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1.0 Bakgrunn for handlingsplanen. 
 

 
 
 

 Dan Olweus er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen. 
 Han har forsket på mobbing i mer enn 20 år. 

 Han har prøvd ut en rekke tiltak mot mobbing og evaluert disse  
       vitenskapelig ved 42 skoler i Bergen. 
 Resultatene er oppsiktsvekkende: 

* En reduksjon av mobbeproblemene med 50 % eller mer. 
* En nedgang i antisosial atferd som hærverk, skulk og tyveri. 
* En klar bedring av klassens ”sosiale klima” og elevenes trivsel. 

 
 

Høsten 2003 startet Sakshaug skole på Olweus sitt program for å 
forebygge og avdekke mobbing. 
Hele personalet ved skolen og SFO deltok i prosessen. 

 
Arbeidet har ført til denne handlingsplan. 
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2.0 Målsetting: 

 

 
 
 

 

NULLTOLERANSE FOR MOBBING 
VED 

SAKSHAUG SKOLE 
 

 Handlingsplan mot mobbing 
 

3.0 DEFINISJON: 
 

 
1. Hva er mobbing? 

Mobbing forutsetter et ulikt styrkeforhold, der enkeltperson eller 

gruppe over tid utsetter et offer for trakassering. Mobbing kan deles 
i tre typer: Psykisk, verbal og fysisk mobbing. Vi må også være 

oppmerksomme på digital mobbing og ha fokus på det. 
 
 

 
2. Psykisk mobbing: 

Den vanligste formen for mobbing er den stille, subtile mobbing, 

den mobbingen som er vanskeligst å oppdage. ” I klassen min 
forekommer ikke mobbing.” Det handler om det skjulte, men også  

det synlige; minespill, sukk, grimaser, blikk, gester, taushet, 
ekskludering og å ikke bli behandlet som eksisterende.  

 

 
 

3. Verbal mobbing: 
Det handler om det sagte, kommentarene, trusler, hån, erting. Vil 
man finne feil, så finner man det.  

Mobbing kan være åpen og synlig, men ikke alltid. Ekle ting kan 
sies i det skjulte og utenfor voksnes rekkevidde. 

 

 

 

4. Fysisk mobbing: 

Den synlige, med blåmerker, ødelagte klær, håndgemeng. Denne 
mobbingen er vanligst på de lavere klassetrinn. Slå, dytte, sparke 
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og klype kan likevel foregå i det skjulte, og utenfor de voksnes 

oppmerksomhet. 
 

 
Handlingsplan mot mobbing. 
 

Målsetting: 
Nulltoleranse for mobbing ved Sakshaug skole. 
 
4.0 Forebygging 
 
4.1.    Skolenivå     

          Aktivitet                       Ansvarlig 

1 Handlingsplanen skal ut til alle nye ansatte hver 

høst. Eventuelt reviderte utgaver ut til alle 
ansatte. 

Rektor 

2 Handlingsplanen første sak i første ordinære 
fellestidsmøte og i alle rådsorganer ved skolen 
hver høst. 

Rektor 

3 Forskrift til ordensreglement for grunnskolen i 

Inderøy kommune gjennomgås med elevene hver 
høst ved skolestart.  
Tilsynsreglementet gjennomgås og eventuelt 

revideres hver høst. 

Rektor 

4 Familiegrupper 2.-4. kl Kontaktlærere/ 

foreldre 

5 Trivselstiltak (Vedlegg 10) Alle ansatte 

6 Olweusprogrammet tas regelmessig opp på 
teammøter, minst to ganger hvert semester. 

Teamledere 

 

 4.2    Klassenivå 
          Aktivitet        Ansvarlig 

1 Definisjon av mobbing, mobberingen, de fire  
Klassereglene, og de tre mobbeformene 

gjennomgås ved starten av hvert skoleår ( Vedlegg 
3,4,5) 

Kontaktlærere 

2 Jevnlige klassemøter med positiv vinkling på det 
sosiale miljøet. 

Kontaktlærere 

3 Øve på sosial kompetanse og vanlig folkeskikk. 
Hjelpemidler er for eksempel: Steg for steg.( 
empati, toleranse) 

Kontaktlærere/foreldre 

4 Klasseforeldremøter med orientering om 

handlingsplanen hver høst. 

