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Forord av rektor 
Ved Vilberg skole vil vi at elevene skal føle seg trygge og ha en god relasjon til medelever og 

de voksne slik at vi sammen kan skape et godt læringsmiljø. Vi vil at elever og voksne skal ha 

respekt, omsorg og ansvar for hverandre og at skolen skal ta barna på alvor.  

Opplæringsloven skal sikre elevene et godt skolemiljø. Som et ledd i dette arbeidet, har vi 

utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Dette er et omfattende arbeid som involverer alle 

parter i skolesamfunnet. 

 

Vi har tro på at målrettet, systematisk og langsiktig innsats mot mobbing gir resultater. 

Erfaringer fra forskere viser at dette arbeidet må skje både på system- og individnivå.  

 

Zero er valgt som modell og bakgrunn for skolens handlingsplan mot mobbing. Dette er et 

program som brukes for å forebygge og redusere mobbing. Programmet er utarbeidet ved 

Senter for atferdsforskning ved Høgskolen i Stavanger.  

 

Vi har fra skolestart 2009 vært en PALS skole. PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell 

som fremmer positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Nøkkelord er 

omsorg, ansvar og respekt. 

 

Skolen deltar i trivselslederprogram. TL-elevene får lekekurs to ganger i skoleåret og har da 

ansvar for å organiserer positiv lek i storefri. Skolen har en lærer som leder TL-elevene. 

 

Vi jobber både for at det enkelte barn skal ha det bra, og for å videreutvikle samarbeidet 

mellom de voksne på skolen, hjemme og i nærmiljøet.  

 

Å vise omtanke for andre, og å gi positiv oppmerksomhet, er noe av det viktigste vi kan lære 

barn. Vi setter personlig vekst og trening av sosiale ferdigheter på timeplanen. Skolekulturen 

danner grunnlaget for utvikling av et godt og trygt læringsmiljø. Foresatte og nærmiljø er 

nødvendige samarbeidspartnere, og elevene deltar aktivt i skolens arbeid for et mobbefritt 

miljø.  

  

Ved systematisk jobbing med forebygging av mobbing, forebygger vi også andre typer 

problematferd, og vi fremmer trivsel og positiv atferd. Nulltoleranse mot mobbing er et 

hovedprinsipp. 

 

I Handlingsplan mot mobbing henvises det til ansatte. Med dette menes alle voksne som 

jobber ved Vilberg skole.  

 

Handlingsplanen er godkjent i skolens samarbeidsutvalg(SU) 03.02.16 

 

Vi har i oktober 2004 tatt inn et punkt vedrørende behandling av saker i henhold til 

forvaltningsloven. Dette ble vedtatt i SU 18.10.04. 

 

Planen er sist revidert februar 2016. 

 

 

Rektor 
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 Arbeid i etterkant av en mobbesak – elevarbeid 

 Arbeid i etterkant av en mobbesak – organisasjonsarbeid/læring 

 

3. Forebygging 

  Relasjon ansatt – elev 

  Relasjon ansatt - klasse/gruppe 

  Relasjon elev – elev 

  Relasjon ansatt – foresatte 

  Skolens samarbeid med hjemmene 

  Skolestart 

  Klasse/gruppestart 

  Overganger mellom barnehage-skole og mellom skoleslag 

  Sikring av arenaer som skolegård, gymnastikkfløy, SFO og skolevei 

 

4. Kontinuitet 

      Ansvarskjede 

 Faste tiltak gjennom året 

 Årlig gjennomgang og revisjon av planen 

 

5.       Vedlegg 
      Vedlegg 1: 

      Individuell samtale med mobbeofferet 
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Skolens arbeid mot mobbing 

Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing. 

”Med mobbing mener vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av 

enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer 

og plager, og episodene gjentas over tid.”  
(Roland og Sørensen Vaaland, i ”Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning”, 2003 ). 

 

Skolens arbeid mot mobbing beskrives i skolens handlingsplan. 
 

Planen bygger på fire prinsipper: 

 Avdekking av mobbing 

 Problemløsning av mobbesaker 

 Forebygging 

 Kontinuitet i arbeidet 

 

1. Avdekking  
 

Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 
 

 

Skolen har prosedyrer for jevnlig tiltak for å avdekke eventuell mobbing av og blant elever.  

