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Å høyre til
Vondt er av alle andre
Bli trakka på og trengd.
Men vondare å veta
At du er utestengd
Det er så mangt i livet
Du ventar deg og vil.
Men meir enn det å vera,
Er det å høyre til.
Jan Magnus Bruheim
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Felles for Stangeskolen
Innledning
De fleste elever trives på skolen og mange av dagens regler for skolemiljø fungerer godt. Men det er
skoleelever som opplever mobbing eller andre type krenkelser. Det nye regelverket opplæringsloven
kapittel 9a, er gjeldende fra 01.08.17 og skal styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres
foreldre og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlige skolemiljøer. Departementet
ønsker å lovfeste enda tydeligere krav til hva skolene skal gjøre når elever blir mobbet eller ikke har
det trygt og godt på skolen. Regelverket er viktig for å sette standarder og for å plassere ansvar og
plikter på skoleeier og ansatte i skolen.
Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø og handler om mer enn mobbing.
Elevers rett til å høre til i et trygt og godt skolemiljø er framhevet.
Innsatsen er bygget opp rundt seks konkrete mål og prinsipper:
- Det skal ikke skje
–Det skal nytte å si fra
–Regelverket skal virke
–Barnehage- og skoleeier er avgjørende
–Barn og unge skal stå i sentrum
-Kompetansen skal nå helt ut
2. Aktuelt lovverk som Kapittel 9a bygger på
Norges grunnlov
§104 «Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder
dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved
handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn
har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for
barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige
trygghet, fortrinnsvis i egen familie.»
§ 109 «Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring.
Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet,
rettsstaten og menneskerettighetene. Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående
opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner».
FNs barnekonvensjon (kortversjon)
Artikkel 2 «Alle barn har rett til vern mot diskriminering.»
Artikkel 3 «Vaksne skal gjere det som er best for barn.»
Artikkel 12 «Alle barn har rett til å seie meininga si, og deira meining skal bli tatt på alvor.»
Artikkel 29 «Alle barn har rett til en god skole som gir dem nødvendig kunnskap og utvikling.»
Opplæringslovas formålsparagraf
§1.1: «Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og
solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i
menneskerettane.
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår
felles internasjonale kulturtradisjon.
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Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal
fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og
for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og
utforskartrong.
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha
medansvar og rett til medverknad.
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.»

3. Rett til et trygt og godt skolemiljø
Det overordnede oppdraget for Stangeskolen er økt læringsutbytte og godt læringsmiljø. Elevene i
Stangeskolen skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for
å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og
forskertrang. (Kommunedelplan oppvekst – Framtida er nå 2016-2021)
Elevenes skolemiljø er summen av både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Begrepet
skolemiljø favner både det fysiske og psykososiale miljøet på skolen.
§ 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø
som fremjar helse, trivsel og læring.
§ 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid: Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking
som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk
for å fremje 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.

•
•

Elevene i Stangeskolen skal ha et trygt, godt og inkluderende skolemiljø
Skolen skal handle raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen

Skolene i Stange skal:
•
•
•
•

Arbeide kontinuerlig og systematisk med elevenes skolemiljø.
Samarbeide med elevene og foresatte om det forebyggende og holdningsskapende
arbeidet.
Gjennom tydelig ledelse forebygge, avdekke og stoppe krenkende ord og handlinger.
Sikre at alle ansatte ved skolen ivaretar sin aktivitetsplikt

4. Lovfestet 0-toleranse
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til
elevene, slik at kravene i §9a blir oppfylt. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.
5. En utvidet definisjon av mobbing
Det er elevens opplevelse som er avgjørende for om eleven har et trygt og godt skolemiljø.
«Mobbing av elever i skolen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre
til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning»
Lund, Helgeland & Kovac, 2017)
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6. Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø §9a-4
Aktivitetsplikten gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø
Et trygt og godt skolemiljø er mer enn frihet fra mobbing og krenkelser. Elevene skal ha et skolemiljø
som fremmer helse, trivsel og læring. Det avgjørende er hvordan eleven opplever at det er å være på
skolen, altså hvordan eleven har det mens han eller hun er på skolen, skolefritidsordningen eller
leksehjelpen. At årsaken til opplevelsen av utrygghet, ensomhet, mistrivsel o.l. ligger utenfor skolen i tid
eller fysisk område, begrenser ikke skolens aktivitetsplikt så lenge elevens opplevelse av sin tilværelse på
skolen – altså sitt skolemiljø – preges negativt av det. Dette er blant annet aktuelt i forbindelse med
digital mobbing, der krenkelsene kan skje utenom skoletiden, men har betydning for hvordan eleven
opplever at det er å være på skolen. Tilsvarende kan mobbing eller andre
negative opplevelser tilbake i tid påvirke elevens opplevelse av skolemiljøet nå.
De fem delpliktene er lovfestet i §9a-4:
1. Plikten til å følge med
2. Plikten til å gripe inn
3. Plikten til å varsle
4. Plikten til å undersøke
5. Plikten til å sette inn tiltak

