
 

  

Tiltaksplan 

for et godt og trygt 

barnehage- og 

skolemiljø 

Iveland kommune 

september 2018 

 



Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage- og skolemiljø i Iveland kommune; versjon 070918 - side 1 

 

 

Innholdsfortegnelse 
 

Mål for barnehage- og skolemiljø i Iveland kommune: ........................................................................ 2 

Hva er krenkende handlinger? ........................................................................................................... 2 

Hva er mobbing? ................................................................................................................................. 3 

Eksempler på krenkelser og mobbing: ................................................................................................ 3 

Barnehagemiljøet ................................................................................................................................... 4 

Barnehagenes verdigrunnlag ............................................................................................................. 4 

Følgende punkter er viktige for å forebygge mobbing: ..................................................................... 4 

Eksempler på systematiske tiltak for et godt barnehagemiljø: ........................................................ 4 

Lek ....................................................................................................................................................... 5 

Psykisk helse ....................................................................................................................................... 5 

Om mobbing i barnehagen ................................................................................................................. 5 

Mobbing i barnehagen, hva skal barnehagen gjøre? ........................................................................ 6 

Tiltaksplan dersom mobbing skjer i barnehagen .............................................................................. 7 

Skolemiljøet ............................................................................................................................................ 8 

Elevenes opplevelse avgjør ................................................................................................................ 9 

Eksempler på systematiske tiltak for et godt skolemiljø .................................................................. 9 

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre – opplæringslovens §9 A-4 .................................... 10 

Følge med ...................................................................................................................................... 10 

Varsle ............................................................................................................................................. 10 

Undersøke ..................................................................................................................................... 10 

Gripe inn ........................................................................................................................................ 11 

Sette inn tiltak ............................................................................................................................... 11 

Dokumentere ................................................................................................................................ 11 

Prosedyre for aktivitetsplan ............................................................................................................. 12 

Vedlegg .................................................................................................................................................. 13 

Varslingsskjema skole ....................................................................................................................... 14 

Dokumentasjon av plikten til å undersøke (opplæringsloven 9a-4) (skole) ................................... 15 

Mal for skolens aktivitetsplan .......................................................................................................... 16 

Barnehagenes psykososiale miljø: Refleksjonsskjema .................................................................... 17 

Mal for barnehagens plan når de skal sette inn tiltak..................................................................... 18 

    Opplæringsloven § 9A................................................................................................................19 



Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage- og skolemiljø i Iveland kommune; versjon 070918 - side 2 

 

Mål for barnehage- og skolemiljø i Iveland kommune: 
 

Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, 
trygghet, trivsel og læring. 

Vi jobber kontinuerlig for å gi barn i Iveland en oppvekst i tråd med vår felles visjon: 
 

I Iveland får alle barn og unge muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. 

 

 
En konsekvens av dette er at 

Iveland kommune har nulltoleranse mot mobbing 

Hensikten med tiltaksplan for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø er å gi personale, foresatte 

og lokalmiljø en oversikt over regelverk og virkemidler som skal sikre et godt og trygt miljø for alle 

barn. 

Regelverk i barnehage og skole er ikke likt, og beskrives hver for seg. Samtidig vil vi peke på at vi ser 

oppvekst i Iveland som et helhetlig løp, der barns beste hele tiden står i fokus. 

 

Hva er krenkende handlinger? 

Ord eller handlinger som kan få en til å bli nedstemt, lei seg, sint eller gi et 

redusert selvbilde. Dette innebærer bl.a. mobbing, erting, vold, rasisme, 

diskriminering, utestenging og uthenging.  

(Personalet i Ivelandsskolen, 2015) 
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Hva er mobbing? 
To ulike definisjoner: 

1. «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold mot et offer, 

utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt 

styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid. Fysisk 

plaging, utestengning og erting er de vanligste former for mobbing” (Roland 

& Vaaland, 2003). 

2. «Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer 

opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og 

muligheten til medvirkning» (Lund, Kovac & Helgeland, 2017). 
 

I skolen er definisjon 1 mest brukt. Dette har sammenheng med at opplæringsloven har et regelverk 

som er mer spesifisert. Mobbing i barnehagen observeres ikke så lett, og oftest ser vi det som 

utestengelse fra lek. Derfor er definisjon 2. mer egnet i barnehagen. Å kjenne til begge definisjonene 

kan gi en større forståelse av hva mobbing dreier seg om. 

Som mennesker er vi sårbare og har behov for å kjenne tilhørighet og anerkjennelse for hva vi kan 

bidra med til fellesskapet. Å møte utfordringer er normalt og en del av livet. Men, blir hver og en av 

oss krenket nok, setter det vår psykiske helse på prøve. Vi tenker at ingen barn eller unge er «onde» i 

seg selv, men livet kan oppleves så komplisert noen ganger, at deltakelse og involvering i mobbing 

kan skje. 