I tillegg til prosedyrene setter skolen opp hvilket ansvar ulike aktører har i denne 

sammenhengen. Aktuelle aktører kan være: ledelse, lærere, assistenter, andre ansatte, elever 

og foreldre. 

 

1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen 
 

Prosedyre ved den årlige undersøkelsen: 

 Undersøkelsen avholdes hvert år og er en del av elevundersøkelsen.  

 Alle elever på 5. – 7. trinn deltar.  

 Kontaktlærer eller en annen fra teamet er til stede. 

  

Ansvar for gjennomføring: Avdelingsleder for 5.- 7. trinn. 

Ansvar for oppfølging: Avdelingsleder for 5.- 7. trinn og rektor.  

 

. 

1.2 Vakt og tilsynsordninger 

 

Sjekkpunkt for vakt og tilsynsordninger:  

 Alle som har vakt bærer vester som gjør dem synlige i skolegård/uteområde. 

 Egen inspeksjonsplan.  

 Alle voksne har sin egen vest.  

 Alle møter presis til inspeksjon. 

 Skolegården er inndelt i tre områder slik at den voksen som har tilsyn skal få bedre 

oversikt over elevene. 
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Den enkeltes ansvar ved vakt og tilsynsordninger:  

 Skolens ledelse lager inspeksjonsplan.  

 Inspiserende voksen har ansvar for aktivt tilsyn i friminuttene.  

 Med aktivt tilsyn menes at konflikter, uhell og mobbing forebygges ved at elever og 

elevgrupper oppsøkes, og inspiserende voksen involverer seg i elevenes lek og 

aktiviteter med rettledning og veiledning. 

 Inspiserende voksen har ansvar for at elever som skader seg eller trenger hjelp, får det. 

 Ved uhell skal en annen inspiserende ansatt kontaktes som tar over vedkommende sitt 

område. 

 Alle ansatte på skolen har ansvar for sin inspeksjon. 

 

 

1.3 Kommunikasjon ansatt – elev – foresatte 

 

Sjekkpunkt: Den enkelte elevs arbeidsmiljø som utgangspunkt for å avdekke evt. mobbing:  

 

 Mobbing tas opp i alle faste utviklingssamtaler (to ganger i året) med elever og 

foresatte der alle elevene blir spurt om de blir mobbet eller om de opplever at 

medelever blir mobbet.  

 Skriftlig dokumentasjon på utviklingsskjemaene. 

 Utviklingssamtaler legges inn i årsplan. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/rektor 

 

Mobbing tas opp i faste elevsamtaler 

 Tema: hvordan man har det på skolen, hvordan man er mot andre, om de har noen å 

være sammen med, hva de gjør i friminuttene. Om de tør å si fra til en voksen hvis de 

ikke har det bra. Om de føler seg trygge på skolen.  

 

Ansvarlig: Kontaktlærer 

 

Mobbing og klassemiljø er tema på foreldremøter 

 Tas opp på hvert foreldremøte. 

 Foreldremøter legges inn i årsplan. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO-leder/rektor 

 

 

1.4 Ved mistanke om mobbing 

 

Prosedyre når mistanke om mobbing er til stede:  

 

Informasjonsinnhenting gjennom observasjon 

 Ansatte og rektor foretar undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon. 

 Løpende observasjon skriftlig gjøres. 

 Rapport vedrørende overtredelse av opplæringslovens §9a 1-3 fylles ut. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO-leder 
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Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt offer (Vedlegg 1). 

 Jmf. Problemløsning – Prosedyre for samtale med offer og mobber(e). 

 

Ansvarlig: Kontaktlærere/SFO-leder 

 

 

2. Problemløsing av mobbesaker 
 

Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter 

som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen. 
 

Skolens fellesstrategi skal sikre at lærere, ansatte og eller foresatte som tar opp en mobbesak 

vet at den blir seriøst behandlet etter retningslinjer gitt i Opplæringslovens § 9a 1-4. 