6.1 Hvem omfattes av aktivitetsplikten
Aktivitetsplikten gjelder for alle voksne som arbeider eller yter tjeneste på skolen:
• Alle med en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, for eksempel lærere,
skoleadministrasjonen, PP-tjenestens kontaktpersoner, miljøarbeidere, assistenter, mv.
• personer som regelmessig oppholder seg på skolen for å yte en tjeneste eller service til
elevene eller skolen, for eksempel renholdere, vaktmester, kantinetjeneste, aktivitetsledere,
• Studenter og lærlinger
Alle disse skal gjøres kjent med sine plikter etter §9a.
6.2 Plikten til å følge med
Alle som arbeider på skolen, har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø
6.3 Plikten til å gripe inn
Alle som arbeider på skolen, har plikt til å gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering
og trakassering dersom det er mulig. Den type handlinger det siktes til i forbindelse med plikten til å
gripe inn, er ikke det samme som handlinger forbundet med å sette inn tiltak. Handling gjennom
inngrep skjer umiddelbart og er rettet mot å stoppe en situasjon som pågår. Ofte vil det handle om å
umiddelbart stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte opp en slåsskamp eller stanse annen
fysisk krenkelse, stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og irettesette elever som krenker andre
elever verbalt. Plikten begrenser seg til inngrep som er mulige for den ansatte å gjennomføre både av
hensyn til elevene og seg selv.
6.4 Plikten til å varsle
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Departementet understreker at den ansattes
terskel for hva som skaper «mistanke om» eller «kjennskap til» at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø, skal være lav. At en elev verbalt sier fra at han eller hun ikke opplever at det er trygt og
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godt på skolen, oppfyller kravet til at den ansatte har «kjennskap». Det er skolens ansvar å fange
opp at eleven sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Mistanke om at en elev ikke har det
trygt og godt på skolen kan basere seg på observasjoner av elevene, tilbakemelding i undersøkelser
eller kartlegginger, beskjeder fra foreldre eller medelever, aktivitet i sosiale medier mv. som vekker
en mistanke. De ansatte må også være bevisst på at barn og unge viser sin utrygghet, frustrasjon,
mistrivsel o.l. på ulike måter og med ulike uttrykksformer. Både utadvendt og innadvendt,
aggressiv eller passiv, grenseløs eller avvisende og isolerende væremåte kan være signaler som tilsier
at elevens situasjon skal undersøkes nærmere. Det kan også være endringer i det sosiale
samspillet mellom elevene eller i klassemiljøet som gir mistanke om eller kjennskap til at skolemiljøet
ikke er trygt og godt. All mistanke om og kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
skal varsles, men tidspunktet for varsling må blant annet stå i forhold til sakens alvor. Det innebærer
at det vil være noen tilfeller der det er nødvendig å varsle rektor straks, mens det i andre tilfeller kan
være forsvarlig å vente noe lenger, for eksempel til slutten av skoledagen eller til ukentlige
oppsummeringer eller lignende. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. Eksempler på hva som
regnes som alvorlig, er saker der krenkelsene er særlig voldelige eller på andre måter svært
integritetskrenkende, når flere elever alvorlig har krenket en enkeltelev eller der skolens ledelse over
noe tid ikke har klart å løse en sak. Også digital mobbing på tvers av skoler eller grove trusler via for
eksempel sosiale medier bør varsles til skoleeier.
6.5 Plikten til å undersøke
Enhver mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal
undersøkes snarest. Undersøkelsesplikten gjelder altså mer enn bare krenkelser. Det skal være en
lav terskel for hva somskaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø. At en elev selv sier fra om krenkelser eller at han eller hun ikke opplever at skolemiljøet er
trygt og godt, skal alltid utløse undersøkelsesplikten. Elevens opplevelse og mening er viktig og sees i
sammenheng med Grunnlovens og barnekonvensjonens forpliktelser om å høre barn. Det påpekes at
undersøkelsesplikten handler om å undersøke hva som ligger bak elevenes opplevelse, ikke å
framskaffe og vurdere bevis for eller mot at krenkelser eller mobbing
har skjedd. En undersøkelse kan også handle om å avklare og opplyse forhold tilbake i tid eller
forhold utenfor skoletiden og skolens område, dersom slike forhold påvirker elevenes hverdag på
skolen.
6.6 Plikten til å sette inn tiltak
Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak
sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det same gjelder når en undersøkelse viser at en
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som
er best for elevene skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Skolens plikt til å sette inn
tiltak gjelder uavhengig av en elev eller foreldrene ber om det. Plikt til å sette inn egnede tiltak
omfatter også en plikt til å følge opp tiltakene, evaluere virkningen og eventuelt legge til eller endre
tiltak dersom det er nødvendig for å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø. For å sikre hver enkelt
elev de beste forutsetninger for å trives og lære på skolen, må det ikke være tvil om eleven skal få
hjelp når eleven ikke har det trygt og godt. Skolen skal aldri avvise eller underkjenne en elevs
opplevelse av utrygghet eller mistrivsel på skolen. Tiltak bør vurderes i korte og lange tidsspenn.
Eksempler på tiltak i et kort tidsspenn kan være:
- Direkte inngripen, konfronterende samtaler med de involverte og samtaler med foreldrene
- Sanksjoner, nb må ha hjemmel i ordensreglement
I oppfølgingen bør det vurderes om det er behov for å sette inn tiltak rettet mot langtidsvirkningen
eller de senskadene som mobbing kan medføre.
6.7 Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker eleven
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Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at en som
arbeider på skolen, utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering,
skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier. Dersom det er en i ledelsen ved
skolen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk mistanke
om eller kjennskap til krenkelsen. Undersøkelse og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd
skal settes i verk straks.
6.8 Når er aktivitetsplikten oppfylt/Evaluering og oppfølging
Skolen skal følge opp saken og evaluere om tiltakene de har satt inn har hatt den tilsiktede
virkningen. Elevene og foreldrene bør involveres i evalueringen. Dersom evalueringen viser at barn
og unge fortsatt opplever mobbing eller andre krenkelser, skal evalueringen føre til at det iverksettes
andre tiltak eller mer intensive tiltak.
6.9 Når er det plikt om enkeltvedtak?
Den tidligere vedtaksplikten er fjernet fra §9a og erstattet med plikten til å handle, aktivitetsplikten.
Enkelte tiltak vil imidlertid kreve særskilt lovhjemmel og være enkeltvedtak. Dette er tiltak som
griper inn i elevens lovfestede rettigheter, som for eksempel bortvisning og tvunget skolebytte.
7.