Å legge skylden på enkeltindivider, å skape syndebukker, tror vi ikke er hensiktsmessig for å forstå 

mobbing. 

Fokuset mener vi bør være rettet mot alle menneskers grunnbehov: Behovet for å høre til i et 

felleskap. Når det blir truet får vi det vanskelig. F.eks. kan noen som er tilskuere til mobbing la være å 

støtte den som blir mobbet, av frykt for selv å bli stengt ute i neste omgang. 

  

Krenkende handlinger involverer mobbing, og kan være verbale, digitale eller fysiske. Noen 

krenkende handlinger kan være vanskelig å se for de voksne. Skjult mobbing kan for eksempel være 

utestengelse. 

Eksempler på krenkelser og mobbing: 
 

 å bli baksnakket 

 å få spredt et rykte om seg 

 å bli holdt utenfor 

 å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil 

 å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, 

eller dialekt 

 å bli slått, dyttet eller pirket på 

 å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt 

 å ikke få være med i grupper på sosiale medier 

 å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting 

 å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer 

 at noen sprer bilder eller video av noen i sårbare situasjoner 
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Barnehagemiljøet 
I følge rammeplanen skal barnehagen fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn 

skal oppleve å bli sett og kan delta i lek. Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og 

mestre. 

Barnehagenes verdigrunnlag 
Barnehagene i Iveland er inkluderende og rause fellesskap, der alle er like mye verdt, og har rett til å 

medvirke, prøve og feile. 

Vi er voksne som ser, hører og handler etter våre grunnleggende verdier:  

 

 

Verdigrunnlaget er styrende for hva vi legger vekt på i hverdagen. Personalet gir hverandre 

tilbakemeldinger, og arbeider for å være innenfor denne rammen. 

Følgende punkter er viktige for å forebygge mobbing: 

 Personalet igangsetter leken og hjelper barna med å videreutvikle den 

 Personalet er «tett på» barna i lek og samspill for å kunne fange opp atferd som kan 

utvikle seg til mobbing 

 Personalet er varme og grensesettende (autorative voksne) 

 Personalet er tilstedeværende og deltakende med barna 

 Personalet er bevisste på sine holdninger 

 Personalet er oppmerksomme på endringer i barns atferd 

 Personalet hjelper barna med å utvikle sosiale ferdigheter 

 

Eksempler på systematiske tiltak for et godt barnehagemiljø: 

 Ulike observasjons og kartleggingsmetoder av barnehagens psykososiale miljø. 

 Barnesamtaler. 

 Ulike pedagogiske verktøy som skal fremme sosial kompetanse. 

 Trygghetssirkelen som utgangspunkt for å møte og forstå barna. 

 Fokus på å styrke barnas psykiske helse 

 Fokus på lek i utetiden og den voksnes rolle. 

 Pedagogisk refleksjon. 

 Kompetanseheving i tråd med fokusområder. 
 

Verdigrunnlag for Iveland barnehager 

 

 

 

 

 

NESTEKJÆRLIGHET 

Vi anerkjenner og respekterer hverandre 

 

TRYGGHET 

I omsorg, lek og læring 

 

INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Alle blir sett, hørt og møtt 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Lek 
Å kunne leke er viktig for å bygge vennskap.  

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forhindre ekskludering i barnehagen er å gi barna 

mulighet til å være sammen om noe.. Det å skape noe, gi barna et felles ansvar, noe som de 

er avhengig av hverandre for å få gjennomført på en spennende måte.  

Psykisk helse 
«… psykisk helse skal fremmes i barnehagen» Rammeplanen, s.11 

Psykisk helse handler om tanker og følelser. En god balanse mellom disse gjør det lettere å mestre 

hverdagen, på godt og vondt. I barnehagen jobber vi mot å styrke barns robusthet, trivsel og trivsel. 

Barn er følelsesmessig umodne og behøver hjelp/veiledning på å regulere følelser, koordinere atferd 

med andre og mestre sosiale utfordringer. Å styrke barns selvbilde og gi dem troen på seg selv er 

avgjørende for hvordan barn senere «takler livet». Å jobbe med psykisk helse er rett og slett 

helsefremmende! 

