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Innledning

“Den som sprer velsignelse trives godt, den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv.” Ordspråkene
11,25. (Fra Bibelen 1978)
Trivsel og en opplevelse av å høre til i et felleskap er grunnleggende behov for alle mennesker. Det å
bidra til andres trivsel og trygghet er også viktig for å utvikle seg og oppleve mening i tilværelsen.
Oasen-skolenes plan for et trygt og godt skolemiljø bygger på disse prinsippene.
Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dessverre viser det seg at på tross av tiltak og kampanjer
rundt om i landet gjennom de siste 20 årene, så har antallet barn og unge som sier at de blir mobbet
holdt seg ganske stabilt. Oasen-skolene ønsker å jobbe systematisk for at alle elevene ved våre
skoler skal trives og ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer læring, trivsel og helse. Det er viktig
for Oasen-skolene å være lærende organisasjoner som gjennom ulike tiltak jobber systematisk og
forebyggende for å legge til rette for et skolemiljø hvor alle kan trives. Denne planen skal være et
verktøy som skolene bruker aktivt i dette arbeidet.
DET KRISTNE
1. august 2017 trådte opplæringslovens nye paragraf 9A i kraft. Denne paragrafen er også gjeldende
for friskolene ved at friskolelova henviser til den. Gjennom paragrafen ble kravene til skolenes
ledelse og ansatte skjerpet, og nulltoleranse mot mobbing ble lovfestet.
Mobbing og krenkelser er barnas problem, men de voksnes ansvar. Det handler ikke om det enkelte
barn, men om kulturen de er en del av. Vi voksne må ta ansvaret for å bygge en god kultur. Å støtte
og oppmuntre barn til å være tolerante og skape positive miljøer er noe av det viktigste vi kan gjøre.
Barn trenger trygge miljøer med ledelse fra varme og tydelige voksne som gir den støtten de
trenger for å bli inkluderende og ta ansvar for egne valg. Voksne er viktige rollemodeller for barnas
sosiale liv, enten vi er ansatte på skolen eller foresatte. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell i barns
liv hvis vi målrettet bygger og støtter barns samhold og fellesskap. I skoletiden er dette skolens
ansvar, men foresatte er gode medspillere og en avgjørende ressurs.

2. Oasen-skolenes visjon og mål
Oasen-skolenes visjon er tredelt og bygger på følgende hovedområder:

Kunnskap

på høyt nivå, i samsvar med den
enkeltes forutsetning.

Karakter

og livsstil som beskrevet i Guds ord.

Kjennskap
2

til Gud som Far, Jesus som Frelser
og Den hellige ånd som veileder.

Disse områdene fordrer også
fokus på trivsel, trygghet og
tiltak i forhold til mobbing, og
kan hjelpe den enkelte til å ta
gode valg for seg og sine
medmennesker.
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KUNNSKAP
Alle elever skal få tilpasset undervisning og oppleve mestring. Mangel på mestring kan føre til følelse
av utenforskap, og tilpasset opplæring er grunnleggende for at alle skal føle seg som en del av
fellesskapet i en klasse, og oppleve trivsel på skolen. I tillegg til faglig innsikt og forståelse, ønsker vi at
våre elever skal ha kunnskap om livet og om relasjoner. Hva skal til for å skape et godt miljø? Hva er
inkludering i praksis? Hvordan kan den enkelte forebygge mobbing? Hva kan vi gjøre for å ta vare på
vår egen og andres psykiske helse? Gjennom undervisningsprogram og temadager settes disse
temaene på dagsordenen.

3. Definisjoner
Definisjonene på krenkelser og mobbing er i stadig endring. Det er også ulike tolkninger av for
eksempel hva som legges i begrepet mobbing. Det viktigste for denne planen er å sikre at Oasenskolene jobber systematisk og godt med elevenes trivsel. Vi har likevel valgt å ta med noen anerkjente
definisjoner som vi legger til grunn for vår bruk av ordene.

3.1 Krenkelser
KARAKTER
Vi lærer å ta vare på oss selv og på andre gjennom de
holdninger vi bygger inn i livet vårt. På Oasenskolene ser vi viktigheten av å heie fram
karakteregenskaper som respekt, empati,
høflighet, selvtillit, omsorg, hjelpsomhet
og tilgivelse. Vi ønsker at våre elever
skal lære å være trygge på seg selv i
møte med andre, å være venner
tross ulikheter og å kunne vise
respekt og omtanke både for
medelever og lærere. Om
barnet er trygg på eget
ståsted, er det lettere å møte
andres verdier, holdninger
o.l. på en god måte i ulike
sammenhenger i livet.
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 Hans
karakter når vi henvender oss til
ham. Vi ønsker at elevene skal se
at Jesus er det beste forbildet de
kan ha i møte med medmennesker
og vi setter gjerne fokus på begrepet
”Hva ville Jesus ha gjort?” 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.

