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1. Enkeltvedta

Utdrag fra opplæringsloven § 9A

Opplærinslova § 9A:Elevane sitt skolemiljø
§ 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.

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt 
skolemiljø

 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.

§ 9 A-5 
 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein 

elev
 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.



Bakgrunn

Videre fra Opplæringslova:

«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 gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.
Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd.»

(Vedlagt skjema som skal fylles ut for å dokumentere at aktivitetsplikten er overholdt)

Faste sjekkpunkt

 Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år for elevene fra 5.-10.trinn og 

inneholder fere spørsmål som dreier seg om elevenes psykososiale miljø. 

Elevundersøkelsen viser tendenser i skolemiljøet.

 Det gjennomføres elevsamtaler/utviklingssamtaler med hver enkelt elev 

minimum 2 ganger pr år. Det skal legges stor vekt på elevens psykososiale

miljø i disse samtalene, i tillegg til den faglige utviklingen.



Målsetting

Hovedmål 

Elevene på Valnesfjord skole skal oppleve et lærings- og arbeidsmiljø 
preget av ro, respekt og faglig konsentrasjon

Delmål

1. Styrke de ansattes og elevenes kompetanse innenfor psykososialt miljø, 

herunder kjennskap til § 9 A.

2. Sikre rutiner og retningslinjer for skolens arbeid med elevenes 

psykososiale miljø.

3. Må ha et system for systematisk vurdering og oppfølging av elevenes 

psykososiale miljø 1.-10. trinn.

Forebygging og tiltak mot mobbing og krenkende atferd
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Forebyggende tiltak

På skolenivå

 1. Tiltaksplan mot mobbing
 2. Skoleområdet 
 3. Ansatte som forebyggere 
 4. Skolemiljøutvalg 
 5. Elevrådet
 6. Foreldresamarbeid

På klassenivå

 1. Klassemiljø og samarbeid
 2. Klasseregler for et trygt og godt skolemiljø
 3. Ros og positiv oppmerksomhet
 4. Grensesetting og reaksjoner 

På individnivå

 1. Elevsamtaler 
 2. Trivselsundersøkelse

På skolenivå

1. Tiltaksplan mot brudd på elevenes  rett til et trygt og godt skolemiljø

Som forebyggende arbeid for inkludering og godt skolemiljø brukes opplegg fra 
RVTS (anbefalt av Udir) «Link til livet» (www.linktillivet.no) 

Valnesfjord skole har rutiner på hvordan en mistanke, eller melding om brudd på 
elevens rett til et trygt og godt skolemiljø, skal håndteres. 

 Ved mistanke, eller melding, om at en elev opplever krenkelse i en eller 
annen form, skal den voksne tilstede umiddelbart gjennomføre aktivitet 
som stopper krenkingen.

 Det gis beskjed videre til kontaktlærer og ledelse
 Tiltak settes inn 

Foreldre kan melde inn direkte til kontaktlærer eller ledelse dersom de opplever 
at deres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø.  De kan også melde inn direkte
via skolens hjemmeside via «Meld fra om skolemiljø».  Den er direkte linket til 
ledelsen ved skolen og til enhetsleder ved skolen dersom det er klage på 
ledelsen.
Skolen tar alle meldinger alvorlig og undersøker og setter inn tiltak.
Eleven og foreldre skal høres i planlegging av tiltak.
Det forebyggende arbeidet kan illustreres som et hus der grunnmuren er det 
viktigste:

http://www.linktillivet.no/


Håndtere
                                              mobbing/ krenkelser

Forebygge mobbing og krenkelser

         Fremme trygge og gode skolemiljø

2. Skoleområdet

Skolegården er den største mobbearenaen. Derfor er det viktig med tiltak i 
friminuttene. 