 

2.1. Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket 

 

Skolens prosedyrer ved en mobbesak er:  

1. Kontaktlærer /SFO-leder gjør undersøkelser for å avdekke fakta. Observasjon i 

klassen/gruppa inne/ute. Notere ned ved observasjon konkrete episoder. Tett 

oppfølging. Samle informasjon blant andre voksne. 

2. Kontaktlærer /SFO-leder melder til rektor med rapport vedrørende overtredelse av 

Opplæringslovens §9a 1-4. 

3. Rektor drøfter med skolens lederteam. 

4. Hvis en elev eller forelder ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, 

behandles saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Enkeltvedtak kan 

påklages innen en klagefrist på 3 uker. 

 

Samtale med offeret skal inneholde følgende (vedlegg 1): 

 Klargjøring av situasjonen. 

 Støtte. 

 Løfte om fortløpende informasjon om hva som skal skje.  

 Avtale oppfølging. 

 

Samtalen med mobberen/plageren har fokusert på følgende (vedlegg 1): 

 Konfrontert mobberen/plageren med alvoret i den faktiske situasjon.  

 Ikke gått i diskusjon. 

 Tatt avstand fra det inntrufne, og får med sin autoritet eleven med på selv å ta avstand 

fra mobbingen og til å forplikte seg på positiv atferd. 

 

Samtalen avsluttes, den ansatte går sammen med mobberen/plageren til klassen/gruppen. Den 

neste av mobberne/plagerne hentes inn av ansatt til tilsvarende samtale. Samtalene med 

Mobberne/plagerne gjennomføres fortløpende og uten at det blir anledning til kommunikasjon 

mellom elevene. Deretter møtes hele gruppen av mobber/plagere og den ansatte for sammen å 

ta en beslutning om hvordan de skal forholde seg. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/ SFO leder 
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2.2 Samarbeid med andre instanser ved mobbing 

 

Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er: Helsesøster, PPT, Busselskap, barnevern, BUP, 

politi og lege 

 

Prosedyrer for samarbeid med parter utenfor skolen:  

 Helsesøster kan kontaktes fortløpende ved behov. 

 PPT har jevnlige møtetider med spesialpedagogisk koordinator ved skolen, og kan 

kontaktes fortløpende. 

 Rektor melder til busselskapet ved mobbing på bussen. 

 

Ansvar for å følge opp prosedyrene:  

 Kontaktlærer/SFO-leder melder til rektor.  

 Rektor har ansvar for å påse at prosedyrene blir fulgt. 

 Rektor drøfter med ressursteam. 

 Rektor melder videre til andre instanser.  

 

 

2.3 Arbeid i etterkant av en mobbesak - elevarbeid 

 

Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være 

nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og 

tilskuerne (de som står og ser på uten å gjøre noe). Målet med dette arbeidet må være å 

forebygge at de kommer i noen av disse rollene seinere.  

 

Prosedyrer for jobbing i etterkant med enkeltelever og klasse/gruppe:  

 Følge ekstra med og observere mobberne i etterkant. 

 Prate jevnlig med disse elevene. 

 Prate jevnlig med foresatte 

 Rollespill. 

 Klasseregler 

 Klassemøte. 

 

Ansvar for oppfølging: Kontaktlærer/SFO-leder 

 

 

2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak - organisasjonsarbeid 

 

Problemløsning på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i 

systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak 

avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en i 

organisasjonen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. 

 

Prosedyrer for jobbing i etterkant – med fokus på organisasjonen:  

 Ressursgruppa går gjennom saken for å avdekke om organisering og rutiner ikke har 

fungert (erfaringslæring). 

 Det skrives referat/notater i mobbesaker.   

 Rektor har en evaluering med de involverte i ettertid. 

 Rektor gir tilbakemelding til kollegiet ved behov. 



   

 Handlingsplan mot mobbing 

Vilberg skole 
8 

3. Forebygging 
 

 

Mål: Alle elever skal oppleve et godt skolemiljø som innebærer personlig vekst 

og trening av sosiale ferdigheter 
 

3.1 Relasjon ansatt - elev 

 
Ansatte er tydelige voksne som elevene kan ha tillit til. 

 
Det betyr:  

 De voksne er «sjefen». 