Udir sier følgende i forhold til relasjoner mellom elever: Potensielle konflikter kan være en form for
sosial posisjonering, og de vil være komplekse å løse fordi det ikke eksisterer en automatisk ulikhet i
posisjoner slik det gjør mellom voksne og barn. Selve kampen om sosial posisjon kan være kjernen i
konflikten. Det er innenfor en slik ramme krenkelser må forstås. Ulike former for krenkelser kan ofte
være en form for sosial strategi og posisjonering. Krenkelsene vil dermed heller ikke være enkle å
stoppe, fordi forståelse av krenkelser krever evne og vilje til å analysere hva som kan være barn og
unge sin hensikt med denne type handlinger. Krenkelser forstått som sosial interaksjon vil også være
vanskelig for voksne å avdekke eller få oversikt over. Det er en kompleks kommunikasjon, og både den
som utøver krenkelser, og den som er utsatt for krenkelser, kan ønske å holde dette skjult for voksne.
(Jfr. ref. 10).
Krenkelser kan være hatytringer, utestenging, isolering, baksnakking, vold, rasisme, trakassering og
diskriminering. Det kan være alt fra enkeltstående ytringer eller handlinger til gjentatte episoder. Det
kan også være andre andre handlinger som gjør at barn og unge opplever utrygghet, ubehag eller ikke
føler seg inkludert i fellesskapet. Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men det er ikke slik at alle
kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære elever å tenke kritisk og
å respektere andres meninger og overbevisninger. (Jfr. ref. 8).

3.2 Mobbing

En standarddefinisjon på mobbing som er i bruk både internasjonalt og nasjonalt er følgende:
∠ en negativ handling
∠ handling(er) som gjentas
∠ handling(er) rettet mot en som har vanskeligheter med å forsvare seg. (Jfr.ref.11).
Mobbing må forstås som noe mer enn handlinger som foregår mellom den som mobber og den som blir
mobbet. Mobbing foregår i en sosial sammenheng og må forstås som et mangfoldig samspill. Når det
skal jobbes i forhold til en mobbesak, er det viktig å interessere seg for samspillet som er i gruppen.
Eksempler på mobbing:
∠ Verbal (f.eks bruk av kallenavn)
∠ Sosial (f.eks å bli holdt utenfor)
∠ Materiell (f.eks å få ødelagt klær eller eiendeler)
∠ Psyksisk (f.eks å få negative blikk\kroppsspråk, å bli truet 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)
Digitale krenkelser som foregår mellom elever på skolen, eller som er relatert til skolen, er også
skolens ansvar å håndtere. Mange digitale krenkelser kan være straffbare handlinger. Straffeloven og
åndsverkloven gjelder også for digitale handlinger og digitale rom. I tillegg til å sette inn sanksjoner
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overfor elever i tråd med ordensreglementet, kan det være behov for å politianmelde digital mobbing,
selv om de som har mobbet er under 15 år.

4. Overordnede lover

Mobbing skiller seg fra det vi ser som en konflikt, og krever andre tiltak enn tradisjonell mekling fordi
mobbing er et alvorlig overgrep mellom to asymmetriske parter. Mobbing skal stoppes umiddelbart.

4.1 FNs barnekonvensjon

Uavhengig av beskrivelsene av krenkelser og mobbing over, er det elevens subjektive opplevelse av
skolemiljøet som er grunnlaget for at skolen skal ta saken på alvor. Ingrid Lund, professor ved
Universitetet i Agder, har en definisjon på mobbing som er i tråd med dette perspektivet:
“Mobbing av barn og ungdom er handlinger fra voksne og/eller barn og ungdom som hindrer
opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og mulighet til medvirkning.”
(Jfr. ref. 12).
Alle elever og foreldre i Oasen-skolene skal oppleve at de blir lyttet til, tatt på alvor og får hjelp når de
har behov for det. Det er også viktig med et godt skole-hjem-samarbeid slik at vi sammen kan jobbe for
at alle skal oppleve et trygt og godt skolemiljø.
Krenkelser kan skje på mange ulike steder, for eksempel på skolen, SFO, skoleveien og sosiale medier.
Lovverket omfatter i utgangspunktet ikke elevenes fritid. Men hvis elevene opplever noe på fritiden
som medfører at de ikke har det trygt og godt på skolen, må skolen likevel handle i henhold til
aktivitetsplikten (se punkt 4.3) fram til eleven igjen har det trygt og godt på skolen.

