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Stopp Mobbingen er nå passert 1 år som foreldregruppe med fokus på å 
stoppe mobbingen i skolen. Dette har vært et dystert år sett i lys av alle 

saker vi har blitt kjent med. 
 

Derfor har vi startet denne aksjonen som et viktig bidrag til å stoppe 
mobbingen. Utifra hva vi erfarer samt forskjellige statistikker så er det 

sansynelig at ca 10% av elevene i grunnskolen opplever mobbing 
ukentlig. 

 
Dette utgjør ca 60000 elever eller 2 til 3 elever i hver klasse. Mobbing 

sørger hvert år til at barn tar sitt liv, de fleste som opplever mobbing får 

ødelagt sitt selvbilde og dessverre så sørger det for at mange mister viktig 
undervisning og dropper ut fra skolen. Vårt mobberegister viser og at 

mange barn hvert år må bytte skole for å slippe unna mobbinga med liv 
og helse i behold. 

 
Vår erfaring rundt mobbesaker er pkt 1 at det tar alt for lang tid både å 

avdekke og ta tak i problemet. Dette gjør at ofte så rekker det å etablere 
seg et fastlåst negativt miljø som kan være svært vanskelig å bryte etter 

mange mnd eller år. Dette bidrar igjen til at våre barn blir psykisk og til 
dels fysisk ødelagte i mange saker noe som ikke kan tolereres lengre. 

 
Vi som foreldre har både oppdrageransvaret og opplæringsansvaret for 

barna våre. For å oppfylle opplæringsansvaret så er vi avhengige av 
skolen som tenesteleverandør. Her er det viktig å ha et tett og godt 

samarbeid!  

 
I mobbesaker så erfarer mange foreldre at skolen ikke tar deres 

bekymringer på alvor. Mange mener at skolene iognerer 
mobbeproblematikk. Derfor så skal vi informere litt om skolens plikter i 

mobbesaker. 
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Våre barn har en ’arbeidsmiljølov’ kalt opplæringslovens §9a . Den skal 

sørge for å ivareta barnas interesser og sikkerhet.  
 

Her plikter alle skoleansatte å observere å avdekke samt stoppe mobbing. 

 
Når elev eller foreldre varsler skolen om mulig mobbing så plikter skolen å 

undersøke dette. Hvis det er hold i varselet så skal skolen lage en skriftlig 
plan for å stoppe mobbingen som dere som foreldre skal motta 

(enkeltvedtak) Her kan du da klage hvis du ikke er fornøyd med planen, 
den er også grunnlag for å kunne klage til fylkesmannen hvis mobbingen 

ikke stoppes. I dag så er bruken av enkeltvedtak minimal i skolen. 
 

Skolen dokumenterer det meste rundt eleven i elevmappen. Erfaringen 
vår er at dokumenteringen om  mobbing er relativt beskjeden. Be om å få 

gå igjennom elevmappen på hver foreldresamtale. Her kan du selv også 
tilføye notater. 

 
Som foreldre så er vi prisgitt skolens ansatte i skoletiden all den tid vi selv 

ikke er tilstede. Sørg for et godt forhold til alle ansatte samt andre 

foreldre ved skolen. Jo bedre nettverk man har som foreldre jo enklere får 
man beskjed når det oppstår problem og jo enklere er det å ta opp 

mobbing. 
 

Opplever man at skolen ikke tar mobbing på alvor så vurder situasjonen 
utifra ditt barns beste! Er det mobbing så ta evt barnet utifra skolen til 

skolen kan garantere deg å levere lovpålagt godt psykososialt miljø! 
Kontakt gjerne kommunen som er skoleeier og be den levere et tilbud 

som oppfyller minstekravet i opplæringslovens§9a,godt psykososialt miljø 
for alle elever. 

 
Vi kommer til å vurdere politianmeldelse samt klage til fylkesmannen i 

hvert enkelt tilfelle av brudd på opplæringslovens §9a nå fra skolestart. 
 

Dette høres kanskje voldsomt ut men med tanke på at 2-3 elever i hver 

klasse (60000 på landsbasis) opplever ukentlig mobbing så kreves det 
fullt fokus på handling og holdning. 

 
Stopp Mobbingen har nå sendt ut info om dette til alle landets kommuner 

og skoler. Formålet er at kommunen som skoleeier skal være mer aktiv i 
skolen samt at skolene skal være mer bevist på at skole/hjem samarbeid 

ikke bare dreier seg om praktisk hjelp og dugnader. 
 

Engasjer dere som klassekontakter, i FAU, delta aktivt. 
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Glem aldri at det er skolen som er deres tenesteleverandør. Ved aktivt 

engasjement så bidrar du kanskje til at ditt barn og andres barn får det 
litt bedre. Etterspør trivselstilltak, etterspør mobbeplaner. Be om 

redegjørelse for både situasjonen ved skolen og hva som venter når det 

oppstår mobbesituasjoner. 
 

Ikke godta det mange skoler ofte forsøker å formidle, at dem er en 
mobbefri skole. 

Det finnes IKKE mobbefrie skoler. Ikke greier vi noen gang å forhindre at 
mobbing oppstår heller. Men vi som foreldre MÅ sette KRAV til skolen at 

dem STOPPER mobbing OMG. Vi må å forvente at dem skolerer seg på å 
avdekke mobbing. Dette er kjempeviktig da all erfaring tilsier at vi som 

foreldre er dem siste som får vite at våre barn blir mobbet. Så igjen, 
etterspør kunnskap om avdekking og sørg for et godt samarbeidsforhold 

med skolen. På den måten så kan skole/hjem sammen finne flere og 
bedre måter å forebygge mobbing på noe som er helt nødvendig for å 

kunne bedre oppvekstvilkårene for våres barn. 
 

Tilslutt så vil jeg understreke noe viktig. Vi skal huske at våre barn ikke 

gjør som vi sier, dem gjør som vi gjør! Tenk deg om to ganger før du 
kritiserer naboen, naboungen eller læreren 

 
Meld dere gjerne inn i vår facebook gruppe og del deres erfaringer med 

andre utover høsten. 
 

Husk og at vi står til disposisjon for råd og veiledning samt bistand etter 
behov. 

 
MVH 

 
Tore Sveum 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


