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Retningslinje for hvordan skolen oppdager og håndterer mobbing

Gjelder for

For skolens personale

Lovgrunnlag

§9A

Generelt

Ikke aktuelt

Fremgangsmåte

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Sarpsborg kommune  -  oppveksttjenester  -  grunnskolen  -  brukerrettet rutine  -  saksbehandling

Iverksetting:01.04.12 Dato for siste 
revisjon: 
10.08.21

Grunnlag:  1. Opplæringsloven § 9a 

2. Tett på planen

3. Klassetrivsel

4. Elevundersøkelsen

5. Elevsamtalen

6. Logg

Mål: Forhindre 
mobbing, krenking 
og utenforskap

Formål:

Utføres 
av: 

 Beskrivelse: NB! Viktige merknader:

Rektor uke 33/34 · Tett- på planen 
iverksettes fra 
skolestart høsten 21

· Går igjennom 
planens mål og 
intensjoner med 

· Det settes av tid på 
planleggingsdagene 
ved oppstart
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personalet

Kontakt-
lærer

Teamleder 

uke 34 · Går igjennom 
kommunens 
ordensreglement og 
skolens regler med 
elevene

· Utarbeider sammen 
med lærere og elever 
interne regler for klassen

· Se spesielt på 
sanksjonene i 
ordensreglementet

· Den enkelte klasse 
skal utarbeide egne 
regler som slås opp på 
klasserommet

Lærerne Uke 34/38

Uke 42/44

Uke 50

· Gjennomfører 
undervisningsopplegg 
med tema utenforskap 
og mobbing i periode 1

· Oppsummerer 
elevlogg

· Iverksetter tiltak ved 
behov

· Undersøkelsen 
«klassetrivsel» 
gjennomføres i alle 
klasser

· Elevundersøkelsen 
gjennomføres i alle 
klasser 

• Ledelsen er 
behjelpelig med 
opplegg

• Elevene skriver logg i 
etterkant av 
gjennomføringen.

• Undersøkelsen 
gjennomføres i 
etterkant av 
loggskriving

• Klassens lærere får 
tilgang til resultatene 
for sine klasser

Ledelsen Uke 2

Før 
vinterferien

Mars

• Behandler resultatene 
fra elevundersøkelsen

• Legger fram 
oppsummeringen for 
personalet

• Undersøkelsen 
«klassetrivsel» 
gjennomføres på nytt 
ved behov

· Følger opp 
enkeltelever og klasser 
med tiltak hvis behov

Alle 
ansatte

Hele året
• Følger med 
• Griper inn
• Varsler kontaktlærer 

og ledelse
• Undersøker

· Den enkeltes ansvar 
er forsterket. 

· Alle observerer nøye 
når de går i korridorer, 
skolegård, har 
inspeksjon og i 
klasserommet og på 
alle skolens områder.
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Kontakt-
lærer/

læreren

Vår og høst
• Tar opp mobbing i 

utviklingssamtalene
• Faglærer gir beskjed til 

kontaktlærer ved 
bekymring

• Varsler ledelsen

· Tegn å se etter:

1. Dårlige 
skoleresultater

2. Kommer tidlig eller 
for sent til skolen

3. Går omveier

4. Ødelagte klær og 
skolesaker

5. Stort pengeforbruk

6. Vegrer seg for å stå 
opp

7. Isolerer seg

8. Vondter og dårlig 
matlyst

9. Angst og depresjon

10. Språkbruk og 
knuffing

Elevens subjektive 
opplevelse fører til at 
tiltak iveksettes

Foresatte/ 
elev/

Lærer

Rektor

Henvendelser 
• Skriver og leverer 

hendvendelsen til skolen
• Videresender 

henvendelsen til skolens 
ledelse

• Vurderer henvendelsen
• Vurdere å hente inn 

fagkunnskap fra 
eksterne instanser

· Kort beskrivelse av 
hva en klager på. Den 
bør være så konkret 
som mulig.

· Skolen har alt ansvar 
i forhold til det fysiske 
og psykososiale 
arbeidsmiljøet til 
eleven

Rektor

Teamleder

Foresatte

Elev

• Lager aktivitetsplan 
med tiltak

• Tidsfester tiltakene
• Evaluering

• Beskrive problemet
• Planlagte tiltak 
• Tidspunkt for 

gjennomføring
• Ansvarlig for 

gjennomføring
• Gjennomgå planen 

med elevens lærere
• Tidspunkt for 

evaluering

Kontakt-
lærer for 
elevråd

§9a
• Organiserer valg av 

tillitsvalgte

• Organiserer valg av to 
miljøtillitsvalgte til 
representasjon

• Organiserer valg av 
elevrådsstyre

· Elevene skal være 
representert i skolens 
arbeidsmiljøutvalg og 
overfor eksterne 
myndigheter 
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• Gjennomgår 
kommunens 
retningslinjer for 
elevrådsarbeid med 
elevrådet ved 
skolestart

Rektor §9a
• Vernerunden vurderer 

også elevene 
psykososiale miljø- 
hvilke steder på skolen 
elevene kan være utsatt 
for mobbing

· Se inspeksjonsplan.

· Forsterket inspeksjon 
der erfaring og 
undersøkleser viser at 
elever kan være utsatt 
for mobbing.

Dokumentreferanser

Tett på- planen

Internkontroll

Revideres hvert år
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