Circle of security – eller trygghetssirkelen – er en tilknytningsmodell som lærer deg å se barnet 

innenfra og forstå barnets signaler bedre. Trygghetssirkelen kan oppsummeres med at 

foreldre/voksne i barnehagen har to funksjoner overfor barnet: For det første å være en trygg base 

som barnet kan våge å bevege seg bort ifra uten at barnet dermed blir forlatt, og for det andre å 

være en sikker havn som alltid er der for å ta imot når barnet har behov for nærhet / trøst fra den 

voksne. Alle ansatte i barnehagen har fått opplæring i trygghetssirkelen. Den fungerer som en 

strukturerende tankemodell for å bevisstgjøre de voksnes måte i å møte og forstå barn, slik at man 

kan møte de på best mulig måte. 

Om mobbing i barnehagen 
Mobbing i barnehagen kan skje på mange måter. Det kan være handlinger fra voksne eller 

andre barn som gjør at barnet ikke føler at det hører til eller er viktig for fellesskapet. 

Det kan være at barnet blir holdt utenfor leken og samtalen, eller aldri får leie eller sitte ved 

sida av noen. 

Små barn kan dytte, bite og slå. Dette er en del av utviklinga til barn, og er ikke nødvendigvis 

mobbing. Men dersom barnet gang på gang blir plaga eller erta, må de voksne ta tak i dette. 

Det er viktig at foreldre melder fra til barnehagen dersom de oppdager at barn blir mobba 

eller av andre grunner ikke har det bra i barnehagen. Pedagogisk leder eller styrer og må 

kontaktes i slike tilfeller. 

 Det kan være lurt å be om et møte, der en sammen kan lage en plan om hva 

barnehage og foreldre skal gjøre for at barnet skal trives.  

 Foreldrene skal vite hvordan barnehagen jobber for å forebygge og stoppe 

mobbing.  
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Mobbing i barnehagen, hva skal barnehagen gjøre? 
Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen: 

 

 

Håndtere/avdekke 

Barnehagene i Iveland observerer barna i lek. De voksne engasjerer seg, og hjelper barna inn 

i leken. Vi ønsker at alle barn skal utvikle lekekompetanse. 

Kvellomodellen gjennomføres regelmessig. Det tverrfaglige teamet gir personalet støtte i å 

sikre et godt barnehagemiljø.  

Stoppe 

All former for krenkelser og utestenging må tas fatt i så fort de oppdages. Foresatte 

informeres, og egnede tiltak settes i verk snarest mulig. Det utarbeides en skriftlig plan for 

arbeidet ut fra mal (vedlagt) 

Følge opp 

Aktivitetsplanen følges rutinemessig opp, og evalueres. Hvor ofte, og på hvilken måte er 

nedfelt i planen for hvert enkelt tilfelle. 

 

 

BARN ER FORSKJELLIGE: 

For å sikre likeverdighet for alle kreves forskjellsbehandling, ikke lik behandling. 

 

Utdanningsdirektoratet  
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Tiltaksplan dersom mobbing skjer i barnehagen 
«Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp 

dette» (Rammeplan for barnehagen). 

Det skal skrives referat fra alle møter. 

 
Tiltak 

 
Ansvar 

Gjennomført 
Sign. og dato 

 
Personalet 
Den som observerer mobbing informerer 
ped. leder straks 
 

 
Den som oppdager 
mobbingen 

 

 
De ansatte på avdelingen informeres. 
Beskriv så konkret som mulig hva som har 
skjedd. Hva har barna / barnet gjort? 
Hvordan har de voksne forholdt seg? 
 

 
Ped.leder  

 

 
Tiltak settes i gang ut i fra refleksjon blant 
personalet rundt hva som er årsaken.  
 

 
Ped.leder 

 

 
Barna 
Snakk med barna om det som har skjedd. Be 
barna komme med et forslag til hva vi kan 
gjøre videre. Sammenfatt barnas forslag 
med de personalet har kommet fram til. 
  

 
 
Ped.leder/ansatte på sin 
avdeling 

 

 
Foresatte 
Foresatte til den som blir mobbet og til 
den/de som mobber innkalles til et møte 
der de blir informert og tatt med på råd. 
(situasjonsavhengig)  
 

 
Ped.leder/styrer 

 

 
Evaluering 
Evaluer etter 1 mnd.  
Hvordan fungerer tiltakene?  
Ny informasjon / nye samtaler med foreldre 
etter behov. 
Eventuelt videre tiltak 
Evaluering bør skje kontinuerlig 1x pr. mnd. 
eller oftere inntil saken er løst 

 
Ped.leder 
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Skolemiljøet  
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt 

og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og dette gjelder også leksehjelp og 

skolefritidsordning. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er 

avgjørende. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Det er 

endret fokus fra arbeid mot mobbing til arbeid for et trygt og godt skolemiljø. 

Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen og skoleeier har en plikt til å 

handle i henhold til aktivitetsplikten, slik at elevens rett blir oppfylt 

Opplæringsloven § 9A: 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og 

læring. 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. 