 Inspeksjon = aktiv inspeksjon jmf. 1.2 

 Holde fokus på positive handlinger. 

 Konkret ved rettledning. 

 Respekt for elever gjennom språkbruk. 

 Ansatte skal ikke lefle med barndommens/ungdommens språk. 

 Komme presis til timer. 

 Bruke stemme bevisst. 

 Være forberedt til timer. 

 

Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at ansattes relasjonsbygging til enkeltelever pågår 

kontinuerlig og har høy kvalitet:  

 Gripe fatt i og forstørre det positive.  

 Ha faste inspeksjonsområder. 

 Være en tydelig leder. 

 Vise elevene tillit, respekt og være godt forberedt til undervisningen.  

 Bruke loggbøker. 

 Gi elevene trygge rammer som gir struktur og forutsigbarhet. 

 Lærerne jobber i team. 

 Gjennomføre elevsamtaler. 

 Klare skoleregler. 

 

3.2 Relasjon ansatt - klasse/gruppe 

 

Ansatte utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted 

for alle elevene 

 

Det betyr:  

 Skoledagen og SFO-tiden er forutsigbar for elevene. 

 Ansatte kommer med tydelige budskap. 

 Den enkelte blir sett - også i klasse-/gruppesituasjonen. 

 
 

Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at ansattes relasjonsbygging til klassen/gruppen har 

høy kvalitet: 
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 Få, men klare klasseregler. 

 Har tydelige konsekvenser ved brudd på regler. 

 Alle elever skal behandles med respekt. 

 Har jevnlige klassemøter og elevsamtaler. 

 De voksne er førstemann i klasserommet til hver time. 

 Varierte arbeidsmåter. 

 Ledelsen på besøk rundt i klassene. 

 Ledelsen er med på fellesarrangementer på skolen. 

 Positiv kommunikasjon. 

 Gruppeledelse. 

 

3.3 Relasjon elev - elev 

 

Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt. 

 

Det betyr at:  
 Alle tar ansvar, gir omsorg og viser respekt for medelever og ansatte. 

 Alle snakker sant. 

 Alle kan dele med hverandre. 

 Ale ser hvordan andre har det. 

 Alle sier HEI! 

 Alle hjelper andre. 

 Alle snakker pent om andre.  

 Ingen sprer rykter. 

 Alle passer på at ingen er alene. 

 Alle respekterer hverandres forskjellighet. 

 Alle gir hverandre nye sjanser. 

 STOPP regelen respekteres (akseptere når noen sier stopp/ikke mer/her er grensen). 

 Alle samarbeider med, og aksepterer alle klassekameratene. 

 Alle skaper et miljø i klassen der det er en selvfølge at alle kan ta opp ting som er 

vanskelig. 

 

Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at dette pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: 
 Fadderordning. 

 Aldersblanding. 

 «Lions Quest». 

 «Steg for steg». 

 «Løft». 

 «Pals». 

 Elevrådet 

 Trivselsledere (TL). 

 Elevens valg. 

 Gruppekultur, klassekultur og skolekultur. 

 Sosialt samvær i på tvers av alderstrinn.  

 

 

3.4 relasjon ansatt - foresatte 
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Relasjonen mellom ansatt og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og 

samarbeidsvilje. 

 

Det betyr:  

 Kontakt pr. tlf. eller kontaktbok, både for ris og ros. 

 Ring heller en gang for mye.  

 Fredagsbrev – ukeinfo – arbeidsplan – månedsplan. 

 Foreldremøter. 

 Utviklingssamtaler. 

 Klassekontaktmøter. 

 Markedsføre skolen på en god måte. 

 Sende gladmeldinger hjem.  

 

Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at ansattes arbeid med å bygge gode relasjoner til 

foresatte pågår kontinuerlig og har høy kvalitet:  

 Ved konflikt mellom foresatte og ansatte, involverer ledelsen seg. Det gjøres blant 

annet ved å innhenter fakta vedrørende saken og delta i møter.  

 

 

3.5 skolens samarbeid med hjemmene 

 

Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe.   
 

Det betyr:  

 At skolen har gode rutiner som skaper delaktige og bevisste foreldre. 