Kontaktlærere/foreldre 

 

4.3 Individnivå 
            

         Aktivitet        Ansvarlig 
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1 Elevsamtaler Kontaktlærere 

2 Kontaktmøter Kontaktlærere 

 
Handlingsplan mot mobbing 
 

5.0 Tiltak 
 
5.1 Tiltak ved mistanke om mobbing. 
  Aktivitet        Ansvarlig 

1 Dokumentasjon.  Alle ansatte 

2 Nøye observasjon. Høre med sine kolleger. Alle ansatte 

3 Samtale med medelever. Loggføres. 

Se elevsamtaleark (vedlegg 7,8) 

Kontaktlærere 

4 Sosiometrisk observasjon Kontaktlærere 

5 Ta kontakt med heimen. Kontaktlærere 

6 Ta opp på team. Alle ansatte 

7 PPT/skolehelsetjenesten som observatør/rådgiver. Kontaktlærer/rektor

. 

 

 
5.2. Tiltak ved mobbing. 
 Aktivitet        Ansvarlig 

 1 Grip inn. Stopp situasjonen. Alle ansatte 

 2 Gjør greie for hva du har sett/vet. Skill adferd og 
person. 

Alle ansatte 

 3 Ikke åpne for argumentasjon. Alle ansatte 

 4 Skjerm offeret. Alle ansatte 

 5 
 

Elevsamtale med loggføring. Dag, tid, hendelse. 
Se elevsamtaleark ( Vedlegg 7,8) 

Alle ansatte 

 6 Kontakt med heimen samme dag, før eleven 
kommer hjem.  

Kontaktlærere/rektor 

 7 Samtale med mobber, heim og to voksne fra 
skolen. 

Kontraktskriving med forbedringsplan.(Vedlegg 
7,8) 

Kontaktlærere/rektor 

 8 Oppfølgingssamtale. Kontrakt evalueres. Kontaktlærere/rektor 

 9 Ta eventuelt kontakt med skolehelseteam. Rektor 

10 Samtale med mobbeoffer, heim og to voksne fra 
skolen. Info om saksgangen og oppfølging. 

Kontaktlærere/rektor 

11 Forsikre mobbet elev om at mobbingen skal 
opphøre. 

Kontaktlærere/rektor 

12 Oppfølgingssamtaler ( vedlegg 6,7) Kontaktlærere/rektor 

13 Mobbet elev/foreldre må umiddelbart gi skolen 
beskjed ved nye forsøk på mobbing. 

Kontaktlærere/rektor 
Foreldre. 

14 Skolen varsler foreldre til offer og mobber og 
eventuelt helsesøster når den får kunnskaper som 

tyder på at skolens elever blir mobbet utenom 

Kontaktlærere/rektor 
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skoletida. NB. Digital mobbing. 

 

 

 

 

6.0 Videre: 
 

 Grunnregel: Vi skal ikke mobbe. 
 Alle ansatte har ansvar for innføring, tydeliggjøring, øving, tilsyn og 

håndhevelse  av grunnregelen. 
 Evaluering og eventuelt revidering hver høst. 
 Planen skal ligge i klassekontaktpermen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG 

 
 
 

1- 10 følger på de neste sidene 
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HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD 
 

Overordna nasjonale og lokale politiske målsettinger som danner 
grunnlaget for skolens handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd. 

 

* MANIFEST MOT MOBBING  (Voksenåsen, Oslo, 23. 
september 2002) 
Regjeringen Bondevik, Kommunens Sentralforbund, Utdanningsforbundet, 
Foreldreutvalget for grunnskolen og Barneombudet, som alle har et ansvar for barn 
og unges oppvekst, forplikter oss med dette manifest til å medvirke aktivt til at 
mobbing ikke skjer i skolen. 

 

* Tillegg i Opplæringsloven § 9 a 1-3 ”Om psykososialt miljø” ( 
Stortinget, 1.april  2003)Jfr. § 9a-3: 
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, 

der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 
blir utsett for krenkjande ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vald 
eller rasisme, skal vedkommande snarart undersøke saka og varsle skoleleinga, og 
dersom det er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe direkte inn. 
Dersom ein elev eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 
deribalant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller 
rasisme, skal skolen snarast mogeleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 
forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det 
likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort 
enkeltvedtak. 

 
* Læreplanverket(L97) for den 10-årige grunnskolen. 
L97 definerer arbeidet mot mobbing som et samarbeid mellom personalet i skolen, 
foresatte og eleven. 
”Dersom mobbing oppstår, skal elev og foresatte i samarbeid med skolen bidra til å 
løse saka i henhold til rutiner og prosedyrer som er nedfelt i handlingsplanen” 

 
* Stortingsmelding 30:”Kultur for læring” (2004) 
 

* STRATEGISK PLAN FOR KVALITET I GRUNNSKOLEN I INDERØY 2003-
2006. 
   Politisk vedtak i Indeøy kommune, mai 2003. 
   Jfr. Pkt. 4.2.1. Mål: Et felles menneskesyn og læringssyn i Inderøy kommune. 