I skolene i Iveland har vi god oversikt over elevene, og tilstedeværende voksne som samarbeider om 

å legge best mulig til rette for alle elever. Skolene i Iveland arbeider for å utvikle profesjonelle 

lærende fellesskap som er preget av felles verdier og visjoner, kollektiv ansvarlighet og samarbeid. Vi 

har fokus på klasseledelse, og at barn skal tas på alvor. 

Skolene i Iveland satser på elevmedvirkning. Elevrådet er aktivt med i arbeidet for å skape et godt 

skolemiljø, og å avdekke utfordringer i forhold til utestengelse og mobbing. 

Barn og unges identitet dannes i gjensidig samspill med andre mennesker. Anerkjennelse fra 

betydningsfulle voksne gir mulighet til å realisere egne ferdigheter. 

Vårt læringssyn: 

I Ivelandsskolene skal alle oppleve trygghet, trivsel og læring. 

Alle tilhører fellesskapet, og skal bli den beste utgaven av seg selv. 

Hjem og skole skaper sammen trygghet, for at læring kan skje. 

Ivelandsskolene skaper trivsel gjennom oppmuntring og gode relasjoner. 

Læreren legger til rette for læring, og har høye forventninger til elevenes innsats 

og læringsutbytte. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø
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Elevenes opplevelse avgjør 
Det er elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Hvis det psykososiale 

miljøet ikke fremmer helse, trivsel og læring, innebærer det at elevens psykososiale miljø ikke er godt 

nok. Rektor, lærere eller medelever skal ikke bagatellisere hva eleven opplever. Rektor kan for 

eksempel ikke vise til at det generelt er lite mobbing på skolen. Hvis eleven opplever at noe er 

ubehagelig og krenkende, skal skolen ta det på alvor. 

Eksempler på systematiske tiltak for et godt skolemiljø 

 Spekter: En ikke-anonym undersøkelse om mobbing og andre forhold i læringsmiljøet 

i skoleklassene.  

 Elevtjenesten: oppvekstkontor, helsesøster, Moonlight og skole. Tiltak i forhold til  

forebygging for enkeltelever og grupper av elever 

 Ansvars- og kjernegrupper: oppfølging av enkeltelever, tverrfaglig 

 Gutte- og jentegrupper: helsesøster, Moonlight. 

 Annet samarbeid med Moonlight: LOS-kontakt 

 Helsesøster er tilstede på skolen flere dager i uka. 

 Veiledning fra PPT, ABUP, HABU og barnevernstjenesten 
 

Skolene i Iveland har fastsatt en time i uka hele året der tema er sosial kompetanse. 

Eksempel på lærestoff: www.iktforelever.no og www.barnevakten.no/internett.  

www.mobbing.no, www.determittvalg.no. www.linktillivet.no 

På  7. årstrinn gjennom føres Kjærlighet og grenser for foreldre og elever:  https://www.korus-

sor.no/utviklingsprogram/kjaerlighet-og-grenser/  

Vi har trivselsvakter  og trivselsledere i friminuttene: http://www.trivselsleder.no/ 

Elevsamtaler med hver enkelt elev gjennomføres flere ganger årlig, slik at vi kan ta opp 

utfordringer raskt. Samarbeid med kontaktlærer og evt. sosiallærer. Vi er direkte med de 

som mobber/sårer andre. 

Skolens ordensregler og klassens trivselsregler gjennomgås jevnlig. 

Lærer styrer gruppeinndelinger i klassene. 

Vi holder fokus på det positive: Positiv uke, positiv julekalender, rose positiv atferd, si/skrive 

positive ting om hverandre i klassen og dele ut/henge opp. Være opptatt av å si noe positivt 

til hverandre. La elevene fortelle om positive ting de tenker på. Premiering/kos når man har 

nådd felles mål. 

Turer, dagsturer, overnattingsturer, ekskursjoner, ettermiddagsaktiviteter/klassefester. 

                                                                                                                                                                            

  

 

 

http://www.iktforelever.no/
http://barnevakten.no/internett/
http://www.mobbing.no/
http://www.determittvalg.no/
http://www.linktillivet.no/
https://www.korus-sor.no/utviklingsprogram/kjaerlighet-og-grenser/
https://www.korus-sor.no/utviklingsprogram/kjaerlighet-og-grenser/
http://www.trivselsleder.no/
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Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre – opplæringslovens §9 A-4 
Aktivitetsplikten handler om å: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følge med 

Alle ansatte på skolen har en plikt til å 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. Dette gjelder først og fremst alle med en arbeidskontrakt med skolen eller 

skoleeier, uavhengig av om arbeidsforholdet er fulltid eller deltid, fast eller midlertidig, 

kortvarig eller langvarig. Det gjelder også for andre ansatte hos en ekstern 

tjenesteleverandør. Det er ikke avgjørende om du mottar lønn for arbeidet, du har uansett 

plikt til å følge med dersom du regelmessig arbeider på skolen og du har kontakt med 

elevene. 

