Bispehaugen skole

Handlingsplan mot mobbing
Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. opplæringslovens
paragraf 9 a-5. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en
annen som jobber på skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold,
diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Hvis det er en i
ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk mistanke om
eller kjennskap til krenkingen.
Definisjon av mobbing (Erling Roland)
"En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger over tid, er utsatt for negative
handlinger fra en eller flere andre personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når
noen med hensikt påfører en annen person skade eller ubehag - ved fysisk kontakt, ved ord
eller på andre måter."
I følge definisjonen kjennetegnes mobbing av følgende tre kriterier:
1. Det dreier seg om aggressiv atferd
2. Som gjentas eller pågår over en viss tid
3. I en mellommenneskelig relasjon som preges av en viss ubalanse i styrke- og
maktforholdet.
Hvordan vi skal greie å avdekke og håndtere mobbing
Elevens rett til et godt læringsmiljø er forankret i opplæringslovens kapittel 9a. Retten til et
godt læringsmiljø inkluderer bestemmelser både om aktiv forebygging og oppfølging der noe
har gått galt. Ansatte ved skolen har undersøkelsesplikt dersom det foreligger noe som tilsier
at noen kan være utsatt for krenkelser som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Elevene/foresatte har klagerett til fylkesmannen dersom de ikke får oppfylt sine rettigheter.
Informasjon om denne retten skal være sendt til foresatte.
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august
2017. Ifølge dette har skolen aktivitetsplikt og som er delt inn i fem handlingsplikter. Det som
er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, er hvordan eleven faktisk opplever å ha det mens
han eller hun er på skolen, SFO eller leksehjelpen. Dersom digitale krenkelser fører til at
eleven opplever mistrivsel ved å være på skolen, utløser dette aktivitetsplikt for skolen selv
om krenkelsene har skjedd utenom skoletiden og utenfor skolens område.
De fem handlingsplikter (de tre første strekpunktene gjelder også renholdere og vaktmester,
samt lærlinger, frivillige og praksisstudenter):
● Følge med
● Gripe inn
● Varsle
● Undersøke
● Sette inn egnede tiltak
Skolen har et todelt dokumentasjonskrav:
1. Skriftlig plan over tiltak (hvilket problem tiltaket skal løse, hvilke tiltak skolen har
planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlige for
gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal gjennomføres)
2. Overordnet dokumentasjon som beskriver at skolen oppfyller aktivitetsplikten
Avdekking av mobbing
1. Skolen gjennomfører en årlig spørreundersøkelse og bruker data fra
Elevundersøkelsen
2. Kontaktlærer tar opp temaet mobbing i de individuelle samtalene med elevene, i
foreldresamtaler og på foreldremøter

3. Vi har fokus på å påvirke kvaliteten i samspillet mellom elevene, og er fokusert på hva
vi observerer
4. Vi prioriterer å være til stede i friminuttene
5. Elevene skal vite hvordan vi reagerer på problematferd og dette skal være
forutsigbart
6. Melding om mobbing fra elever og foreldre skal alltid tas på alvor
Hva vi gjør når mobbing er avdekket
1. Start med to-tre samtaler med den som er blitt mobbet. Den som har blitt utsatt for
mobbing har et opplagt krav på å bli involvert og tatt vare på i fra begynnelsen.
2. Samtal med foreldrene til den som blir plaget.
3. Saken tas opp med de som mobber – det skjer en etter en i rask rekkefølge. Plageren
blir konfrontert og gitt beskjed om å stoppe umiddelbart. Vi lar oss ikke lokke inn i
diskusjoner eller forhandlinger. Elevene får beskjed om at foreldrene blir varslet
samme dag.
4. Samle plagerne – på direkten – for å gjennomgå saken samlet. Altså – først splitte, så
samle og konsolidere. En avtaler nytt møte, for å følge opp og kontrollere.
5. Vurder etter tid, hvor fornuftig det er å gjennomføre forsonings-samtale. Også
foreldre kan involveres i slike samtaler.
6. Ha jevnlige oppfølgingssamtaler med offeret over tid.
7. Følg opp mobberen med jevnlig oppmerksomhet.
8. Foreldremøter gjennomføres med mobbing som tema og der foreldre får
arbeidsoppgaver over hva de skal gjøre for å påvirke barnekulturen til å bli
inkluderende.
Sanksjoner
Disse bør være forskjellige fra elev til elev. Det kan være alvorlige samtaler, koble foresatte
på, nektes adgang til skolegården, følges og hentes til/fra skolen, flyttes til en annen klasse
for en periode etc. Man bør i samarbeid med teamet eller ledelsen planlegge en
sanksjontrapp før man setter i gang.

Oppfølging
1. Rekruttering av støttespillere som tiltak rundt mobbeofferet
2. Elevsamtaler med offer og plagere
3. Hvis nødvendig; trening av sosial kompetanse for mobbeofferet/plagere
4. Bruk av litteratur og samtaler i gruppa/på trinnet
5. Ved behov trekkes annet fagpersonell inn