 At det er gjensidig respekt, tillit og samarbeidsvilje. 

 At vi tar hverandre på alvor.  

 At vi lytter og spiller på lag.  

 

Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at skolens samarbeid med hjemmene har høy kvalitet 

og bidrar best mulig til utvikling av gode læringsmiljø for elevene:  

 Foreldremøter. 

 Samarbeidsutvalg (SU). 

 Utviklingssamtaler. 

 FAU – klassekontaktmøter.  

 Jevnlig info-skriv til foresatte. 

 

Ansvar: Kontaktlærer/SFO-leder/rektor 

 
3.6 skolestart 

 

Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse. 

 

Det betyr: 

 Elevene skal føle seg velkommen når de begynner på skolen. 

 Gode rutiner for informasjon og gjennomføring. 

 

Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven:  
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 Eget informasjonsmøte for kommende 1. trinn i løpet av vår halvåret - foresatte får 

invitasjon fra ledelsen.  

 Besøksdager i mai og velkomstbrev ved skolestart i august for alle nye elever på 1. 

trinn. 

 Skolen utarbeider rutiner for å ta imot nye elever på alle trinn gjennom skoleåret.  

 

Ansvar: Rektor 

 

3.7 klasse/gruppestart 

 

Lærer møter klassen/gruppen på en måte som signaliserer trygg ledelse og ivaretakelse som 

basis for gjensidig tillit. 

 

Det betyr:  

 Elevene blir sett og respektert.  

 

Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god start for klasser/grupper:  

 Elevene vet før sommerferien hvor de skal være neste skoleår 

 Arbeidslaget bør være klart om våren og timeplanen legges 

 Elevene møter til et klart klasserom 

 

 

3.8 Overganger mellom barnehage-skole og mellom skoleslag 
 

Overganger mellom barnehage og skole, og mellom skoleslag oppleves som forutsigbart og 

trygt for elevene. 

 

Det betyr:  

 God informasjon til foresatte i god tid før skolestart. 

 God informasjon fra ungdomsskolen til elevene på 7. trinn og til deres foresatte i god 

tid før skoleslutt på barneskolen. 

 

Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god overgang for enkelteleven:  

 Overføringsmøter mellom barneskole/ungdomsskole. 

 Bli kjent dag for neste skoleårs 1. klasse og for 7. klasse. 

 

Ansvar: Rektor  

 

3.9 Sikring av ulike arenaer  

 

Skolen har prosedyrer og sjekkpunkter som gjør at skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO 

og buss-kø oppleves som trygge steder. 

 

Det betyr:  

 At vi har faste inspeksjoner med tydelige voksne. 

 

 

 

4. Kontinuitet 
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Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår 

kontinuerlig. 

 

 
4.1 Ansvarskjede 

 

Det settes opp en oversikt over hvem som har ansvar for hva som gjøres når det gjelder 

mobbing. (Vedlegg 2 – Rutinebeskrivelse). 

 

 Prinsippet er at problemer løses nærmest mulige eleven.  

 Ansatte vet når saker skal meldes videre, og hvem de kan henvende seg til hvis 

problemene ikke kan løses der.  

 Skolen lager rutiner for videre oppfølging der det trengs samarbeid med andre parter. 

 Mobbesaker meldes kontinuerlig til SFO-leder, avdelingsleder og rektor. 

 Kontaktlærer/SFO-leder melder til rektor hvis mobbesaken er av så alvorlig karakter at 

rektor bør være med i prosessen, og handlingsplanen tas i bruk. 

 Det skrives notater/referat fra alle mobbesaker. 

 
4.2 Faste tiltak gjennom året 

 

 Skolestart: Første skoleukene vektlegges det sosiale ekstra sterkt. 

 Aktiviteter på tvers av trinn. 

 Fellessamlinger hver måned. 

 Faste elevrådsarrangementer. 

 Trivselsledere (TL). 

 Fadderordning 1. + 6. trinn. 

 Sommer- og juleavslutninger. 

 

 

4.3 Ansvarlig for gjennomgang og revisjon av planen 

 

Planen gjennomgås og revideres hvert år av ledergruppa. 