Varsle 

Alle som jobber på skolen skal varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et 

trygt og godt skolemiljø.  

Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en elev ikke har det bra på 

skolen. Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Alvorlige saker skal varsles straks. 

Andre saker kan det være forsvarlig å vente litt lenger med, for eksempel til slutten av 

skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer. 

I alvorlige tilfeller skal rektor varsle skoleeier.  

Undersøke 

Hvis elever selv sier ifra om at de ikke har det bra, skal skolen alltid undersøke saken 

nærmere. 

Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet. 

Skolen skal ikke skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet. 

Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om situasjonen og hva som påvirker 

hvordan eleven opplever skolemiljøet. 
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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. 

Gripe inn 

Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også 

mot mindre alvorlige krenkelser.  

Hvis ansatte i skolen overhører for eksempel hatytringer eller observerer mer indirekte 

krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal en gripe inn umiddelbart og 

stoppe situasjonen. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse en slåsskamp eller annen 

fysisk krenkelse, om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og irettesette elever som 

kaller andre stygge ting. Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulige å 

gjennomføre. Det betyr at ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg. 

Sette inn tiltak 

Skolen har plikt til å sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt 

og godt, uansett årsak. 

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. Skolen skal 

ikke stille strenge krav til hva det innebærer å si fra, eller til at elevene skal bruke de rette begrepene. 

Det er nok at noen forteller muntlig at de ikke har det bra på skolen eller at de utsettes for noe de 

opplever som vanskelig.  

Skolens tiltaksplikt går lenger enn å kun ta tak i situasjoner der elevene selv sier fra og ber om hjelp. 

Tiltaksplikten kan for eksempel utløses av undersøkelser skolen har utført eller hvis noen observerer 

at en elev ikke har det trygt og godt. 

For å finne frem til egnede tiltak er det viktig å ivareta barnas rett til å bli hørt og hensynet til barnas 

beste. Det er viktig å vurdere hvilke tiltak som ivaretar barnas interesser best mulig 

Dokumentere 

Skolen må dokumentere skriftlig hva de gjør for å sørge for at elever har det trygt og godt på skolen: 

Dokumentere hvilke tiltak de planlegger å gjennomføre - gjennom en aktivitetsplan 

Dokumentere hva de har gjort for å følge opp delpliktene i hver enkelt sak, det vil si følge med, gripe 

inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak 
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Prosedyre for aktivitetsplan  
Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak - §9A-4. 

  

Hendelse Ansvar  Dokumentasjon  Merknad  
Melding om at en eller 
flere elever ikke har et 
godt og trygt skolemiljø 

Alle som jobber på 
skolen 

Skriftlig, digitalt eller 
muntlig 

 

Samtale med eleven det 
gjelder 

Rektor, sosiallærer, 
kontaktlærer 

Aktivitetsplan Samtale en til 
en 

Ved mobbing/krenkelse: 
samtale med den som 
mobber 

Rektor, sosiallærer, 
kontaktlærer 

Aktivitetsplan Samtale en til 
en. 
Gjennomføres 
før mobberne 
får snakket 
sammen 

Samtale med foresatte til 
den som blir utsatt for 
mobbing 

Rektor, sosiallærer, 
kontaktlærer 

Aktivitetsplan Det må gå 
tydelig fram at 
dette tas på 
alvor 

Samtale med foresatte til 
de som utøver mobbing, 
hver for seg 

Rektor, sosiallærer, 
kontaktlærer 

Aktivitetsplan Evt. kan flere 
møte samtidig. 
Møtet er 
skolens ansvar 

Møte med den som blir 
mobbet og de som utøver 
mobbing 

Rektor, sosiallærer, 
kontaktlærer 

Referat og aktivitetsplan Felles møte må 
vurderes ut fra 
belastning på 
den som blir 
mobbet 

Skolen har plikt til å sette inn tiltak så lenge eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Elevens 
opplevelse er avgjørende.  
 