FNs barnekonvensjon gir barn grunnleggende menneskerettigheter. Barnekonvensjonen har fire
sentrale prinsipp som skal være førende for arbeid med barn:
∠ Barns rett til vern mot diskriminering (artikkel 2)
∠ Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn (artikkel 3)
∠ Retten til liv og plikten til å sikre utvikling (artikkel 6)
∠ Barns rett til å bli hørt (artikkel 12)
I arbeidet for et trygt og godt skolemiljø er anerkjennelse av barn og unges opplevelse og medvirkning
et grunnleggende prinsipp. Barn skal bli tatt på alvor av profesjonelle voksne som tar ansvar for å følge
opp saken når de forteller om hvordan de har det.

4.2 Friskolelova

Formålsparagrafen i “Lov om frittståande skolar” -friskolelova angir verdigrunnlaget for skolen.
Formålet med opplæringen er blant annet:
∠ å utvikle personlegdommen, talentet og dei mentale og fysiske evnene til elevane
∠ å utvikle respekt for menneskerettane, grunnleggjande fridommar og for dei prinsippa som pakta
til Dei sameinte nasjonane vernar om,
∠ å førebu eleven til eit ansvarleg liv i eit fritt samfunn i ei ånd av forståing, fred, toleranse, likestilling
mellom kjønna og venskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og
personar som høyrer til urfolk.
Det skal leggjast vekt på å skape godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer mellom lærarar og
elevar og mellom skole og heim. Alle som er knytte til skolen, skal arbeide for å hindre at elevane kjem
til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar.