 INSPEKSJON
Et viktig forebyggende arbeid er inspeksjon.  Det er sannsynlig at det er mindre 
mobbing ved skoler som har god tilstedeværelse av voksne i friminuttene. Ved 
Valnesfjord skole har den voksne følgende oppgaver:

 Involverer seg i det elevene gjør i pausene
 Prate med elevene
 Gi ros og positiv oppmerksomhet
 Se etter og ta kontakt med elever som går for seg selv og er virker 

ensomme.
 Bevege seg rundt på hele sin del av området
 Løse konfikter med tydelige beskjeder og evt. forutsigbare konsekvenser
 Ved behov ta elever ut av negative situasjoner
 Være oppmerksom på å forebygge og forhindre negative handlinger ved å 

se og lytte til det som skjer.
 Passe på at elevene kjenner til og forholder seg til uteområdets grenser
 Veilede besøkende på rett vei
 Være oppmerksomme på «uvedkommende» og evt tilkalle ledelsen
 Ved feil/mangler på lekeapparater, meldes det inn til ledelsen og meldes 

som avvik i skolens avvikssystem.

Dersom det er mistanke om mobbing, utestenging, eller annen krenkende adferd 
mot elever, skal det, etter å ha gjort strakstiltak (jfr Opplæringslova §9A), gis 
beskjed til:

 Elevenes kontaktlærer
 ledelse
 teamledere som videreformidler til lærerne på teamet

Voksne har
ansvaret for å
forebygge og

stoppe krenkelser
og mobbing.

Anerkjenne barn og
unges opplevelser av
miljøet i skolen og

deres rett til
medvirkning



Alle ansatte, faste og vikarer, skal kjenne til hvilke elever som kan være spesielt 
utsatt, og hvilke steder i skolegården/ skolebygningene hvor mobbing kan foregå.
Informasjon gis på følgende måte:

 Hver kontaktlærer informerer fellesskapet om elever som kan være 
spesielt sårbare og som trenger spesiell oppfølging. I spesielle tilfeller blir 
det satt ekstra inspeksjon for å kunne trygge elevene.

 Det informeres fortløpende dersom det i perioder er barn som trenger 
spesiell oppfølging.

Inspiserende lærer må også oppdatere seg på hvilke situasjoner og/ eller elever 
de skal være spesielt oppmerksomme på, og ta henvendelser fra elever på alvor.

Det må alltid gripes inn raskt og bestemt ved uønsket atferd som kjefting, 
banning, bruk av hånlige kommentarer, rå og hensynsløs omgangstone, og 
generelt forstyrrende atferd. Slik signaliseres det at mobbing ikke godtas.

 UTEMILJØ
Organisering og utforming av utemiljøet kan motvirke mobbing. Et utemiljø som 
innbyr til positive aktiviteter, og der det er mindre muligheter for å stikke seg 
bort, vil også kunne virke forebyggende mot mobbing.

Nye Valnesfjord skole har et uteområde som innbyr til aktivitet.  Området er 
oversiktlig, inspiserende voksne skal fordeles over området, og det skal være 
tilstrekkelig mange voksne tilstede. 



3. Ansatte som forebyggere

Skolens ansatte er en viktig ressurs i det forebyggende arbeidet mot mobbing. 
For å gjøre de ansatte til gode forebyggere er det viktig med:
 
 Kunnskap om mobbing generelt og i egen skole spesielt.
 Bevissthet og engasjement omkring skolemiljøet og mobbing.
 Kunnskap om godt læringsmiljø og god klasseledelse.
 Kunnskap om den ansatte rolle som fellesskapsbygger.
 Kunnskap om betydningen av godt kameratskap.
 Bevissthet om den ansatte som rollemodell.

Dette kan gjøres gjennom:
Kurs, temadager, planleggingsmøter, og ved å sette mobbing og skolemiljø som 
fast agenda på lærermøter.

Valnesfjord skole har deltatt i prosjektet «Inkluderende barnehage- og 
skolemiljø» i regi av Utdanningsdirektoratet, et 1,5 årig prosjekt der skolens 
ansatte og ledelse har gjennomgått skolering i forhold til tema inkludering og 
forebygging av mobbing.

Elevene ved Valnesfjord skole informeres av sine lærere om hvem de kan 
kontakte dersom de observerer eller selv opplever mobbing eller krenkende 
atferd, og hvordan dette blir håndtert av skolen. 

4. Skolemiljøutvalg

I ”Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17. juni 2005”, § 11- 
1a er det bestemt at hver skole skal ha et skolemiljøutvalg, der elever, 
foreldrerådet, de ansatte og kommune skal være representert. 
Samarbeidsutvalget kan selv være miljøutvalg, men da må det oppnevnes 
tilleggsrepresentanter fra elever og foreldre, slik at de får fertall.

