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MÅL:  

Elevene ved Kippermoen ungdomsskole skal ha et godt læringsmiljø uten å bli 

utsatt for krenkende atferd eller mobbing  

 

HANDLINGSPLAN VEDR OPPLÆRINGSLOVEN -  KAPITTEL 9A  

‘ Elevane sitt skolemiljø’  

Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø. I § 9a–2 står det at 

‘Alle  elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.’ 

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.”’ 

 

Arbeid med det psykososiale miljøet:   ‘Nulltoleranse og systematisk arbeid’  

§ 9 a-3: 

‘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.’ 

Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

§ 9a–4 :  

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, 

og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er 

mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til 

at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege 

tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal 

skolen snarast undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna 

tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking 

viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

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

eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

a) Kva problem tiltaka skal løyse 

b) Kva tiltak skolen har planlagt 

c) Når tiltaka skal gjenomførast 

d) Kven som er ansvarleg for gjenomføringa av tiltaka 

e) Når tiltaka skal evaluerast 
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Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til 

femte ledd 

 

Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 

§ 9 A-5. 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 

arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. 

Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast 

direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak 

etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. 

 

Definisjon av krenkende atferd  

Det er viktig å understreke at denne bestemmelsen handler om mer enn mobbing. Mobbing, 

vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». 

Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, slik som negative, 

enkeltstående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv. Krenkende handlinger 

dekker også enkelte former for unnlatelse. Et eksempel er en elev som blir systematisk 

utelatt fra lek og andre sosiale sammenhenger blant elevene.  

Mobbing:  

En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen 

med vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på 

andre måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i 

makt- og styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for 

å forsvare seg og er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne.  

Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av 

disse tre kriteriene:  

1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved 

over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss 

ubalanse i styrke- eller maktforholdet.  

Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret sin side.  

Loven omfatter både direkte mobbing ved åpne angrep på offeret og indirekte mobbing ved 

sosial isolering og utestenging fra gruppa.  

 

Diskriminering:  

Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel 

på grunn av kjønn, seksuell legning, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal 

eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte.  
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Rasisme:  

Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller etnisk 

opphav.  

Bestemmelsen gjelder også krenkende ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, 

diskriminering eller rasisme, slik som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller 

funksjonshemninger.  

Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil likevel kunne 

oppfattes slik. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer for 

adferd. Et utsagn eller en handling som ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne 

virke krenkende eller skremmende på elever utenfor denne. Her kan det være en utfordring 

å finne balansen mellom humor og krenkelser.   

Vårt ansvar for å forebygge og stoppe mobbing og krenkende atferd  

Arbeidet går ut på:  

o Bygge opp et godt læringsmiljø på hele skolen  

o Sette fokus på relasjonskompetanse  

o Følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing  

o Løse mobbesaker raskt  

o Ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt  

Det er viktig at hele skolemiljøet blir involvert i arbeidet. Elever, lærere og foreldre må 

engasjeres i arbeidet, og alle må få en forståelse av hvor viktig arbeidet mot mobbing er. 

Alle må få et eierforhold til arbeidet og delta aktivt. 

Tiltak:  

o Tydelig klasseledelse  

o Tilsyn i alle friminutt, inspektørene har gule vester  

o Tilsyn på bussveien 

o Mobbeundersøkelser – høst og vår. Resultat og oppfølging gjennomgås i 

personalmøte 

o Elevundersøkelsen - høst  

o Elevsamtaler  

o Klassesamtaler  

o Tema på foreldremøter  

o Alle må settes i stand til å gå aktivt inn i det forebyggende arbeidet, i avdekking og 

håndtering av mobbesaker 

Ansvarlig: Lærere, sosiallærer, miljøterapeut, helsesøster, assistenter og skoleledelsen  

Alle ansatte på skolen  – fast ansatte eller korttidsansatte – og studenter. 