 
* PLAN FOR ARBEID MOT MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD I 

INDERØY  
   KOMMUNE 
   (Vedtak i Komite Folk, 26.05.03) 
Jfr.Pkt 4.0 Handlingsplan for tiltak mot mobbing og antisosial atferd for perioden 
2003-2005. Vedlegg 1) 
4.1 Hovedmål: Alle elevene i grunnskolen i Inderøy kommune har rett til et 
læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing og antisosial atferd. 

Vedlegg 1 
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Utdrag fra Inderøy kommunes PLAN FOR ARBEID MOT 
MOBBING OG ANTISOSIAL ADFERD I GRUNNSKOLEN 
 

2. ELEVEN HAR RETTIGHETER. 
2.1. Opplæringslova. 
Stortinget har med virkning fra 1. april 2003 vedtatt ny § 9 a i 

Opplæringslova. 
 

Det overordnede kravet  § 9a -1. 
”Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk 
og psykososialt miljø som fjemjar helse, trivsel og læring” 

 
§ 9a-3. Skolens psykososiale miljø 

” Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt 
miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhøyr. 
 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap eller mistanke om at 
ein elev blir utsett for kjenkjande ord eller handlinger som mobbing, 
diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje 

saka og varsle skoleleiinga og dersom det er mogleg, sjølv gripe direkte inn. 
 

Dersom ein elev eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale 
miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, 
vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane 

om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har 
teke stilling til saka, vil den likevel kunne klagast etter føresegnene i 
forvaltningslova som om det er gjort eit enkeltvedatk.” 

 
2.2. Barnekonvensjonen. 

Barnekonvensjonens artikler handler om barnets rett til utvikling og 
selvrealisering, og noen artikler henviser til hvordan mobbing kan hemme 
utviklingen av barnets personlighet og føre til manglende tilegnelse av 

praktiske og teoretiske ferdigheter. 
 

3. MANIFEST MOT MOBBING.  
Kommunens Sentralforbund, Foreldreutvalget for grunnskolen, 
Barneombudet, Utdanningsforbundet og regjeringen undertegnet 23. 

september 2002 manifest mot mobbing. 
 
”Manifestpartene står sammen om et felles mål – en visjon om nulltoleranse 

mot mobbing – og setter lederskap på dagsorden; klasseledelse, skoleledelse 
og ledelse i barnehagen. Manifestarbeidet retter særlig oppmerksomhet mot 

de voksnes ansvar – i barnehage, skole, heim og fritidsmiljø.” 
 
Det er utformet forslag til lokale minifest, og alle kommuner oppfordres til å 

undertegne et slikt dokument som grunnlag for særlig innsats mot mobbing 
    Vedlegg 2 
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4. HANDLINGSPLAN FOR TILTAK MOT MOBBING OG    
    ANTISOSIAL ADFERD FOR PERIODEN HØSTEN 2003 –  
    VÅREN 2005. 
 

 
4.1      Hovedmål 
Alle elevene i grunnskolen i Inderøy kommune har rett til et læringsmiljø 

med nulltoleranse for mobbing, og antisosial adferd. 
 

4.1.1.      Delmål 1 
Skolene i Inderøy kommune driver et kvalitativt godt forebyggende arbeid, 
der verdiformidling, holdningsskapende arbeid og utvikling av elevenes 

sosiale kompetanse står sentralt. 
 
4.1.2. Delmål 2 

Skolene i Inderøy kommune har kompetente voksne, som viser varme og 
engasjement overfor barna i skolehverdagen, og som står for klare grenser 

mot uakseptabel adferd. 
 
 

4.1.3. Delmål 3 
Skolene i Inderøy kommune har en offensiv tilnærming til avdekking av 

mobbing og uønsket adferd. 
 
4.1.4. Delmål 4 

Skolene i Inderøy kommune har et systematisk arbeid med oppfølgning av 
mobbesaker. 
 

4.1.5.    Delmål 5 
Skolene i Inderøy kommune har et utstrakt samarbeid med foreldrene og 

andre ressursmiljøer i arbeidet med tiltak for å nå målsettingene i denne 
planen. 
 

4.2. Tiltak barnetrinnet. 
- Barneskolene i kommunen gjennomfører ”Olweus-programmet mot 

mobbing og antisosial adferd i grunnskolen” fra skolestart høsten 
2003. 

- Barneskolene bruker opplæringsprogrammene ” Steg for steg” og 

”Dette er mitt valg” som ledd i utvikling av sosial kompetanse hos 
elevene. 

 

4.3. Tiltak ungdomstrinnet. 
- Gjennomføre fase 2 i Gla-prosjektet. 

- Gjennomføre skolens handlingsplan mot mobbing, og videreutvikle 
denne. 