 FORMÅL
Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skole, de ansatte, elever og foreldre tar 
aktivt del i arbeidet for et godt skolemiljø. De har rett til å uttale seg i alle saker 
som gjelder skolemiljøet.

 HOVEDOPPGAVER
Initiere, planlegge, gjennomføre og evaluere miljøfremmende og forebyggende 
tiltak mot mobbing i skolen.



5. Elevrådet

Elevrådet skal ha skolemiljø som tema på alle sine møter.  Kontaktlærer elevråd 
og elevrådsleder legger til rette for det.

Plan for arbeidet:
 Det gjennomføres jevnlige møter (hver 14. dag)
 Årshjul elevråd utformes innen 15/9 hvert år
 Tema på alle møter er Elevenes psykososiale miljø
 Innen høstferie blir det utformet en informasjonsbrosjyre med tema 

skolemiljø.  Alle elever deltar i forarbeid, elevrådet utformer.
 Møte med rektor en gang pr måned. Tema skolemiljø.
 Evaluering av elevrådets arbeid gjøres innen 10/6. (jfr oppgave 1310)

 

6. Foreldresamarbeid

Skal skolen forebygge mobbing må det være et godt samarbeid med hjemmene. 

 FORM
Samarbeidet har ulike former:
 Klasseforeldremøter
 Kontaktmøter 
 Enkeltforeldre i møte og telefonkontakt
 Temakvelder (samarbeid FAU-Skole)

FAU er skolens formelle kontaktledd 

 INNHOLD
Foreldresamarbeidet skal:
 Øke bevisstheten om betydning av egne holdninger og atferd
 Ha fokus på hvordan hindre at barna blir mobbere
 Øke forståelsen om mobbingens konsekvenser og virkninger
 Gi mulighet for å arbeide med godt skolemiljø og kameratskap.
 Gi mulighet for gode fysiske forhold og tilrettelegging av aktiviteter.
 Gi hverandre rask informasjon
 Gi gode varslingsrutiner og åpenhet.
 Ha fokus på å stoppe mobbing.

Rektor kaller inn og deltar fast på FAU’s første møte høst. Gir informasjon om 
§ 9A og innholdet i denne plan.
FAU brukes aktivt som medspiller i å sikre et godt skolemiljø.
FAU og skole skal gjennomføre en temakveld der fokus skal være på det å skape 
et godt skolemiljø. 

På klassenivå



1. Klassemiljø og samarbeid

Mobbing skjer i stor grad innenfor klassen. Det er derfor et viktig forebyggende 
tiltak å arbeide med et positivt klassemiljø, der elevene blir knyttet sammen, 
med forpliktelser og avhengighet. Ved å ansvarliggjøre klassen til å fnne 
løsninger på sine utfordringer, vil man også kunne få en klassejustis med et 
positivt fortegn, som vil forhindre mobbing. Gode relasjoner elev/ lærere, 
elev/elev er forebyggende. Et godt klassemiljø vil også virke støttende om eleven
opplever mobbing på andre arenaer.

 POSITIVE AKTIVITETER
Det å ha positive opplevelser i lag kan forebygge mobbing. Det er viktig å 
vektlegge integrering av de som kan være utsatt for mobbing i slike sosiale 
aktiviteter. Det kan også ha positiv efekt at foreldre tar del i aktiviteten. Se plan 
for arbeid med klassemiljø.

 KLASSEMØTER
Kontaktlærer og elevene har jevnlige klassemøter. Der blir saker som vedgår 
skolemiljøet drøftet og beslutninger blir fattet. Elevene blir i stor grad selv 
ansvarlig for både å ta opp og fnne løsninger på sine utfordringer.

Klassens vedtak bør følges opp og evalueres. 

2. Klasseregler for et godt skolemiljø

Klassen involveres i arbeidet med hvordan skolehverdagen skal være i forhold til 
mobbing. Det er viktig at den enkelte elev får et eierforhold til hvordan man skal 
ha det på skolen. Klassen utarbeider sine egne klasseregler i samarbeid med sin 
kontaktlærer.