Elevmedvirkning §9a-8

Elevene skal få ta del i planlegging og gjennomføring av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.
Elevrådet kan utnevne representanter til å vareta elevenes interesser overfor skolen og
styresmaktene i skolemiljøsaker. Elever skal ikke være tilstede når det behandles saker som
inneholder opplysninger som
omfattes av lovfestet taushetsplikt.
8. Informasjonsplikt og rett til å uttale seg §9a-9
Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene, aktivitetsplikten og muligheten til å melde
saken til fylkesmannen. Dersom skolen finn ut at noe ved skolemiljøet kan skade helsa til elevene,
skal elever og foreldre snarest mulig varsles om det.
Samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldrene skal holdes informert
om alt som er viktig for skolemiljøet, og så raskt som mulig tatt 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 innspill i alle saker som er viktige for
skolemiljøet.
9. Dokumentasjon
Det kreves to former for dokumentasjon:
9.1 Aktivitetsplan
Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal settes i gang tiltak i en sak. I planen skal det stå:
a) hvilket problem tiltakene skal løse
b) hvilke tiltak skolen har planlagt
c) når tiltakene skal gjennomføres
d) hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av
tiltakene
e) når tiltakene skal evalueres
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9.2 Dokumentasjon på hva som er gjort
Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

10. Fylkesmannens håndheving av aktivitetsplikten i enkeltsaker
Fylkesmannen er ikke lenger klageorgan for enkeltvedtak. Dersom en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til fylkesmannen etter at saken er tatt opp med
rektor. Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt. Dersom saken ikke er tatt opp med
rektor, eller om det er under en uke siden saken ble tatt opp, skal fylkesmannen avvise saken. Det samme
gjelder dersom saken ikke gjelder skolemiljøet på skolen der eleven går når saken meldes til
fylkesmannen.