4.3 Opplæringslovens kap. 9A

Friskolelova henviser til opplæringslovens kapittel 9A når det gjelder elevers individuelle rett til et
trygt og godt skolemiljø: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.
(Opplæringsloven § 9A-2)
Rettighetene og verdiene som er beskrevet under ligger til grunn for arbeidet med å utvikle Oasenskolene til et godt faglig og sosialt læringsfellesskap.
RETTEN TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ (OPPLL. §9A-2)
Formålet med retten er at barn og unge skal være trygge på skolen. Skolemiljøet er ikke avgrenset til
forhold på skolen i skoletiden. Det omfatter også det som skjer på skolens område i skoletiden, på
skoleveien, på turer og arrangementer i skolens regi i og utenfor skoletiden. I tillegg gjelder det
mobbing og andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som har sammenheng med skolen.
NULLTOLERANSE MOT KRENKING OG SYSTEMATISK ARBEID (OPPLL. §9A-3)
Skolene skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering både fra
elever og de som jobber på skolen. 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. Skolens
oppgave er også å lære elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger.
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Det er rektor som har det overordnede ansvaret for at dette blir gjort, og det er viktig med et
systematisk arbeid.
AKTIVITETSPLIKT FOR Å SIKRE AT ELEVER HAR ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT
SKOLEMILJØ (OPPLL. §9A-4)
Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn
så fort en oppdager at elever ikke har dette. Rektor skal varsles umiddelbart. I mer alvorlige tilfeller
skal rektor viderebringe varselet til skoleeier. Ved slik mistanke, skal skolen snarest undersøke saken.
For å sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen, har skolen
en aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten er delt i fem handlingsplikter: Alle som arbeider på skolen har plikt
til 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. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven
igjen får et trygt og godt skolemiljø. Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og
handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. Alle involverte elever skal bli hørt.
DOKUMENTASJONSKRAV (OPPLL. §9A-4)
Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det er
besluttet å sette inn tiltak. Planen skal inneholde hvilke problem tiltakene skal løse, når tiltakene skal
gjennomføres, den ansvarlige for gjennomføringen samt tidspunkt for evaluering av tiltakene. I tillegg
skal skolen dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Dokumentasjonskravet
skal bidra til en faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved den enkelte skole og sikre at skolen
senere kan vise hva som har blitt gjort. (Jfr. ref. 1).
SKJERPET AKTIVITETSPLIKT DERSOM EN ANSATT KRENKER ELEVER (OPPLL. §9A-5)
Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på
skolen utsetter en elev for krenking, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle
skoleeier. Dersom det er noen i skolens ledelse som står bak krenkingen, skal skoleeier varsles direkte.
Undersøkelser og tiltak settes i gang straks.
Fylkesmannens håndheving av aktivitetsplikten i enkeltsaker (Oppll. §9A-6)
Dersom saken er tatt opp med rektor og eleven fortsatt ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan elev
eller foresatte melde saken til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten etter §§
9A-4 og 9A-5 er oppfylt.
DET FYSISKE MILJØET (OPPLL. §9A-7)
Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsa,
trivselen og læringen til elevene.
ELEVDELTAKELSE (OPPLL. §9A-8)
Elevene skal ta del i planlegging og gjennomføring av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Elevrådet
kan oppnevne representanter til å ivareta elevenes interesser overfor skolen og styresmaktene i
skolemiljøsaker.
INFORMASJONSPLIKT OG RETT TIL Å UTTALE SEG (OPPLL. §9A-9)
Skolen skal informere elever og foresatte om rettighetene som fremgår av hele §9A. Dersom skolen
finner ut at noe ved skolemiljøet kan skade elevenes helse, skal elever og foreldre varsles snarest
mulig.
Samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldrene skal holdes informert om alt som er
viktig for skolemiljøet og så tidlig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til
innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har
rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som er viktige for skolemiljøet. (Jfr. ref. 8).
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5. Skolens arbeid for et godt skolemiljø
SYSTEMATISK ARBEID (OPPLL. §9A-3)
Opplæringsloven § 9A-3 slår fast at alle skoler skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme
helse, miljø og trygghet for elevene.
“Å vite og ikke handle er det samme som ikke å vite” (DeFour 2014)
På Oasen-skolene må vi sikre at ansatte har nok kunnskap om hvordan vi kan jobbe for et trygt
skolemiljø. Denne planen skal være et verktøy for å sikre at det daglige arbeidet er gjort kjent for alle
ansatte. Det er avgjørende med et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansatte for å kunne jobbe for
et godt skolemiljø, samt å ha tydelige rammer for hva som gjøres når det avdekkes at en elev ikke har et
trygt og godt skolemiljø. Økt kunnskap og god klasseledelse blant de ansatte fører til færre krenkelser.
SKOLELEDELSENS ROLLE:
I følge Læringsmiljøsenteret er det særlig tre faktorer det er viktig at rektor tar ansvar for. (Jfr. ref. 1).
1. Kunnskap og kompetanse i personalet ved skolen: Rektor må sørge for at personalet til enhver
tid har den kunnskapen og kompetansen som skal til for å forebygge og redusere mobbing på
skolen. Kunnskapen må deles av alle ansatte og den må brukes til kontinuerlig å forbedre
læringsmiljø, klasseledelse og i arbeidet med å avdekke, stoppe og forebygge mobbing.
2. Samarbeid mellom skolens ulike aktører: Rektor må legge til rette for diskusjoner og
refleksjoner i personalet om læringsmiljøets- og lærerens betydning for å skape og vedlikeholde
et trygt og mobbefritt skolemiljø for alle elever. Godt samarbeid mellom lærere og enighet i
pedagogiske spørsmål har positiv innvirkning på forekomst av mobbing i en skole.
Skoleledelsen har også ansvar for å stimulere til samarbeid og involvering av foreldre (FAU, Su,
SMU) og elever. Et godt samarbeid på tvers av aktørene bidrar til å bygge gode og trygge
læringsmiljø for elevene. Skoleledelsen skal også være en aktiv samarbeidspartner i relasjon til
skoleeier og PPT i alvorlige mobbesaker.
3. Strukturer, planer og rutiner: Alle skoler skal utarbeide handlingsplaner knyttet til §9A, for
avdekking, stopping, håndtering og forebygging av mobbing. Planen og arbeidet må være godt
forankret i hele personalet. Gode planer er ikke nok. De må brukes, og skoleledelsen har ansvar
for at arbeidet med mobbing og læringsmiljø blir en del av skolens daglige drift.
Ved starten av skoleåret skal rektor sørge for at alle ansatte kjenner til Opplæringsloven §9A og alle
skolerutiner som gjelder skolemiljøet. Det skal settes av tid til at ansatte får samtale om både
skolemiljø og aktivitetsplikten.
Klasseledelse og relasjonsarbeid som forebygging:
Mye forskning konkluderer med at den viktigste forebyggingen av mobbing skjer ved god
klasseledelse og relasjonsbygging mellom lærer-elev og elev-elev. God klasseledelse innebærer at
læreren, basert på nødvendig kunnskap og ferdigheter, kan ha regien på hvordan klassen utvikler seg med
hensyn til blant annet relasjoner, struktur, klima og normer. (Jfr. ref. 2).
Mobbing og krenkelser må forstås som et sosialt fenomen. Det kan ikke forklares kun ut fra et
individperspektiv. Det som skjer i skolen må ses i sammenheng, og et godt og inkluderende
læringsmiljø virker forebyggende på mobbing og krenkelser. Det er avgjørende at alle elevene er
inkludert både faglig, sosialt og personlig. Gode fellesskap beskytter mot mobbing og krenkelser. Her
spiller også foreldrene en viktig rolle ved hvordan de omtaler andre elever på skolen, og i hvor stor
grad de følger opp skolens arbeid med tiltak som skal føre til et trygt og godt skolemiljø for alle. Selv
om mye av jobben gjøres i skoletiden, kan foreldrene bidra mye ved hvordan de snakker om dette
hjemme. Ved for eksempel å snakke videre om temaene i SPT-undervisningen elevene får på skolen, så
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bidrar foreldrene til at dette blir en større del av elevenes hverdag. Særlig i våre skoler hvor
elevene bor spredt er det viktig at foreldrene er med på å inkludere alle elevene.
Våren 2019 vil Oasen-skolene inngå et samarbeid med UiA der vi skal jobbe med en systematisk
kompetanseheving for alle ansatte som handler om klasseledelse og relasjonsarbeid. Dette skjer
gjennom desentralisert kompetanseordning.
Oasen-skolene ønsker også å bevisstgjøre sine ansatte på traumebevisst omsorg. Dette har med
synet på det enkelte barn å gjøre: “Det finnes ikke vanskelige barn, men barn som har det
vanskelig”. Her har vi tidligere blitt kurset av RVTS Sør.
I tillegg til den obligatoriske Elevundersøkelsen, skal skolene også ha ikke-anonyme
undersøkelsesverktøy som hjelper oss til å grundig kunne dokumentere mobbing og krenkelser. Et
eksempel på nyttig og enkelt verktøy for dette, er Klassetrivsel.no. Dette skal innføres på OSB fra
midten av skoleåret 2018/19, og skal hjelpe lærerne med å avdekke de særlig sårbare elevene som
føler seg utenfor og alene, og om noen blir utsatt for krenkelser. Andre verktøy som anbefales av
feks Erling Roland (professor ved atferdsforskning ved UiS, og skrevet flere bøker om mobbing i
skolen), er Spekter. (Jfr. ref. 4).
Å styrke klassen som kollektiv, og etablere klassen som et “gyldig vi”, skape samhold på tvers av
etablerte vennekonstellasjoner, forebygger negative handlinger (Jfr. ref. 4, s. 222). Aktiviteter og
leker i klassen hjelper barna til å bygge vennskap, senke skuldrene og åpne seg opp for hverandre.