Tiltakene skal være riktige etter en faglig vurdering. Skolen kan ikke sette inn tiltak som foreslås av 
elev eller foresatte dersom disse strider mot lov og faglighet. Aktivitetsplikten er oppfylt om skolen 
har gjort alt det som med rimelighet kan forventes. Dette gjelder alle deler av aktivitetsplikten 
 

Oppfølgingsmøte: 
evaluering av 
tiltak/aktivitetsplan – 
vurdere behov for andre 
tiltak 

Rektor, sosiallærer, 
kontaktlærer 

Referat og aktivitetsplan Ca. 14 dager 
etter at 
aktivitetsplanen 
ble skrevet 
 

Hold kontakt med 
foresatte 

Rektor, sosiallærer, 
kontaktlærer 

Notat  

Om mobbing ikke 
opphører, kontaktes 
andre: elevtjeneste, 
familieteam, PPT, ABUP, 
politi 

Rektor, sosiallærer, 
kontaktlærer 

Referat og aktivitetsplan  
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Vedlegg  
 

 

 Varslingsskjema – skole. Benyttes dersom «Meld fra om skolemiljø» fra hjemmesiden 

ikke er aktuelt. 

 Dokumentasjon av plikten til å undersøke - skole 

 Mal for skolens aktivitetsplan 

 Barnehagenes psykososiale miljø: Refleksjonsskjema 

 Mal for barnehagens plan når de skal sette inn tiltak 

 Opplæringsloven § 9A 
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Varslingsskjema skole 
Opplæringsloven § 9a-4 

 

Varslers navn: 

 

 Har selv observert  Har mottatt informasjon fra: 
 

 Varsel gjelder mistanke om at en ansatt krenker elever. Rektor kontaktes raskt 
 

 Varsel gjelder mistanke om at noen i skolens ledelse krenker elever. Rektor kontaktes ikke. 
Skoleeier varsles direkte 

 

Plikten til å følge med 

Hvor og når fant hendelsen sted? 
 
 

Hvem var involvert? 
 
 
 

Hva skjedde/hva har du blitt fortalt? 
 
 
 

 

Plikten til å gripe inn (fylles ut dersom hendelsen fant sted i skoletiden) 

Hvem grep inn? 
 
 

Gi en kort begrunnelse for hvorfor? 

Hva skjedde? 
 
 

Dersom det ikke var naturlig eller mulig å gripe inn, kan du gi en kort begrunnelse for hvorfor: 
 
 
 
 

  

Levert dato:      Underskrift: 

Mottatt av leder dato:     Underskrift: 
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Dokumentasjon av plikten til å undersøke (opplæringsloven 9a-4) 

(skole) 
Begrunnelse for å undersøke: 
 
 

Leder for undersøkelsen: 
 

Startdato for undersøkelsen Frist for gjennomføring: 
 

Har informert foresatte om varsel og 
igangsetting av undersøkelse (dato): 
 
 

Har informert foresatte om rettigheter etter kap. 9a 

 

Oversikt over informasjon som innhentes i undersøkelsen  
 

Informasjonskilde  Ansvar  Når Oppsummering av informasjon 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Oppsummering og veien videre 
 

Er det forhold utenfor skolen eller bak i tid 
som påvirker elevens skolehverdag? 
 
 

Er det forhold på skolen som påvirker elevens 
skolehverdag? 

På hvilken måte har eleven(e) det gjelder 
blitt hørt? 
 
 

På hvilken måte har andre berørte elever blitt hørt? 

Gi en oppsummering av resultatet av undersøkelsen: 
 
 

Kreves det tiltak? 
 
 

Hvordan skal dialogen med de berørte partene følges opp framover? 
 
 

 

Underskrift rektor:       Dato: 
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Mal for skolens aktivitetsplan 
Skolen har plikt til å sette inn tiltak som er egnet til å sørge for at eleven får et trygt og godt 

skolemiljø. Tiltakene skal beskrives i en skriftlig plan. 

Aktivitetsplanen trenger ikke å knyttes opp mot en elev. Det kan også gjelde en situasjon eller en 

klasse. Hvis aktivitetsplanen gjelder en elev skal planen lagres i elevmappa. Planen må tilpasses 

situasjonen. Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes 

egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når undersøkelser 

viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppl. § 9 A-4. 

Det skal skrives referat fra møtevirksomhet knyttet til saken. 

Hvem varslet om mistanke eller kjennskap 
til et utrygt skolemiljø 

Navn: 

Navn på eleven 
 

Navn: 

Når ble det varslet om mistanke eller 
kjennskap til utrygt skolemiljø? 

Dato: 

Når ble undersøkelsen utført?  Dato: 
 

Hvordan ble undersøkelsen utført?  
 
 
 

Hvilket problem skal tiltakene løse?  
 
 
 

Hvilket tiltak har skolen planlagt? 
(elev/foresatte skal medvirke til å foreslå 
tiltak) 

 
 
 
 
 
 
 

Hvilken periode skal tiltaket 
gjennomføres? 

Periode: 
 

Hvem er ansvarlig for gjennomføringen av 
tiltakene? 