 

Ansvarlig: rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vedlegg 
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Vedlegg 1 

INDIVIDUELL SAMTALE MED MOBBEOFFERET 
Læreren har først en samtale med mobbeofferet, og samtalen kan ha flere utgangspunkt. I 

noen tilfeller har mobbeofferet selv fortalt læreren at han eller hun blir plaget. Andre ganger 

har foreldrene gjort dette. Utgangspunktet kan ellers være at medelever eller ansatte på 

skolen har gitt informasjon, eller at læreren selv har gjort observasjoner. Læreren skal på en 

diskret måte avtale et møte med mobbeofferet, og dette må gjøres kort tid før møtet holdes, for 

eksempel i friminuttet før møtet. En trenger ikke å opplyse grunnen til møtet. Samtalen må 

finne sted på et grupperom, eller et annet sted der en kan være alene med eleven. En skal ikke 

starte møtet med å intervjue eleven, for eksempel spørre om hvordan det går på skolen etc. 

Grunnen er at mange mobbeofre da skygger unna, fordi de er redde eller flaue. Møtet starter 

med at læreren forklarer grunnen til samtalen, som er at eleven blir plaget. Dette skal altså 

læreren si selv, og ikke presse eleven. Det er derfor viktig at læreren har skaffet seg 

nødvendig oversikt, slik at et avhør av mobbeofferet ikke er nødvendig. Et neste viktig punkt i 

denne samtalen er at offeret skal oppleve å få lærerens støtte. Læreren skal klart gi uttrykk for 

at han ikke vil akseptere at mobbingen fortsetter, og at han vil ta ansvar for å få slutt på den. 

Dette utløser lettelse, men også et behov for å vite hva som skal skje videre. Svært mange 

mobbeofre vil for eksempel frykte reaksjoner fra plagerne når læreren nå tar opp saken. Det 

er derfor viktig at læreren er presis i informasjonen som blir gitt, slik at det ikke overlates til 

offerets fantasi hva som kan komme til å skje. I samtalen med offeret skal en si at plagerne 

ikke blir kontaktet ennå, og at mobbeofferet skal få vite det før det skjer. Videre må læreren 

på dette tidspunktet i samtalen avtale oppfølging i forhold til mobbeofferet. Konkret bør dette 

være å sette tidspunkt for en ny samtale. Det bør ikke gå lang tid fra første samtale til 

oppfølgingen. Avhengig av sak, alvorlighetsgrad og presset på offeret, kan det gå inntil en 

uke før neste møte. En skal deretter si at foreldrene hans eller hennes blir kontaktet straks, 

dersom disse ikke alt er involvert. Generelt skal en si at mobbeofferet på forhånd vil bli 

informert om alt som skal skje. Imidlertid skal en ikke si at mobbeofferet skal godta eller 

bestemme tiltakene. Ett av poengene er å ikke gjøre mobbeofferet ansvarlig for prosessen. Et 

annet poeng er å skape sikkerhet hos eleven om at hun eller han er informert og har oversikt. 

Det er altså læreren som i starten av samtalen klart sier fra om at han eller hun vet hva som 

skjer. I løpet av den første samtalen bør læreren også være lydhør overfor alt mobbeofferet vil 

fortelle om sin situasjon, uten å presse. Enkelte mobbeofre vil være redde for å si noe av frykt 

for represalier. Likevel vil mange fortelle en del fordi noen endelig har tatt initiativ til å 

hjelpe. Læreren bør lytte, vise forståelse og stille oppklarende spørsmål. Man må ikke omtale 

plagerne som personer negativt; det er atferden en vil til livs, ikke elevene. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO-leder 

 

OPPFØLGINGSSAMTALER MED OFFERET 
Stabil kontakt med mobbeofferet er viktig fordi eleven da opplever å få støtte av en voksen. På 

en hensynsfull måte kan samtalene brukes til å få ut mer informasjon, som så kan brukes i det 

videre arbeidet med saken. I løpet av de oppfølgende samtalene bør man forsøke å få 

generelle opplysninger om elevens klasse og eventuelt skole. Dette er særlig viktig dersom det 

ikke er læreren, men en annen som ikke arbeider i klassen eller på skolen, som gjennomfører 

samtalene. Videre bør man få oversikt over eventuelle venner i skolemiljøet, navn på 

plagerne, navn på viktige statuspersoner i elevmiljøet og beskrivelse av mobbesituasjonene. 