∠ SPT (sosial persepsjonstrening): Innføringsåret 2018/19 vil alle klasser fra 3.-10. trinn få
undervisning i SPT. Videre de neste årene vil dette være fast på tre trinn: 4., 7. og 9.trinn.
Mange konflikter og problemer oppstår fordi barn og unge misforstår situasjoner, tolker det
andre sier feil eller snakker forbi hverandre. Dette kurset trener elevene i å forstå det sosiale
samspillet bedre.
∠ Link til Livet: Målene med LINK er: Å bidra til å styrke den enkeltes selvbilde. Å bidra til
opplevelse av tilhørighet. Å gi trening i konstruktive mestringsstrategier for å regulere
følelser. Opplegget er gratis, ligger på nettet (www.linktillivet.no ) og er relativt
selvforklarende. De ansatte trenger ikke kursing for å gjennomføre opplegg herfra.
∠ Psykologisk førstehjelp: Handler om prinsippene som kan hjelpe elever med å regulere sterke
følelser. I 1.-2.trinn blir lærerne oppfordret til å undervise barna om psykologisk førstehjelp
for førskolebarn. Sosiallærer besøker hvert år 6. trinn og underviser om dette, og i samarbeid
med kontaktlærer, får barna i lekse å fortelle om dette hjemme. Dette kan være drevet av
sosiallærer eller annen ansatt på skolen. (Jfr. ref. 5).