11. Tvangsmulkt, straffeansvar, erstatningsansvar 9A-12, 9A-13, 9A-14
Hensikten med en tvangsmulkt er at den skal virke avskrekkende, forebyggende og sørge for at
vedtak blir etterkommet. (§9a.12)
Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller grovt
aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 første og andre ledd og § 9 A-5.
Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir rektoren straffa som forsettleg eller grovt
aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 tredje og fjerde
ledd. Dersom § 9 A-4 første til fjerde ledd eller § 9 A-5 er brotne av nokon som handlar på vegner av
skolen, kan skoleeigaren straffast, jf. straffeloven § 27.Fristen for forelding av straffeansvaret er 5 år.

Skolens plan/rutiner

ORDENSREGLER FOR BREIDABLIKK SKOLE OG SFO
ELEVENE HAR RETT TIL
•
•
•
•

å ha et godt arbeids- og læringsmiljø
å gå på skolen uten å bli plaget
å bli behandlet rettferdig og respektfullt
å ha egne saker i fred

ELEVENE HAR PLIKT TIL
•
•
•
•
•

å vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
å sørge for at det er arbeidsro i timene
å holde god orden og gjøre skolearbeidet til avtalt tid
å møte presis til undervisningen
å respektere stoppregelen og høre på alle de ansatte på skolen

DET ER IKKE TILLATT
•
•
•
•
•
•

å bruke sykkel eller annet kjøretøy på skolens område utenom henviste plasser
å mobbe eller plage andre ved bruk av krenkende ord eller handlinger
å bruke mobiltelefon eller smartklokke på skolen. Dersom den er med på skolen, skal den ligge avslått i
sekken.
å forlate skolens område i skoletida
å kaste stein eller snøballer. Snøballer kan kastes på blink.
å banne, slåss eller forstyrre andres lek
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DERSOM ORDENSREGLENE BRYTES, KAN SKOLEN BENYTTE FØLGENDE TILTAK:
•
•
•
•
•
•
•

muntlig irettesettelse fra ansatte
inndragelse av mobiltelefon. Den kan hentes på kontoret av elev ved skoledagens slutt.
inndragelse av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte
muntlig eller skriftlig melding hjem
opphold på tilvist sted i friminutt og undervisningstimer
elever på 5-7 trinn kan vises bort for enkelttimer eller resten av dagen i samråd med foresatte
erstatning ved ødeleggelse av skolens eiendeler eller eiendom opp til kr 5000

Vi oppfordrer elevene til ikke ta med verdisaker på skolen. Dette er elevenes eiendeler, og skolen er ikke
erstatningspliktig.
Ordensreglene gjelder også på turer og ekskursjoner i skolens regi.
Ordensreglene er utarbeidet i hht Forskrift for Ordensreglement, som gjelder for alle skoler i Stange
kommune.

Regler for bruk av uteområde
DEN STORE HAUGEN:
•
•

1.-4.trinn: mandag, onsdag, fredag
5.-7.trinn: tirsdag og torsdag

Den store haugen skal ikke brukes til ”kongen på haugen”.
KARUSELLEN
•

Småtrinnet har førsterett på karusellen i første lillefri og storefri.

•
•
•

Mellomtrinnet kan bruke den i siste lillefri.
Maks 5 elever på karusellen samtidig.
De som venter på tur må trekke unna karusellen.

BALLBINGEN:
Mandag-fredag: Felles 5.-7.trinn
HÅNDBALLBANEN:
Mandag:
6.trinn
Tirsdag :
4.trinn
Onsdag:
Felles 1.-3.trinn
Torsdag:
7.trinn
Fredag:
5.trinn
Dette betyr at den (de) klassen(e) som står oppført, har førsterett på bruk av banen. Felles for
småtrinnet betyr at alle som har lyst til å være med fra småtrinnet, kan bruke banen.
FOTBALLBANEN PÅ SMÅSKOLEOMRÅDET:
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Denne banen er felles for 1.-4.trinn alle ukedager.
BALLBINGEN OM VINTEREN NÅR DEN ER ISLAGT:
Mandag:
mellomtrinnet
Tirsdag:
småtrinnet
Onsdag:
mellomtrinnet
Torsdag:
småtrinnet
Fredag:
mellomtrinnet
Hjelm er en forutsetning for all aktivitet på is.
ASFALTERT SKOLEPLASS:
Hoppe tau, paradis, strikk.
Husk hjelm ved bruk av rullebrett, rulleskøyter, sparkesykkel.
Det er ikke lov å sparke ball asfalten utenfor blokk 2.