De ansatte skal støtte hverandre og stille krav til hverandre om deltakelse. Autoritativt 

lederskap må praktiseres av de ansatte. Det vil si at alle skal møtes med respekt, en skal vise 

omsorg for elevene og stille krav ut fra innarbeidede normer for atferd. Skolen må være 

preget av en felles god praksis blant de ansatte i møtet med elevene og foreldrene. Elever 

må få ros for positiv atferd, men må irettesettes når de går over grensen for akseptabel 

atferd.  

Alle ansatte på skolen må være kjent med kapittel 9a i opplæringsloven.  
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Generelle forebyggende tiltak for å fremme et godt psykososialt miljø ved 

Kippermoen ungdomsskole  

 Legge til rette for elevmedvirkning i opplæringa 

 Aktiv og tydelig elevmedvirkning via klasseråd og elevråd  

 Arrangere turer og aktiviteter for aldersblanda grupper gjennom skoleåret 

 Kveko – Kippermoen si aktivitetsuke med aldersblandede grupper 

 Tilsyn i pauser av voksne  

 Elevsamtaler og klassesamtaler om trivsel og trygghet 

 Samarbeid skole-hjem om trivsel og trygghet 

 

Skoleledelsen  

Dersom skolen skal kunne redusere mobbing og krenkende atferd, er det helt nødvendig at 

skoleledelsen går foran og leder arbeidet med å skape en skole med et godt læringsmiljø 

uten mobbing.  

Tiltak:  

 Følge opp rutinene som vi utarbeider  

 Sørge for kompetanseutvikling  

 Sørge for informasjon til alle berørte parter  

 Sette mobbing og krenkende atferd på dagsorden og sørge for at det er kontinuitet i 

arbeidet  

 Bestemme om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker  

 Følge opp alle klager på de ansatte, for eksempel om lærere som mobber og krenker 

elever  

 Ta imot varsler om mobbesaker, og sette i gang et arbeid for å løse saken  

Ansvarlig: Skolens ledelse  

 

Følgende faktorer er grunnleggende for å utvikle og opprettholde et godt 

læringsmiljø  

o God ledelse, organisasjon og kultur for læring  

o Lærernes evne til å lede klasser og grupper  

o Positive relasjoner mellom lærer og elev  

o Positive relasjoner og kultur for læring mellom elevene  

o Godt samarbeid mellom hjem og skole  

 

POSITIVE RELASJONER LÆRER OG ELEV  

Læreren viser respekt og omsorg i samspill, omtale av og arbeid for sine elever. 

Forskning viser at elevene i klassen anerkjenner hverandre ut fra hvordan de opplever at 

læreren anerkjenner og gir verdi til hver enkelt elev. 
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Den autoritative læreren har stor relasjonell kompetanse. Han eller hun bygger bevisst opp 

en positiv relasjon til hver enkelt elev, og elevene opplever at læreren bryr seg, viser omsorg 

og støtter dem slik at de opplever trygghet og tillit og blir sett av læreren. Læreren stiller 

rettferdige krav til elevene, og roser og korrigerer utfra klassens kjente og faste normer.  

Lærerens evne til å lede klasser og grupper er en av de viktigste faktorene i arbeidet mot 

mobbing og for å skape gode læringsmiljø. God klasseledelse kjennetegnes av en tydelig 

struktur i undervisningsforløpet og formulering av tydelige mål for elevenes læring og 

læringsmiljø.  

Læreren skaper engasjement og motivasjon for læring og bidrar til god selvfølelse hos 

elevene. 

 

POSITIVE RELASJONER OG KULTUR FOR LÆRING BLANT ELEVENE  

Elever som blir sett og anerkjent av læreren, blir trygge også i forhold til andre elever. 

Kulturen i elevgruppa har betydning for både læring og væremåte. En klasse med kollektiv 

vi-følelse og et godt samarbeid vil skjerme om og beskytte hverandre og ikke tolerere at 

noen blir plaget eller krenket. Elevene blir trenet i å løse konflikter, og uenighet oppleves 

ikke som en trussel. De vil oppleve det som positivt å være aktive og interesserte, og de vil 

akseptere ulikheter. Det er like greit å være flink som å ha faglige eller sosiale utfordringer.  