6. Avdekking og oppfølging av mistrivsel og
mobbing
1. PLIKTEN TIL Å FØLGE MED

Andre måter å bygge et “gyldig vi” på, er “fellesskapende didaktikk”- et begrep lansert av Frode
Restad på Snakk om mobbing-konferansen i Kristiansand 2018. Hvis vi klarer å realisere både
sosiale og faglige mål, på en måte som involverer alle, vil dette være viktig for elevenes trivsel og
læring i skolen. Cooperative Learning, som flere av våre lærere blir kurset i våren 2019, er et
verktøy for å organisere undervisningen på en fellesskapsbyggende måte.

∠ I forbindelse med skolestart orienteres alle ansatte ved skolene om plikten til å følge med og
hva de skal se etter.

Oasen-skolene jobber systematisk med å bygge relasjoner, trene barna i sosial kompetanse og
lære mer om seg selv og sine egne følelser. For å lykkes med dette, benytter vi oss av disse
“programmene” (årstrinnene kan variere fra skole til skole):

∠ Elevråd og Fau har som fast punkt på sine møter om det er bestemte steder eller elevmiljøer
man bør følge ekstra godt med på.

KONKRET SYSTEMATISK ARBEID FOR SOSIAL TRENING:
1. tr

2. tr

3. tr

4. tr

5. tr

6. tr

7. tr

8. tr

9. tr 10. tr

Organisert aktivitet ute i
friminuttene, feks TL.

∠ Hver skole har vakt- og tilsynsordninger. Det er viktig å unngå såkalte “blindsoner” der elever
er uten tilsyn av voksne. Alle ansatte må til enhver tid være årvåkne og følge med på det som
skjer rundt dem. Friminuttene og vaktordningen er jevnlig tema på teamsamlinger for ansatte.

∠ På alle skoler finnes det elever som av mange ulike grunner kan være ekstra sårbare. Det er
viktig at skolen gjør en god jobb for å identifisere disse elevene for å forebygge krenkelser og
mobbing. Skolen må ha en spesiell oppmerksomhet rettet mot disse elevene. I noen tilfeller
kan det være riktig å sette inn tiltak også før det har skjedd krenkelser, for å unngå at disse
oppstår.
∠ Dersom en elev forteller hjemme at hun\han ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal dette
legges til grunn selv om eleven ikke sier dette på skolen.

SPT
Link til livet

2. PLIKTEN TIL Å GRIPE INN
∠ I forbindelse med skolestart orienteres alle ansatte ved skolene om plikten til å gripe inn.

Psykologisk førstehjelp

∠ Dersom en ansatt får beskjed om eller observerer at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø, må ledelsen varsles samme dag.

∠ Organisert aktivitet ute i friminuttene: Elever som kjeder seg i friminutt, kan finne på å gjøre
negative handlinger. Derfor er det viktig med organisert aktivitet i friminutt. Dette kan skolen
organisere selv. Da kan elever ved skolen “søke” om å bli trivselsleder, og de som er respektfulle
og gode klassekamerater får jobben. (De må ha bevist det i minst tre uker før de får jobben).
Disse elevene organiserer leker og aktiviteter i fire-fem langfriminutt hver uke, for å bidra til et
bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Skolen kan også velge å delta i
Trivselslederprogrammet (TL) som er et betalt program der elever og en ansvarlig voksen på
skolen blir kurset årlig.