BRUK AV KINAHUSKER:
KINAHUSKE VED 1.TRINN:
Mandag:
1. og 2.trinn
Tirsdag:
4. trinn
Onsdag:
6.trinn
Torsdag:
3. og 7.trinn
Fredag:
5.trinn
KINAHUSKE VED SFO:
Førstemann til mølla prinsippet.
Regler for bruk av kinahuska:
•
•
•
•

Maks 5 elever på samtidig, 3 i selve huska og 2 på siden.
STOPP-regelen gjelder.
Bare de som husker, bestemmer om de ønsker å bli dyttet.
Det er ikke lov for noen å hoppe på huska når andre allerede bruker den.

Regler for bruk av karusellen:
• Maks 6 elever på karusellen samtidig
• STOPP-regelen gjelder.
• Det er ikke lov til å henge på utsiden av karusellen når denne er i bevegelse.
REGLER FOR BRUK AV TAUBANE:
•
Kun en om gangen
•
Ikke stå og hopp
•
Ikke ligge under når andre kjører.
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Forebyggende og holdningsskapende arbeid
Skolenivå:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydelig relasjonell klasseledelse
LØFT pedagogikk på SFO – vi roser og bekrefter barnas handlinger
Inspeksjonsplan – de voksne bruker gul refleksvest
Tydelig og støttende ledelse
Ordensreglement og handlingsplan mot krenkende atferd.
Fadderordning
Ulike sosiale fellestiltak i løpet av året
Tverrfaglig team
Fokusuker hver høst (toleranseuker)
Trivselsledere i friminutt
Et uteområde som innbyr til lek og aktivitet
Gjennomgang av Plan for skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø ved skolestart (ansatte)
Krenkende atferd tas opp som tema på første møtet skolen har med foresatte til elever som skal
begynne i 1. klasse.
Legge til rette for et aktivt og utstrakt samarbeid med skolens rådsorganer.

Foresatte:
•
•
•
•
•

Informasjon om Plan for skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø (inkl. informasjon om rett til
enkelttiltak), ordensregler legges synlig på læreplattformen
Klassemiljø er tema på alle foreldremøter
Deltakelse i FAU og SU
Deltakelse på foreldremøte, foreldresamtaler og sosiale tiltak i klassen
Tett og konstruktivt skole- hjem samarbeid.

Klassenivå/elevnivå:
•
•
•
•
•

•
•

Kontaktlærer og elever utarbeider klasseregler
Gå gjennom ordensregler og plan for skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø ved
skoleoppstart
Jobbe kontinuerlig med sosial kompetanse og holdningsskapende arbeid.
Elevmedvirkning gjennom arbeid i elevråd (4.-7.trinn). Det er elevene som best kjenner forholdene og
som har kunnskap om hvilke ulike problemer elevgrupper sliter med.
Elevundersøkelsen for 5.-7.klasse og trivselsundersøkelse for 1-4 trinn hver høst
Oppøving av sosial kompetanse for å styrke samholdet i elevgruppa.
Ulike sosiale tiltak i klassen, ev. i samarbeid med foreldre

Ansatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hilse på elevene om morgenen.
Vise elevene at du har sett dem.
Klar grensesetting.
Rektor skal gå en hilserunde i alle klasserom første skoleuka.
Oppmuntre foreldre til å ha miljøgrupper.
Klare forventninger hva elever og foreldre kan forvente av skolen
Klare forventninger til elever og foresatte
Lytte til hva elever og foreldre har på hjertet.
Følge felles regler.
Forklare elever hvorfor vi av og til behandler dem ulikt.
Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.
Konsekvenser for uakseptabel atferd/ordbruk (like konsekvenser).
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Breidablikk skole jobber systematisk for utvikle følgende faktorer:
•
•
•
•
•

Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp
Positive relasjoner mellom elev og lærer
Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene
Godt samarbeid mellom hjem og skole
God ledelse, organisasjon og kultur for læring i skolen