 

GODT SAMARBEID SKOLE - HJEM  

Dersom foreldrene og lærerne formidler de samme positive forventningene til elevene, blir 
det lettere for alle parter. Skolen og hjemmet må nærme seg hverandre og snakke samme 
språk. Når elevene opplever at de voksne setter de samme grensene for mobbing og asosial 
atferd, vil dette i seg selv virke forebyggende. 

 

Tiltak:  

o Gi god informasjon i møte med nye elever og foreldre  

o Være spesielt oppmerksom i overganger mellom skoler og trinn  

o Ta opp temaet krenkende atferd og mobbing i klassemøter og engasjere elevene  

o Gjøre elevene bevisste på hvordan mobbingen foregår,  

om de ulike rollene elevene kan ha,  

at det ikke er tillatt å mobbe eller krenke,  

hvordan det oppleves å bli mobbet,  

og at mobberen også tar skade av å mobbe  

o Ta opp tilskuerrollen. Passive elever forsterker mobbesituasjonen, og elevene bør 

lære hvordan tilskuere kan hjelpe til med å få slutt på mobbingen  

o Ta opp mobbing ved bruk av mobiltelefon og Internett spesielt.  

Dette temaet bør også behandles på foreldremøtene med jevne mellomrom  

 

Ansvarlig:  Kontaktlærerne og skoleledelsen 
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Kippermoen ungdomsskole skal arbeide kontinuerlig for å forebygge mobbing og 

krenkende atferd  

Arbeidet mot mobbing og krenkende atferd er viktig og må være en selvfølgelig del av 

skolens hverdagsliv. På skolen vår skal vi ha et systematisk, bredt basert arbeid for et godt 

psykososialt miljø. Dette er også lovpålagt. For å sikre kontinuitet må vi ha en oppdatert plan 

mot mobbing på skolen. Planen skal være kjent for alle, og den skal vise hva de ansatte har 

ansvaret for. Planen ligger på ‘felles’/’mobbing’ og den deles ut via personalinfo ved 

skolestart. 

Ansvarlig: Skolens ledelse 

Det er ikke bare elever som krenker og mobber hverandre.  

Mobbing forekommer overalt i samfunnet, også mellom voksne og elever. I 

Elevundersøkelsen oppgir 13 000 elever at de blir mobbet av sine lærere. Dersom vi 

oppdager at en ansatt med ord eller handlinger trakasserer eller mobber enkeltelever eller 

grupper av elever, er dette meget alvorlig for skolen.  

Rektor har personalansvaret for de ansatte og er ansvarlig for å følge opp alle klager. Rektor 

må behandle alle klagesaker om trakassering fra de voksne som en personalsak, og sørge 

for at dette opphører straks.  

 

Evaluering av planen: 
Årlig ved oppstart av skoleåret 

 

 

 ANSATTES AKTVITETSPLIKTSPLIKT  
 

1. Følge med 

2. Gripe inn 
3. Varsle 
4. Undersøke 
5. Sette inn tiltak 
6. Dokumentere 

 
 

 

MAL FOR Å HÅNDTERE  MOBBESAKER VED 

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE 

1. Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon. 

Ansvar:  

- den som ser eller oppdager en mobbesituasjon 

- kontaktlærere 

- miljøterapeut / sosiallærer 
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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. 

Ansvar: 

- Kontaktlærer 

- Miljøterapeut / sosiallærer 

 

3. Samtale med foreldrene til den som er plaget. 

Ansvar: 

-Kontaktlærer 

 

4. Samtale med den som mobber. Selv om det er flere som mobber, må vi 

snakke med én om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at 

mobbingen er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. 

Ansvar: 

- Kontaktlærer 

- Miljøterapeut / sosiallærer 

 

5. Vi inviterer til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler om hva 

som skal skje, og setter opp en ny samtale. 