Noen ganger kan det være nyttig å la spørsmålene dreie seg om offerets egen atferd før, 

under og etter mobbeepisodene. For offeret kan det føles mindre farlig å fortelle om seg selv 
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enn om plagerne. Mye nyttig informasjon om plagingen, tidspunkt, stedene, aktørene osv. vil 

sannsynligvis komme fram likevel. Det kan videre være nyttig for læreren å vite om offeret har 

andre voksne eller medelever som støttespillere eller samtalepartnere, for eksempel om de 

har snakket med foreldrene om problemet. Hovedregelen bør være at lærer informerer 

offerets foresatte om problemet og om hva skolen vil gjøre. Hvorvidt foresatte skal inngå som 

faste samtalepartnere, og hvor aktive de i så fall skal være, må vurderes i hver enkelt sak. 

Elevens alder, sammen med særtrekk ved saken, er viktige momenter i så måte. Vanligvis er 

det nok med to-tre møter med mobbeofferet, før en tar kontakt med plagerne. Som nevnt må 

mobbeofferet informeres før samtaler med plagerne finner sted. En skal da si hvem en vil 

snakke med, og når dette skal skje. Normalt vil plagernes foreldre også bli kontaktet, se 

nedenfor. Dette skal i så fall også mobbeofferet vite på forhånd, og opplysningen skal gis 

positivt. Kontakten med mobbeofferet skal fortsette etter at plagerne er koplet inn i saken. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO-leder 

 

OPPFØLGINGSSAMTALER MED PLAGER 
Samtalene med plager bør fortsette helt til situasjonen er løst og stabilisert, men tiden mellom 

møtene kan økes etter hvert. Læreren viser med dette at han følger med og ikke tar lettvint på 

saken Mobbeofferet må også følges opp, minimum ved at læreren med jevne mellomrom spør 

eleven om hvordan det gå. Fellesmøter med plagerne og mobbeofferet kan arrangeres. En må 

også kommunisere videre med foreldrene til plagerne og mobbeofferet. Prinsippet må være at 

læreren ikke bare griper inn, men viser at han følger nøye med videre. Enkelte saker er 

alvorlige eller kompliserte, og de kan kreve mye oppfølging. Andre ganger er det nok med 

korte spørsmål, eller påminnelser, for å vise at en følger med, og det er også forebyggende. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO-leder 

 

SAMTALE MED MOBBEOFFERETS FORELDRE 
Et utgangspunkt kan være at foreldrene til mobbeofferet kontakter skolen fordi de vet at deres 

barn blir mobbet. En slik henvendelse må alltid tas alvorlig og skolen må følge opp overfor 

barnet og de andre involverte. Et annet utgangspunkt kan være at skolen selv avdekker 

mobbingen. En vanlig framgangsmåte er da å gjennomføre en samtale med mobbeofferet 

først, se ovenfor, og så kontakte foreldrene samme dag. Uansett utgangspunkt for samtalen, 

vil foreldrene være i en vanskelig situasjon. I mange tilfeller vil de være i stand til å 

samarbeide på en svært konstruktiv måte. En må likevel være forberedt på at enkelte foreldre 

kan anklage skolen eller læreren for sviktende tilsyn eller liknende. En annen forståelig 

reaksjon er å ønske sterke virkemidler mot plagerne og kanskje deres foreldre. Foreldrene til 

mobbeofferet kan ofte kreve at skolen skal sette inn slike tiltak, eller de kan ønske å gjøre det 

selv. Regelen er å lytte nøye og respektfullt til foreldrene, garantere at skolen skal ta fatt i 

problemet og gjøre en klar avtale om hvordan en skal gå fram videre. Når det gjelder selve 

framgangsmåten er det viktig at foreldrene aksepterer at skolen har regien. Saken kan fort 

skjære seg dersom foreldrene og skolen har hvert sitt opplegg. Dersom en under møtet er 

usikker på hvordan en skal gå videre, er det best å be om et nytt møte om noen dager, der 

skolen kan legge fram en plan. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO-leder 

SAMTALE MED PLAGERNES FORESATTE 
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Hovedregelen er at de foresatte til plagerne informeres, og at dette skjer samme dag som 

samtalene med deres barn finner sted. En praktisk måte er da at Kontaktlæreren tar en telefon 

hjem og kaller inn til et møte samme kveld. En kan da spørre om deres barn har informert 

dem, se ovenfor. I alle fall skal en kort informere om saken og samtalen med deres barn. 