For at det ikke skal bli regler der skolen bare kommer opp med pekefngeren, kan
følgende spørsmålsrekke brukes:

 Hvordan vil du ha det på skolen?
 Hva må vi sammen gjøre for at det skal blir slik?

3. Ros og positiv oppmerksomhet 

Ros og positiv oppmerksomhet gjør at elever kjenner seg verdifulle og sett. Dette
kan forebygge uønsket atferd der målet er oppmerksomhet. Elever med 
aggressiv atferd og som er potensielle mobbere vil kreve ekstra oppmerksomhet,



ofte negativ.  Derfor er det viktig å “fange dem” når de gjør noe bra og gi positiv 
forsterkning på positiv adferd.  Dette for å forhindre en utvikling av negativ 
adferd i skolemiljøet.

Det er også viktig at skolens ansatte legger vekt på respektfull omtale av 
hverandre, både når elever og ansatte er tilstede og fraværende.

Med ros, positiv oppmerksomhet og respektfull omtale blir den ansatte også en 
rollemodell for hvordan man skal oppføre seg mot andre.

4. Grensesetting og reaksjoner

Klare og overholdte grenser skaper trygghet og forutsigbarhet. 
Kommunens Ordensreglement og skolens eget reglement danner grunnlag for 
hvordan elevenes orden og adferd skal være.
Brudd på reglement kan gi konsekvenser i form av nedsatt karakter i orden og 
adferd.  Det kan også i ytterste konsekvens være grunnlag for bortvisning jfr 
Opplæringlova.

Reglene som vedtas i klassen må overholdes og klassen må bli enige om 
konsekvenser ved brudd på klassens egne regler.

Det er viktig å skille mellom reaksjoner på atferd og reaksjoner mot en person. 

På individnivå

1. Elevsamtaler/utviklingssamtaler 

Det er viktig for skolen å få vite hvordan eleven har det på skolen. Det vil også gi 
skolen bedre innsikt i elevens bakgrunn ved å få vite litt om hjemmesituasjonen.
Mobbing er et naturlig tema i samtale med den enkelte elev.

“Catch them
beeing good”



 STRUKTURERT ELEVSAMTALE
Kontaktlærer gjennomfører samtale med eleven minst to ganger i året 
(gjennomføres innen 15. november og innen 15. mai). Elevenes psykososiale 
miljø skal være tema på hver samtale.  Det skrives referat som elev og lærer 
skriver under på.

 TRIVSELSUNDERSØKELSE
Det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse blant elevene minst en gang hvert
år. Ved Valnesfjord skole er dette Elevundersøkelsen som tas i november for 5. til
10. klasse.

Resultat av disse undersøkelser evalueres på følgende måte:

 Alle klasser ved kontaktlærer får sine resultat innen 1. mars.
 Resultatet gjennomgås i klassemøter der alle involverte lærere/assistenter

er tilstede. 
 Resultatet tas opp i klassene og elevråd
 Aksjonsplan utformes på bakgrunn av forbedringspunkter. 
 Resultatet gjennomgås i SU/SMU og kommuniseres til FAU.

 

Mobbing og mistrivsel – hva skal skolen gjøre?

1 Følge med
Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med på hva som skjer på skolen og 
gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing.

2 Gripe inn
Hvis du som ansatt i skolen overhører for eksempel hatytringer eller observerer 
mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal du gripe inn 
umiddelbart og stoppe situasjonen. 

3 Varsling
Alle ansatte har plikt til å varsle kontaktlærer om all mistanke. Ved alvorlige krenkelser 
varsles rektor så snart som mulig. I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier.

4 Undersøke



Hvis noen som jobber i skolen ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt, 
skal de undersøke saken med en gang.
Hvis en ansatt er den som mobber, diskriminerer eller trakasserer en elev er det enda 
strengere krav til å undersøke saken umiddelbart.
Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevens opplevelse av 
skolemiljøet.
Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om situasjonen og hva som påvirker 
hvordan eleven opplever skolemiljøet.
Skolen skal sørge for elevenes medvirkning når de undersøker saker. Dette skal gjøres 
ved at involverte elever blir hørt, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i
skolens arbeid.