∠ Skolen og skoleeier sørger for at de ansatte kjenner til begrensningene for plikten til å gripe
inn. Plikten til å gripe inn må vurderes ut fra nødvergeretten og på den andre siden hva som er
lovlig i forhold til Straffelovens bestemmelser, Barnekonvensjonen samt deler av
opplæringsloven. (Jfr. ref. 9).
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3. PLIKTEN TIL Å VARSLE
∠ I forbindelse med skolestart orienteres alle ansatte ved skolene om plikten til å varsle.
∠ Det er viktig å varsle også når en oppdager sårbare elever. Det kan feks være elever som er alene i
friminuttene eller endrer adferd, ved melding fra foresatte, andre elever eller gjennom
elevundersøkelser.
∠ Hver skole etablerer varslingslinjer og rutiner for arkivering. Rektor kan delegere ansvaret for å ta
imot og følge opp varsel, men har fortsatt overordnet ansvar. Rektor varsler skoleeier i alvorlige
tilfeller.
∠ Oasen-skolenes Avviksskjema benyttes ved alle krenkelser.
∠ Den ansatte må vurdere om saken er så alvorlig at den må varsles straks eller om det kan vente til
slutten av dagen eller uken, men som hovedregel skal rektor informeres samme dag.
∠ Ved mistanke om at ansatte krenker en elev, skal rektor varsles umiddelbart. Rektor varsler
styreleder.
∠ Ved mistanke om at noen i skoleledelsen krenker en elev, skal rektor ikke kontaktes. Styreleder
skal varsles direkte.
4. PLIKTEN TIL Å UNDERSØKE
∠ Skolens ansatte jobber systematisk for å ivareta undersøkelsesplikten. Det er
skolens ledelse som har ansvaret for å gi de ansatte nok kunnskap om
dette.
∠ Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt
og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.
∠ Undersøkelsene som gjøres dokumenteres ved å
skrive ned det som blir gjort av undersøkelser,
informere rektor om dem, og legge i elevens
mappe som dokumentasjon på at
undersøkelsene er blitt gjort. Relevante
undersøkelser vil ofte være:
Systematiske samtaler med de elevene
som er involvert, observasjoner i
klassen og i friminuttet, samtale med
foreldre. Pedagogisk analyse og
klassetrivsel.no er gode verktøy i
dette arbeidet. Les mer om
undersøkelser på udirs nettside
(Jfr. ref. 3).
∠ Rektor er ansvarlig, men kan
delegere undersøkelsen
eller gjennomføre den i
dialog med ansatte.
∠ Skolen skal ikke skaffe og
vurdere bevis for eller mot
at eleven er blitt krenket
eller mobbet. Plikten til å
undersøke innebærer at
skolen undersøker
elevens opplevelse av
skolemiljøet. Elevens
mening og opplevelse skal
være sentral.
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∠ Undersøkelsene har som formål å få fram fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevenes
opplevelse og hvilke forhold i elevenes omgivelser som påvirker hvordan de opplever skolemiljøet.
Her er det viktig å dokumentere de ulike partenes synspunkter i saken.
∠ En undersøkelse kan også innebære å avklare og opplyse om forhold tilbake i tid eller om forhold
utenfor skoletiden dersom dette påvirker elevenes hverdag på skolen.
∠ Alle berørte elever skal bli hørt. Det skal gjennomføres samtaler med alle berørte elever og
foresatte. Formålet med disse samtalene er tredelt. 1: Undersøke saken og samle informasjon. 2:
Elevene skal bli hørt og møtt med respekt og omsorg. 3: Gi tydelig beskjed om at mobbing ikke er
akseptert og informere om at skolen undersøker saken.
∠ Andre mulige informasjonskilder: Ansatte på skolen, skolebussjåfør, systematisk observasjon,
brukerorgan (elevråd og FAU), foreldremøter, brukerundersøkelser eller andre skriftlige
undersøkelser.

5. PLIKTEN TIL Å SETTE INN TILTAK
∠ Skoleeier er ansvarlig for nødvendig kompetanseheving slik at skolens ansatte er i stand til å gjøre
faglige og konkrete skjønnsvurderinger når det settes i gang tiltak.
∠ Rektor er ansvarlig for å sette inn tiltak som en med rimelighet kan forvente når en elev selv sier
fra eller når undersøkelser viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Krenkelsessaker
skal håndteres av kontaktlærer, men må også løftes opp til ledelsen på skolen.
∠ Uavhengig av om undersøkelsen avdekker krenkelser eller ikke, skal det
settes inn tiltak så lenge eleven selv fortsatt opplever et utrygt
skolemiljø. Det lages aktivitetsplan for den som opplever et utrygt
skolemiljø og det vurderes også om man bør opprette en for
den som utsetter andre for krenkelser. Begge parter har
rett til å bli hørt, og begge parter skal følges opp.
∠

Skolen vurderer egnede tiltak opp mot
hva som ivaretar barnets interesser best mulig og
som med rimelighet kan forventes av skolen.
∠
Tiltakene må være lovlige,
gjennomtenkte, tilpassede og målrettede.
∠
Det kan gjennomføres tiltak på
individnivå, gruppenivå og
systemnivå.
∠
Tiltak på individnivå er
tiltak som er knyttet til den
enkelte elevs behov i den gitte
situasjonen. Eksempler på tiltak
kan være: daglig logg fra eleven,
sikre forutsigbarhet for eleven
gjennom skoledagen, jevnlige
samtaler, observasjon, økt
voksen tilstedeværelse eller
økt kontakt med hjemmet og
konfronterende samtaler
med krenkeren (Se skjema
for konfronterende samtale
vedlagt). Det kan også være
behov for å sammen med
eleven og foresatte vurdere
om det er behov for å
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bearbeide følelser som knytter seg til tidligere negative hendelser. Hvis dette er nødvendig må
man lage en plan for dette.