Elever
Få hjelp mot mobbing
For å få hjelp mot mobbing, er det viktig at du forteller det til en voksen. Hvis du synes det er
vanskelig eller flaut å fortelle at du blir mobbet eller plaget, er du ikke alene. Det er helt normalt.
Men det å holde det inni seg, hjelper ikke.
Si fra tidlig
Det er viktig at du sier fra tidlig, slik at skolen og andre voksne kan hjelpe deg før det blir enda
verre. De voksne skal ta deg på alvor og stanse mobbingen. Selv om de voksne ikke kaller det

mobbing, skal de sørge for at plagingen stopper og at du har det bra.
Hvem tar jeg kontakt med på skolen?
Det finnes ingen regler for hvem du skal snakke med. Det viktigste er at du forteller det til noen, en
du føler deg trygg på. Det kan for eksempel være kontaktlæreren din, en sosiallærer eller rådgiver,
rektoren eller noen andre på skolen. Du kan også snakke med helsesøster. Husk at foreldrene dine
kan være viktige støttespillere og kan være med deg når du skal snakke med skolen. Hvis du vil at
foreldrene dine eller andre du stoler på skal snakke med skolen for deg, er det helt greit. Om du
opplever at du ikke blir tatt på alvor, kan du kontakte Fylkesmannen i det fylket du
bor. Fylkesmannen er både en person og et kontor som blant annet skal passe på at skolen hjelper
deg hvis du mobbet.
Slik kan du gjøre en forskjell om du oppdager mobbing.
Å si fra er ikke å sladre, det er å hjelpe noen. Du kan gjøre en forskjell. Ikke la mobberne tro at de
kan gjøre som de vil fordi ingen gjør noe. Hvis bare noen i en klasse tør å støtte en som blir mobbet,
blir det vanskeligere for mobberne å fortsette.
Mobbing på nett og sosiale medier
Mobbing og plaging i sosiale medier og på nettet er like alvorlig som når det skjer andre steder. At
mange kan se det som publiseres, kan gjøre det ekstra tøft. Husk at mobbing aldri er din skyld, og at
de voksne skal hjelpe deg.
•

Mobbing er ulovlig, også på nett.
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•
•
•
•
•
•

Si fra til en voksen.
Ta vare på meldinger, bilder og andre ting som blir skrevet om deg, for å ha bevis.
På slettmeg.no finner du hjelp til hvordan du kan få slettet ting på nettet.
Politiet kan etterforske saker, også om det er barn under 15 år.
Ikke svar på mobbemeldinger – det kan føre til mer mobbing.
Undersøk hvordan du kan blokkere meldingene eller den som mobber

Du finner mer informasjon på nettet: https://www.udir.no/nullmobbing/fortell-om-mobbingen-selvom-det-er-vanskelig/

Foreldre
Jeg mistenker at barnet mitt opplever mobbing, hva kan jeg se etter?
Det er ikke sikkert at barnet ditt forteller deg at hun eller han blir mobbet eller plaget. Mange barn
synes det er flaut. https://www.udir.no/nullmobbing/jeg-mistenker-at-barnet-mitt-blir-mobbet-hvakan-jeg-se-etter/
Når et barn forteller deg om mobbing
Råd til foreldre og andre voksne.
https://www.udir.no/nullmobbing/rad-til-voksne/
Hva gjør jeg hvis barnet mitt mobber andre?
Det kan være vanskelig å få beskjed om at barnet ditt mobber eller plager andre. Men hold hodet
kaldt og ikke avvis den som forteller deg det. https://www.udir.no/nullmobbing/hva-gjor-jeg-hvisbarnet-mitt-mobber/
Dette skal skolen gjøre hvis barnet ditt opplever mobbing
Her finner du informasjon om hvilke rettigheter barnet ditt har, hva skolen skal gjøre og hvordan du
kan ta kontakt med skolen for å få bedret situasjonen: https://www.udir.no/nullmobbing/dette-

skal-skolen-gjore-hvis-barnet-ditt-blir-mobbet/#skolen-skal-ha-planer-for-et-godt-skolemiljo
Tre sosiale medier foreldre bør kjenne til
Det finnes mange typer sosiale medier med forskjellige aldersgrenser, innhold og muligheter. Hvilke
sosiale medier barn og unge bruker, endrer seg raskt. https://www.udir.no/nullmobbing/sosialemedier-du-som-forelder-bor-vare-kjent-med/
«Det kreves en hel landsby for å oppdra ett barn»
• Snakk omsorgsfullt til ditt barn om de andre i klassen og i gata
• Be ditt barn følge med og bidra til at de andre i klassen og i grenda har det bra
• Be ditt barn fortelle hjemme og på skolen dersom noen blir mobbet
• Samarbeid med de andre foresatte
• Samarbeid med skolen
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