Navn: 

Når tiltakene skal evalueres 
(elev/foresatte skal medvirke i 
evalueringen) 

Dato: 

Hvis det blir besluttet å sette inn nye tiltak 
etter evalueringen, skal det lages en ny 
aktivitetsplan 

 
 
 

 

Underskrift        Underskrift 

Rektor         elev/foresatte 

Kopi: Elev/foresatte og kontaktlærer 
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Barnehagenes psykososiale miljø: Refleksjonsskjema 
 

Verdigrunnlaget i barnehagene i Iveland: 

NESTEKJÆRLIGHET; Vi Anerkjenner og Respektere hverandre. 

TRYGGHET; I omsorg, Lek og Læring. 

INKLUDERENDE FELLESKAP; Alle blir Sett, Hørt og Møtt. 

Spørsmål Refleksjon 

 

Trives barna i vår barnehage? 

 

 

 

Har alle barna en venn?  

 

 

 

Har alle barna lekekompetanse? 

 

 

 

Er barnehagens miljø hovedsakelig 

inkluderende, eller preges det av at barn 

ekskluderes? 

 

 

 

Har vår barnehage et stimulerende leke- og 

læringsmiljø?  

 

 

 

Har vår barnehage tilstedeværende voksne 

som støtter og videreutvikler barnas lek ved 

behov? 

 

 

 

Er de voksne i barnehagen bevisste på hvor 

barna er på sirkelen? Oppe/nede 

(Trygghetssirkelen) 

 

 

 

Opplever alle barna å bli sett og hørt i løpet 

av en barnehagehverdag?  

 

 

 

Har alle barna en opplevelse av tilhørighet 

til gruppa? 

 

 

 

 

Blir barna gitt mulighet for medbestemmelse 

og medvirkning? 
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Mal for barnehagens plan når de skal sette inn tiltak  
Barn, foresatte:   Barnehage:      Dato: 

Hva skal denne planen løse? 

[barnets navn] skal ha et inkluderende og stimulerende miljø og  skal oppleve å bli sett og kunne delta 

i lek.. [barnehagens navn] har [dato] fått vite av [hvem]/har funnet ut ved hjelp av [hvordan] at 

[elevens navn] ikke har det trygt og godt på skolen fordi [skriv hva som er utfordringen basert på 

barnets/de foresattes subjektive oppfatning].  

Hva mener foresatte og barnet?  

[Hva har de foresatte eller barnet uttalt om saken? Hvis de har synspunkter om hvilke tiltak som bør 

settes inn, hva mener de er egnede tiltak?] 

Hvilke tiltak har barnehagen planlagt og når skal tiltakene gjennomføres? 

[Dere skal sette inn tiltak dere mener er egnede og tilstrekkelige til at barnet får et trygt og godt 

miljø, basert på faglige vurderinger og etter å ha hørt med foresatte hva han/hun mener og ønsker. 

Tiltakene må være lovlige, og hensynet til barnets beste skal være grunnleggende. Mange saker 

fordrer tiltak på både individ-, gruppe- og barnehagenivå.  

Hvis dere ser at det er behov for å endre tiltakene eller sette inn andre tiltak etter hvert, lager dere 

en ny aktivitetsplan. Dere skal kontinuerlig passe på at det er egnede og tilstrekkelige tiltak som er 

satt inn.] 

[barnehagens navn] setter inn disse tiltakene: Ansvarlig: Angi tiltakets varighet [dato fra og 
til/«frem til barnet og foreldrene 
bekrefter å ha det trygt og godt»]: 

1)   

2)   

3)   

(Antall tiltak må tilpasses den enkelte saken.) 

Når skal tiltakene evalueres? 

Barnehagen skal evaluere tiltakene første gang [dato, ikke for langt frem i tid]. 
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Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø 

 . 

§ 9 A-1.Verkeområde for kapitlet 

Kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Kapitlet gjeld òg 

for elevar som deltek i leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar, med unntak av §§ 9 

A-10 og 9 A-11. 

§ 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. 

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. 

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

§ 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde 

saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. 

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom 

saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken 

opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg. 

Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka 

blir meldt til Fylkesmannen. 

Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle 

opplysningar som Fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal 

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

grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling. 

Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, 

kan Fylkesmannen vedta kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og 

godt skolemiljø. Det skal setjast ein frist for gjennomføringa av vedtaket, og 

Fylkesmannen skal følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen sitt 

ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd. 

Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i 

forvaltningsloven. Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

§ 9 A-7.Det fysiske miljøet 

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheitene til kvar tid tilrår. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, 

må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, 

trivselen og læringa til elevane. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast 

slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 

Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er 

representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikkje innan 
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rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 

forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak. 