7.

Referanser

∠ Tiltak på gruppenivå kan være økt fokus på en elevgruppe, omorganisering av klasserommet,
etablering av leke-grupper eller andre trivselstiltak, trening av sosial kompetanse eller økt voksen
tilstedeværelse i en periode.

1. https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/forebygge-mobbing/rektors-rolle-i-arbeidetmot-mobbing-article115892-21054.html

∠ Tiltak på systemnivå kan være etablering av nye regler, omorganisering av skoledagen, økt
voksentetthet eller holdningsarbeid. Sanksjoner må være i tråd med ordensreglementet.
Kollektive sanksjoner er ikke tillatt.

2. https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/klasseledelse/klasseledelse-oglaringsmiljo/klasseledelse-og-mobbing-article117116-22036.html

∠ Tiltakene må være konkrete, og gjerne målbare, og det er viktig å sikre at elevenes stemme blir
hørt når tiltakene skal bestemmes og evalueres.

3. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/#eksempler-pa-hvordan-du-kanavdekke-hva-som-har-skjedd

∠ Det er avgjørende at det rettes oppmerksomhet mot de som krenker, og at det markeres klart at
slik adferd må opphøre. Megling mellom mobber og mobbeoffer som strategi frarådes nasjonalt og
internasjonalt. Tiltakene som settes inn skal identifisere og irettesette mobberne. Det er viktig for
den som blir krenket at han\hun opplever at skolen tar kontakt med og setter i gang tiltak i forhold
til elevene som er innblandet.

4. Stemmer i mobbesaker, Janne Støen, Hildegunn Fandrem og Erling Roland (red.) 2018.

∠ Når det gjelder tiltak rettet mot offeret, kan det skilles mellom det passive og det provoserende
mobbeofferet. Det passive mobbeofferet skal først og fremst trekkes inn i det sosiale fellesskapet,
særlig ved allianser med andre, særlig positive barn, ved positive fellesopplevelser, og ved å
trekkes inn i nye aktiviteter. Det provoserende mobbeofferet vil av og til trenge nærmere
personlig veiledning for om mulig å legge om sin væremåte, og må uansett hjelpes til å forstå og
praktisere de reglene som generelt gjelder for samvær mellom barn og voksne.
∠ Skolen lager en skriftlig aktivitetsplan ved bruk av Aktivitetsplan Mal (jfr Aktivitetsplan mal på
skolens skjemaportal, for de ansatte). Her er det som tidligere nevnt viktig at tiltakene er konkrete
og at de med rimelighet kan forventes gjennomført.
∠ Dialogen med berørte parter følges opp.
∠ Aktivitetsplanen følges opp og evalueres ved bruk av Aktivitetsplan-malen.

5. http://solfridraknes.no/8-12-ar/veiledning-til-voksne/
6. Pedlex: Kapittel 9A -Opplæringsloven, Elevens skolemiljø, Øystein Slette (red.)
7. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84
8. Songdalen kommunes handlingsplan for skolemiljø:
https://www.songdalen.kommune.no/globalassets/dokumenter---medier/skole/trygt-skolemiljo--hele----endret-250618.pdf
9. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/#bruk-av-fysisk-makt
10. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/Relasjoner-mellomelever/Deltakelse-tilhorighet-og-vennskap/
11. Stemmer i mobbesaker, Olweus & Roland, 1983; Smith, 2005 i Støen, Fandrem og Roland 2018
12. http://www.abup.no/definisjoner-av-mobbing/

6. DOKUMENTASJON
Skolene skal dokumentere
hva som blir gjort for å
oppfylle aktivitetsplikten
etter første til femte ledd
(Oppll. §9A-4 sjette og
syvende ledd). Dette gjøres
ved at hver skole har en plan
som konkretiserer hva som
blir gjort for å oppfylle
aktivitetsplikten, jf. punkt
3.1- 3.5 i denne
handlingsplanen.
Dokumentasjonskravet
gjelder også arbeidet skolen
gjør for å følge med, gripe inn,
varsle, undersøke og sette inn
tiltak i den enkelte sak.
Enkeltsaker skal derfor
dokumenteres underveis i
hovedsak ved bruk av
Aktivitetsplan Mal.
(Det meste som står i kapittel
6 er jfr. ref. 8).
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8. Skjemaer og maler
På skolens skjemaportal finnes:
1. Aktivitetsplan Mal
2. Avviksskjema
3. Håndtering av vold og trusler-skriv
4. Konfronterende samtale med den/de som krenker
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