen er 
presisert og forsterket. Det må vurderes om mobbingen er utført av elever som tilhører 
skolen og om hvilke konsekvenser mobbingen har for offerets skolehverdag. Skolen kan 
også opptre som veileder og støtte for elever som blir mobbet av andre som ikke tilhører 
skolen. Her er god kommunikasjon og samarbeid med mobbeoffer og foresatte svært 
viktig.  

Mobbing skiller seg fra både slagsmål og episoder som oppstår når barn leker litt 
voldsomt. Men også voldsom lek brukes av noen barn til å mobbe andre - på en måte 
som dessverre kanskje er mer akseptabel (eller usynlig) i de voksnes øyne. Dette må de 
voksne være bevisste på.  
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Mobbing kan også foregå over internett (sosiale medier) og mobil. Her har skolen et 
viktig ansvar i forhold til å gi god undervisning i nettvett og opplæring i alvoret rundt 
dette. Mobbing angår alle: Det finnes ingen uskyldige tilskuere! 

1.3. Hva sier loven om mobbing? 

Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø: 
 
... «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» (jf. § 9a–1) 
  
Det betyr at ingen former for trakassering og mobbing skal tolereres. Ifølge 
opplæringsloven § 9a–4 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 (jf. Utdanningsdirektoratets veileder).   
 

1.4. Hva sier Oasen skoles visjon om mobbing?  

Skolens visjon er tredelt, en visjon som vi kortfattet karakteriserer som de tre ”K”ene: 
– Kunnskap på høyt nivå, i samsvar med den enkeltes forutsetning. 
– Karakter og livsstil som beskrevet i Guds ord. 
– Kjennskap til Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder. 
 
I begrepene Karakter og Kjennskap inngår det at vi har fokus på forebygging og tiltak i 
forhold til mobbing: 
 
Karakter 
Utdanning er ikke bare å være flink i et fag. Utdanning er også det som vi samlet sett ofte 
kaller for ”livets skole” – at vi lærer å ta vare på oss selv og på andre gjennom de 
holdninger vi bygger inn i livet vårt. På Oasen skole ser vi viktigheten av å utdanne oss 
også på dette området – f.eks. ved å lære å være venner tross ulikheter, ved å lære å vise 
høflighet og respekt både for medelever og lærere og ved å lære holde god orden rundt 
oss. 
 
Kjennskap 
Som kristen skole ønsker vi å formidle troen på Gud 
som en basis i det vi foretar oss og de valgene vi gjør. 
Vi tror at vi, akkurat som når vi blir kjent med et nytt 
menneske, også kan lære å bedre kjenne Gud og Guds 
karakter når vi henvender oss til han gjennom bønn og 
ved å lese i Bibelen. Vi ønsker at elevene skal se at 
Jesus er det beste forbildet de kan ha i møte med 
andre medmennesker og vi setter gjerne fokus på begrepet ”What would Jesus do?” som en del av det 
forebyggende arbeidet mot mobbing. Tilgivelse og 
muligheten for å få en ny start er også kristne verdier 
som vi fremhever. Vi er allikevel vare og forsiktige 
med å trekke inn Guds ord direkte inne i 
konfliktsituasjoner, uten at det er et tydelig ønske fra 
elever eller foresatte.  
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DEL 2 

2. Hvordan vil Oasen skole arbeide mot mobbing? 

 
2.1. Forebygging – Det viktigste arbeidet 

 
2.1.1. Ledelsens ansvar 

Skolens rektor og ledelse har ansvar for at skolens handlingsplan mot mobbing gjøres 
kjent for alle ansatte, minst en gang i året. Ledelsen legger til rette for å opplyse og 
veilede ansatte på forebyggende tiltak mot mobbing ved gjentatte anledninger i løpet av 
hele skoleåret. Mobbeplanen gjennomgås ved minst en planleggingsdag og inngår som 
en del av rutinen ved informasjon til nyansatte. Påminnelse om mobbeplanen gjentas 
når resultater fra Elevundersøkelsen og Trivselsundersøkelsen gjennomgås.  