§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt 

skolemiljø. 

Elevrådet kan oppnemne representantar til å vareta elevane sine interesser overfor 

skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller 

liknande organ ved skolen, kan elevane møte med opp til to representantar når utvalet 

behandlar saker som gjeld skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn til møta med 

talerett og rett til å få meininga si protokollert. Dei skal ikkje vere til stades når utvalet 

behandlar saker som inneheld opplysningar som er omfatta av lovfesta teieplikt. 

Representantane skal få den informasjonen dei treng, men ikkje opplysningar som er 

omfatta av lovfesta teieplikt. I den mon det trengst, har dei rett til opplæring for å skjøtte 

oppgåvene og fritak frå undervisninga. 

§ 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg 

informere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til 

Fylkesmannen etter § 9 A-6. 

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane 

og foreldra snarast mogleg varslast om det. 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast 

informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i 

arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det 

systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og 

komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

§ 9 A-10.Ordensreglement 

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og 

fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande 

skole. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er 

fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og 

oppførsel, om kva tiltak som kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis 

slike saker skal behandlast. 

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje 

innebere fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om 

tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 



Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage- og skolemiljø i Iveland kommune; versjon 070918 - side 22 

 

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i forvaltningsloven § 

38 første ledd bokstav c om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

§ 9 A-11.Bortvising 

Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at grunnskoleelevar kan visast bort frå 

undervisninga dersom dei bryt reglementet i alvorleg grad eller fleire gonger. Elevar på 1. 

til 7. årstrinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 10. 

årstrinn kan visast bort for opp til tre dagar. 

Fylkeskommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar i vidaregåande skole kan 

visast bort frå undervisninga i opp til fem dagar dersom dei bryt reglementet i alvorleg 

grad eller fleire gonger. Det kan like eins fastsetjast at elevar kan visast bort for resten av 

skoleåret dersom brota er særleg alvorlege. 

Rektor kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. 

Fylkeskommunen kan vedta at ein elev i vidaregåande skole skal visast bort for resten 

av skoleåret. Om ikkje kommunen eller fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor gi 

lærarar høve til å vise bort elevar frå si eiga undervisning for ei opplæringsøkt, men ikkje 

meir enn to klokketimar. 

Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal ein ha vurdert andre tiltak. Foreldra skal 

varslast før ein elev på 1. til 7. årstrinn blir bortvist for resten av dagen. 

§ 9 A-12.Tvangsmulkt 

For å sikre gjennomføringa av vedtak etter § 9 A-6 fjerde ledd kan Fylkesmannen og 

klageinstansen fastsetje tvangsmulkt for skoleeigaren. Avgjerd om tvangsmulkt kan 

gjerast samtidig med vedtak etter § 9 A-6 fjerde ledd eller seinare. 

Ei avgjerd om tvangsmulkt får verknad når skoleeigaren ikkje held fristen for 

gjennomføring av vedtaket etter § 9 A-6 fjerde ledd, og mulkta går inntil vedtaket er 

oppfylt. Ei avgjerd om tvangsmulkt får ikkje verknad dersom det blir uråd å rette seg etter 

vedtaket og den ansvarlege ikkje kan noko for dette. 

Avgjerda om tvangsmulkt skal behandlast i samsvar med reglane i forvaltningsloven 

kapittel IV og V. Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

Mulkta går til statskassa. I særlege tilfelle kan tvangsmulkta reduserast eller falle bort. 

Departementet kan gi forskrift om kva slags tvangsmulkt som kan nyttast, og om kor stor 

mulkta skal vere. 

§ 9 A-13.Straffansvar 

Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg 

eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 første og andre 

ledd og § 9 A-5. Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir rektoren 

straffa som forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 

9 A-4 tredje og fjerde ledd. 
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Dersom § 9 A-4 første til fjerde ledd eller § 9 A-5 er brotne av nokon som handlar på 

vegner av skolen, kan skoleeigaren straffast, jf. straffeloven § 27. 

Fristen for forelding av straffansvaret er 5 år. 

§ 9 A-14.Erstatningsansvar og bevisbyrde 

Reglane i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning kapittel 2 gjeld for saker om 

psykososialt skolemiljø etter reglane i dette kapitlet. 

Dersom det i saker etter første ledd ligg føre tilhøve som gir grunn til å tru at 

skoleeigaren ikkje har følgt reglane i eller i medhald av kapittel 9 A om psykososialt 

skolemiljø, skal dette leggjast til grunn med mindre skoleeigaren gjer noko anna truleg. 

§ 9 A-15.Forskrift om skolemiljøet 

Departementet kan gi forskrift om krav til skolemiljøet. 

 