- Kontaktlærer 

- Miljøterapeut / sosiallærer 

 

6. Samtale med mobbernes foreldre hver for seg. Dersom foreldrene ønsker det, 

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

- Kontaktlærer 

- Miljøterapeut / sosiallærer 

 

 

7. Sanksjoner og dokumentasjon. Sett inn sanksjoner overfor mobbere dersom det 

er nødvendig. Vi skal dokumentere sanksjonene ved å lage en aktivitetsplan. 

Ansvar: 

Rektor 

 

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. 

Ansvar: 

- Kontaktlærer /sosiallærer/miljøterapeut/ledelsen 

 

9. Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise:  

eks  PP-tjenesten, Konfliktrådet  eller andre ressurspersoner 
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SAMTALER VED MOBBING 

 
 

 VED MISTANKE OM ELLER KUNNSKAP OM MOBBING                              (v/kontaktlærer) 
 

Ta en samtale og  vær konkret i spørsmål til eleven.  
          ‘Jeg er bekymret for deg. Hvordan er det i friminuttene/ timene /heime?’ (Ikke: Hvordan har du det?) 
             
                NB! Rektor skal ALLTID informeres ved mistanke om eller kunnskap om mobbing 
 

 NÅR DET ER KLART AT MOBBING HAR SKJEDD 
 

1. Først samtale med offeret for å få konkret detaljkunnskap 
     om den siste mobbeepisoden           (v/kontaktlærer, inspektør/rektor) 

 
 ‘Hva skjedde, hvor skjedde det, når skjedde det, hvilke andre elever var til stede......’ 
Offeret vil noen ganger bagatellisere det som har skjedd fordi hun har fått lettet på trykket og/eller er 
redd for hevn. 
Offeret må ALDRI gis noe valg om at det arbeides videre med saken. Skolen har et ansvar som vi ikke 
har lov til ‘å sette på vent’.   
Beskriv det videre arbeidet i saken for offeret. 
 

2. Samtale med mobber/-e                                                   (v/inspektør/ rektor) 
 

Dersom det er flere elever, snakk med en av gangen. Start med den som du antar har lavest status, og 
sørg for at de andre ikke får snakke med hverandre mens saken undersøkes. 

 Begynn med å spørre om vedkommende vet hvorfor hun er hentet til samtale 
 Still videre samme spørsmål som til offeret, eller fortell detaljene fra siste mobbeepisode slik 

offeret har beskrevet det. 
 Den voksne understreker at offeret er redd og gruer seg til skoledagen og at dette skyldes frykt 

for mobberen.  
 Den voksne slår fast at mobbinga skal opphøre umiddelbart! 

 
Hvis mobberen ønsker å be om unnskyldning, skal dette ikke skje uten at det er voksne til stede.  
Da viser den voksne at det er han som har kontroll.  
Den voksne spør offeret om han tror på det mobberen sier, og som oftest svarer offeret at det er 
vanskelig å vite. Det kan bare tiden vise. 
 

3. Oppfølging – en forutsetning for at det skal gå bra         (v/kontaktlærer) 
 

Både mobber og offer skal ha beskjed om å komme tilbake hver dag i et par uker, deretter en  
dag pr uke noen uker. Gjør avtale om tidspunkt. 
 
Merk:  
Det skal være slik oppfølging uansett om det er enighet/ uenighet  om hva som har skjedd. 
Mobberen skal roses på oppfølgingsmøter for å ha tatt ansvar og medvirket til at medeleven ikke lengre 
trenger å være redd. Elevene blir kanskje lei av oppfølginga, men den skal gjennomføres. 
 

 

Kilder: Opplæringsloven kapittel 9, og veilederen til loven./Arbeid mot mobbing – Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen 

utarbeidet av utdanningsdirektoratet/ Handlingsplan Moelv ungdomsskole 

Rev. Kippermoen september  2017 