 
Ledelsen sørger for at ansatte kjenner til og kan bruke Personalomsorg.no sin veileder 
både med tanke på forebygging, avdekking og tiltak mot mobbing, som et supplement til 
denne mobbeplanen. Den gir mer konkrete forslag til tiltak etc. 
 
Ledelsen legger til rette for at programmer som virker forebyggende mot mobbing blir 
gjennomført. Skolen bruker LINK TIL LIVET, og Trivselslederprogrammet. I tillegg 
undervises det i Nettvett gjennom LIKT og Dubestemmer.no. Ledelsen vurderer årlig om 
man bør invitere kursholdere om emnet, eller innføre andre forebyggende tiltak i skolen. 
 
Skolen gjennomfører årlig aldersblanda prosjekt som f.eks. Misjonsaksjonen, 
Høllendagen, WWJD-aksjonen og Påskevandringen, for å fremme godt samhold fra 1.-10. 
trinn.  
 
2.1.2. Alle ansatte som tydelige ledere – Relasjonsbasert ledelse 

Alle ansatte er tydelige ledere og forbilder for hvordan klassen skal kommunisere med 
hverandre og hva slags kultur og tone man vil ha i klassen. 

 
Alle ansatte jobber for trygghet, er rause med skryt og fremhever det positive. Det 
jobbes for en god elevrelasjon med hver enkelt. 
 
Alle ansatte har sammen ansvar for å følge opp klassereglene og 
Trivselslederprogrammet og å jobbe for høy deltagelse i Elevundersøkelsen og 
Trivselsundersøkelsen.  
 
Lærere på alle trinn trekker årlig og gjentatte ganger frem vennskap, toleranse, 
solidaritet, empati og antimobbeholdninger i morgensamlingene. Empati og 
mobbeforebyggende ideer flettes inn i alle fag der det er naturlig, gjerne i litteratur, 
musikk, drama og film. Nettvett og digital mobbing skal ligge som et fast tema på flere 
årstrinn. Temaet er knyttet til flere fag i årsplaner, men må i tillegg årlig være tema i 
klassens time og/eller på morgensamlinger.  
 
Bygg vennskap! Bruk tid på at klassen gjør noe sosialt og har det gøy sammen.  
Det finnes ingen unnskyldning for å holde noen elever utenfor felleskapet. De som 
oppleves som annerledes skal også inkluderes. Vår holdning skal være at dette er en 
berikelse for alle! 

 

http://linktillivet.no/
http://www.trivselsleder.no/no/HJEM/
http://www.dubestemmer.no/
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Alle må være tydelige utevakter, som setter klare grenser, tar tak i konflikter, og melder 
i fra til kontaktlæreren ved konflikter eller elever som går alene. Ha et våkent blikk på 
hva som skjer. Lærere må være bevisste, og oppfordres til å observere og notere 
systematisk (dokumentere). Er det f. eks noen som ikke vil ut i friminuttene? 
 
Kontaktlærer har elevsamtaler med hver enkelt minst to ganger i året. Her skal det blir 
spurt om trivsel, vennerelasjoner i klassen og om eleven opplever at medelevene er 
respektfulle og vennlige. 
 
Kontaktlærerne skal følge opp undervisningsopplegget ”LINK TIL LIVET” i de periodene 
dette er satt på i personalkalenderen. Målet med opplegget er å bevisstgjøre barna på 
egne reaksjoner og følelser, samt øke barnas sosiale kompetanse.  
 
Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å legge til rette for et godt skole-hjem samarbeid, 
og prøve å få til et godt samarbeidsklima foreldre imellom. Kontaktlærere for 
småskoletrinnet legger til rette for vennegrupper i klassen som foreldre følger opp. 
 
1. trinns- og 5. trinns kontaktlærere tar ansvar for å videreføre fadderordningen. 
 