5 Sette inn tiltak
Husk at det er elevens egen opplevelse av at han eller hun ikke har et trygt og godt 
skolemiljø som utløser tiltaksplikten. Det er skolens ansvar å fange opp at elevene sier 
ifra om at de ikke har det bra på skolen. Skolen skal ikke bagatellisere elevenes 
opplevelse av sitt eget skolemiljø. Skolen skal aldri avvise eller underkjenne en elevs 
opplevelse av utrygghet eller mistrivsel på skolen.
Eksempler på tiltak kan være direkte inngripen når en elev blir mobbet, konfronterende 
og individuelle samtaler med de involverte og samtaler med foreldrene. I saker på 
skolen hvor det er avdekket mobbing, bør normalt konfronterende samtaler være et av 
tiltakene for å stoppe mobbingen.
Tiltaksplikten løper så lenge en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt og 
det fnnes egnede tiltak som kan settes inn. 

6 Dokumentere
Skolen må dokumentere skriftlig hva de gjør for å sørge for at elever har det trygt og 
godt på skolen.
Dokumentasjonen gjøres skriftlig i skjema «Klage på elevenes skolemiljø §9A»



Saksgang ved mistanke om mobbing – Valnesfjord skole

1.Den som oppdager mobbing, eller har mistanke om at mobbing fnner sted, 

skal gjøre følgende:

 Gripe inn

 Varsle kontaktlærer og leder

Dokumenteres ved å føre logg over aktivitet.

Ved varsling fra hjemmet 

til skolen:

Ved varsling innad i 

skolen :

Ved varsling om at den

som krenker er ansatt 

ved skolen:
Dersom andre enn skole 

varsler om en mistanke 

om at en elev ikke har et 

godt og trygt skolemiljø, 

skal det settes i gang 

umiddelbar undersøkelse 

og handling ut fra 

melding.

Hjemmet holdes informert

underveis i prosessen og 

er deltagende på møter.

Undersøkelse og 

handling iverksettes 

umiddelbar.  Hjemmet 

informeres om dette og 

de tiltak skolen gjør, eller

tenker å gjøre.

Eleven medvirker i 

planlegging av tiltak.

Skolens ledelse 

varsles.

Dersom leder er den 

som er krenker, må 

enhetsleder skole 

varsles.

Ved bruk av skjema på 

hjemmeside vil 

melding gå automatisk 

til enhetsleder skole.

2.Kontaktlærer eller andre undersøker saken nærmere

 Samtale med de involverte elever

 Informasjoner fra andre som var tilstede

 Informasjon til foreldre

Undersøkelsen dokumenteres. Dersom det konkluderes med mobbesak 

dokumenteres dette i Sampro.

3.Foreldre til alle involverte kontaktes 

 Avtales evt møte mellom partene

4.Det utarbeides tiltaksplan innen 5 dager i samarbeid med elev og foreldre (se 

vedlagt skjema)

 Foreldre informeres om de tiltak som gjøres

5.Evaluering av tiltak.

 Skole evaluerer



 Skole og foreldre evaluerer tiltak.

Denne plan er hentet fra Fauske kommunes 1310 system for «Meld inn 

om skolemiljø» :

Unntatt offentlighet: Offl § 13, jf. fvl § 13.1.1

Aktivitetsplan - dokumentasjon angående skolemiljø  

Navn: 
Dato: 

Hvem har meldt om krenkende 
atferd:

☐Elev ☐Foresatte ☐Ansatte

Elevens navn:          
Melders navn:
Melding mottatt av:

Type 
krenkelse:

☐Mobbing ☐Vold ☐Rasisme

☐Diskriminering ☐Annet

Eleven(e) har blitt hørt og foreldre er blitt informert.

Hvilke problem skal tiltakene løse: 

Hvilke tiltak skal skolen sette i verk : 
Ansvarlig:* Angi tiltakets varighet [dato fra og 

til/«frem til eleven og foreldrene 
bekrefter å ha det trygt og godt»]:



1)

2)

3)

Når skal tiltakene evalueres (datofestes)

Evaluering - Dette fyller du ut etter at tiltakene er evaluert:

Dato/underskrift: 

Rektor Elev Foresatt 
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