Mobbeofferets foreldre skal være informert, og de skal vite at navnet på deres barn kommer 

fram. Ofte er det flere plagere, og en må tenke gjennom anonymitetsprinsippet og hvordan 

den aktuelle foreldregruppen vil fungere. Følgende modeller kan brukes etter skjønn: 

1. De foresatte til plagerne kalles inn til et fellesmøte. En sier at dette selvsagt vil gjøre det 

klart for de andre foreldrene at barnet til dem læreren nå snakker med, er involvert. Dersom 

de ikke går med på dette, skal de kalles inn til et eget møte.2. Foreldrene til hver av plagerne 

kalles inn for seg. Da konsentrerer en seg om atferden til deres barn, og en går ikke inn på de 

andre plagerne. Prinsippene er de samme ved begge framgangsmåtene. Foreldrene må bli 

tatt vennlig imot, og de kan gjerne få en kopp kaffe. En skal orientere dem om samtalene med 

mobbeofferet og mobbeofferets foresatte, og om samtalen med deres barn og om utfallet av 

denne. Få her fram, på en nøktern måte, at mobbingen faktisk har foregått. Det er da svært 

gunstig å kunne si at elevene ga løfte om å slutte med plagingen umiddelbart, og at de også 

skulle forsøke å støtte mobbeofferet. Videre må en orientere om at deres barn blir fulgt opp, 

og hvordan det blir gjort. Denne orienteringen bør være kortfattet og presis. Gå så direkte 

over på samarbeidet videre, ved å anmode foreldrene om å snakke alvorlig med sine barn og 

følge nøye med videre. I de aller fleste tilfellene vil foreldrene støtte det som er gjort og være 

positive til å følge opp. I noen tilfeller er klimaet i samtalen slik at en også kan snakke om 

tiltak for å inkludere mobbeofferet bedre i klassen, tiltak for å bedre klassemiljøet etc. Enkelte 

ganger kan foreldre stille spørsmålstegn med hvorvidt deres barn eller ungdom har deltatt i 

plagingen, om mobbing i det hele tatt har funnet sted, e.l. . Det er ikke hensiktsmessig å vikle 

seg inn i lange diskusjoner om dette, men kort fastslå at situasjonen videre er det viktigste. 

Dersom de aktuelle foreldrene fortsatt skulle føle seg ubekvemme, kan en foreslå et nytt møte 

med bare dem, eller et møte der rektor deltar. Imidlertid vil vanligvis andre blant foreldrene 

tre støttende til, slik at saken løser seg. Ved modell 2, kan en følge opp med modell 1 etter en 

ukes tid eller så. Ved modell 1, kan en inkludere foreldrene til mobbeofferet i første møte eller 

i et neste møte. Da må en være sikker på at alle foresatte kan håndtere en slik situasjon, og en 

må forberede dem. I alle fall vil de fleste foreldre til plagere ha behov for å komme i kontakt 

med foreldrene til mobbeofferet, og en bør drøfte dette mot slutten av møtet, dersom disse 

foreldrene ikke deltar. Det er da selvsagt viktig å få fram at disse foreldrene trenger støtte og 

ikke anklager. Generelt er det viktig å avtale kommunikasjonen videre, og uansett fastsette et 

nytt møte om en tid for å sikre en god utvikling. Skolen kan, etter nøye vurdering, komme til at 

saken best kan løses uten å involvere plagernes foreldre. De kan da informeres i etterkant, 

eller de kan skjermes for informasjon. 

 

Ansvarlig: Kontaktlærer/SFO-leder 
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