2.1.3. Klassens time: 

Kontaktlærer har hovedansvar for at dette blir gjennomført, men kan i noe grad deligere 
praktisk gjennomføring til faglærere eller assistenter: 
 
 La klassen være med på å lage egne klasseregler, med innspill fra læreren. Viktig at 

klassen for et eierforhold til reglene. 
 Ha klare regler for hva som er uakseptabel adferd. (”Stopp-regelen”) 
 Bevisstgjøre om hva slags språk (og kroppsspråk) vi skal bruke om / til hverandre. 
 Snakk om digital mobbing. Hva er det og hvorfor er det så alvorlig?  
 Snakke om skolens visjon, og hva det innebærer å vise sterk karakter. 
 Å fortelle om mobbing er ikke sladring. 
 Bevisstgjøring om at i enhver konflikt har man alltid et valg: enten hevn eller 

problemløsning.  
 Ha klassens time jevnlig. Lag gode rammer for dette, ved f.eks å sette alle elevene i 

en ring, servere litt mat og tenne lys.  
 Følge opp Link til Livet slik det er satt opp på Personalkalenderen. 
 
2.1.4. Skole-hjem samarbeid 

Skole og hjem som samarbeider og signaliserer samme holdningene til barna, virker i 
seg selv forebyggende. Derfor er det viktig at skolen er tydelig på foreldremøter og 
konferanser på hva som er våre holdninger og verdier. 
 
Foreldre skal oppleve at ansatte tar deres bekymring på alvor, lytter og handler utfra det 
som ses på som mest hensiktsmessig i enhver situasjon. 

 
Kontaktlærere oppfordrer foreldre til å organisere vennegrupper på fritiden, særlig 1.-
4.trinn, og å besøke hverandre på fritiden. 

 
På foreldremøter bør skolen presisere at hos oss bor elevene spredt og de minste 
elevene kan derfor ikke besøke hverandre uten foreldrenes hjelp. Derfor er det særlig 
viktig at foreldre er bevisste og gjør en innsats for å hjelpe barna til å få sosial 
tilhørighet, både i sitt nærområde, men også til de andre i klassen. 
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2.1.5. Hvordan avsløre mobbing? 

Lærer bør alltid spørre så direkte som mulig i elevsamtalene om eleven er mye alene i 
friminutter/på fritiden, om hvilke venner eleven har og om hun/han har opplevd 
plaging eller mobbing. 
 
Samtaler i små grupper, f.eks noen venninner eller kamerater i klassen kan være nyttig. 
Spør om de har lagt merke til noen som ser ut som om de ikke trives. Har de tatt kontakt 
med de som har gått alene? Har de vært tilskuere til plaging/erting? 
 
Bevisste lærere tar tak i elever og spør hva som skjer når de observerer noe 
mistenksomt. Viktig at alle er våkne vakter ute i friminuttene, og melder videre til 
kontaktlærer når noen har gjort/sagt noe mot andre. Elevene er også TL-vakter, og de 
får et ekstra ansvar blant elevene om å melde ifra om mobbing.  
 
Det må skapes god tillit mellom hjem og skole, og kultur for lav terskel for kontakt 
«begge veier». Dette oppfordres alle til i de første møtene med skolen, f.eks. i 
inntakssamtaler. Vi oppfordrer foresatte til å snakke om trivsel og mobbing hjemme. 

 
2.1.6. Mobbeundersøkelser og samtaler ang. trivsel ved Oasen skole:  

 
 Elevundersøkelsen hver høst fra 7.-10.trinn 
 Trivselsundersøkelsen hver vår fra 5.-10.trinn. 
 Fra 1.-4.trinn blir det to ganger i året sendt hjem et samtaleskjema som elevene skal 

gå gjennom sammen med foreldre. Her er det en del spørsmål som går på vennskap 
og trivsel, og et spørsmål om eleven har selv opplevd å bli plaget eller sett andre 
som har blitt det. 

 Forelderkonferanser (Kontaktmøte) to ganger i året. Trivsel er en viktig del av 
samtalen. 
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2.2. Oppfølging ved mistanke og oppdaging av mobbing 

 Aldri overse mobbesituasjoner. Ta alltid tak i konflikten! (”Hva var det som skjedde? Hvem var tilstede?”) Undersøk og observer. 
 
 Samtale med den som er blitt plaget. Husk at enkelte som er blitt mobbet 

underdriver. Andre kan ha misforstått en sosial situasjon, men det er allikevel 
elevens opplevelse som skal tas på alvor.  

 
 Alltid informer skolens ledelse eller sosiallærer ved mistanke om mobbing. En lærer 

skal aldri stå alene om å løse slike saker, men ha hjelp, råd og veiledning hele veien. 
 
 Følg veiledning på Personalomsorg.no, Mobbing fra medelev, Akuttfase, samtale med 

mobbeoffer, samtale med foresatte, med mobber og med klassen. 
 
 Sanksjoner overfor mobberne dersom det er nødvendig. Dette bør dokumenteres. 
 
 Bli enige med partene som videre handlingsplan som innebærer å følge opp de 

involverte systematisk og jevnlig over et avtalt tidsrom. Avklar hvem som har 
ansvaret for videre samtaler, dokumentasjon og oppfølging. Avtal tid for innkalling 
til en ny samtale. De involverte skal ha mulighet for oppfølgingssamtaler så lenge de 
føler behov for det. 

 
 Viktig å informere samtlige ansatte om saken. Saker kan tas med i morgenbønn blant 

de ansatte på en varsom måte. 
 
 Rektor avgjør om det skal fattes et enkeltvedtak. Dersom det blir fattet, må ledelsen 

avklare hvem som har ansvaret for å følge opp vedtaket videre.  
 
 Vurder om det er nødvendig å kontakte andre instanser (som PPT, ABUP eller RVTS). 
 
  Etter en stund bør hele prosessen evalueres for å se om skolen handlet på best mulig 

måte, viktige erfaringer bør skrives ned i tilfelle lignende situasjoner skulle oppstå. 
Rektor har ansvar for å opprette en arbeidsgruppe med de involverte for å 
dokumentere. 
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2.3. Mobbing fra en ansatt mot en elev 

Når elever opplever seg mobbet fra ansatte har skolen et stort problem. Skolen må 
forebygge mobbing fra ansatte og ta mistanke eller anklage på alvor med langsiktig 
oppfølging.  
 
Skolen må skape en kultur hvor negativ omtale av elever, ikke forekommer uten at det 
er i det formål å hjelpe eleven videre på en god måte. Lærere skal ikke bruke uthenging 
av elev foran medelever som noe form for straff for dårlig oppførsel, og alle ansatte skal 
respektere og behandle alle elver som like verdifulle og viktige.  
 
Som gode kollegaer må vi støtte og hjelpe hverandre, men også veilede og melde ifra om 
noen bevisst eller ubevisst behandler en elev på en respektløs måte.  
 

2.4. En levende plan  

Denne mobbeplanen skal brukes aktivt av alle ansatte på Oasen skole. Dersom noen ser 
svakheter, mangler eller feil i planen skal dette meldes ifra om til skolens ledelse, slik at 
de kan vurdere behov for revidering. Planen skal være kjent av alle ansatte og 
gjennomgås årlig på elevrådet.  
 

2.5. Lovverk og offentlige dokumenter som mobbeplanen baserer seg på og som 
skal brukes som hjelp og veiledning.  

 §9a i Opplæringsloven, samt veileder til loven – Elevens rett til et godt miljø. 
 NOU 2015: Å høre til – Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/?ch=1 
  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oasen skole, april 2013 – Anette Gausdal (sosiallærer) og Hilde Grimm (inspektør og sosiallærer) 

Revidert 28. aug. 2015 av Hilde Grimm (rektor Oasen skole Birkelid og skoleutvikler for Oasen-skolene) 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-2/id2400765/?ch=1