- Gjennomføre sosiale læreplan for 2003/04 og videreutvikle denne. 

 
4.4. Tiltak kommunenivå. 

Lokalt manifest mot mobbing. 
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DEFINISJON AV MOBBING I ELEVSKJEMAET. 
 
 

 
VI SIER AT EN ELEV BLIR MOBBET NÅR EN ANNEN ELEV, ELLER FLERE 
ANDRE ELEVER 

 

 SIER VONDE OG UBEHAGELIGE TING TIL HAM ELLER 
HENNE, 
GJØR NARR AV HAM/HENNE ELLER BRUKER STYGGE 
OG SÅRENDE KALLENAVN. 

 

 OVERSER HAM/HENNE FULLSTENDIG ELLER STENGER 
HAM/HENNE MED HENSIKT UTE FRA VENNEFLOKKEN. 

 

 SLÅR, SPARKER, LUGGER, SKUBBER ELLER STENGER 
HAM/HENNE INNE. 

 
 

 FORTELLER LØGNER ELLER SPRER FALSKE RYKTER 
OM HAM/HENNE 
ELLER SENDER UBEHAGELIGE LAPPER OG PRØVER Å 
FÅ ANDRE ELEVER TIL Å MISLIKE HAM/HENNE. 

 

 OG LIGNENDE UBEHAGELIGE TING. 
 
 
 
VED MOBBING SKJER DISSE TINGENE GJENTATTE GANGER, 
OG DET ER VANSKELIG FOR DEN SOM BLIR UTSATT Å 
FORSVARE SEG. 
OM ELEVEN BLIR ERTET GJENTATTE GANGER PÅ EN 
UBEHAGELIG OG SÅRENDE MÅTE, ER DETTE OGSÅ 
MOBBING. 
 
 
MED DET ER IKKE MOBBING NÅR NOEN BLIR ERTET PÅ EN 
SNILL OG VENNSKAPELIG MÅTE. DET ER HELLER IKKE 
MOBBING NÅR TO OMTRENT LIKE STERKE (JEVNBYRDIGE) 
ELEVER SLÅSS ELLER KRANGLER. 
 

 
Vedlegg 3 
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          Vedlegg 4 
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Klasseregler mot mobbing 
 

 
 
 

1.Vi skal ikke mobbe.  
 
 
2.Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir 

mobbet. 
 
 
3.Vi skal være sammen med elever som 

lett blir alene. 
 
 
4.Hvis jeg eller noen andre blir mobbet,  

skal jeg fortelle det til kontaktlæreren 
eller en annen voksen og de hjemme. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vedlegg 5 
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     September 
        
 

Til foreldre/foresatte ved Sakshaug skole. 
 

Rutiner hvis det oppstår mobbesituasjoner ved Sakshaug 
skole. 
 

Ut fra ønsker som kom fram på storforeldremøtet høsten 2003, laget 
samordingskomiteen i Olweusprosjektet rutiner for å varsle om 

mobbing/mistanke om mobbing blant elevene ved skolen. 
 
Hva er mobbing? 

En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, 
er utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer(Olweus). 

 
Mobbing kan deles i tre typer: 

Psykisk mobbing: Mimespill, sukk, grimaser, blikk, gester, taushet, 

utestenging. 
Verbal mobbing: Kommentarer, hån, erting. 

Fysisk mobbing: Det synlige, med blåmerker, ødelagte klær, 
håndgemeng, dytting, sparking. 

 
Samordningskomiteen kom fram til disse rutinene som fortsatt gjelder: 
 

 Skolen varsler heimen om mobbesituasjoner/mistanke om 
mobbesituasjoner før elevene som er innblanda, kommer heim. 

 

 Foreldre tar kontakt med skolen/kontaktlærer så snart som mulig, 
hvis det er mistanke om mobbing av egne eller andre sine barn. 

 
 

 
Skole og foreldre skal løse problemene som er oppstått sammen med de 

involverte barna. 
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Dato:_______________ 

 
 
SAMTALE MED:___________________________ 

 
 

Tilstede:___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Gjelder:___________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Forslag til endring: 
__________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 

Oppfølginssamtaler:_______________________________________________________
_ 

 
 

 

 
 

 
 

Vedlegg  7 
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Eksempel på utfylt skjema 

 
Dato: 24.11.04 
 

 

SAMTALE MED   
XXXXXX,  KLASSE: 5B 
 
 

Tilstede: xxxxxx, LÆRER A, B OG C. 
 

 
 
Gjelder: 

 Episode med tøff væremåte overfor elev i 2.klasse på trappa til 
gulskolen.  

Klager fra melelever. 

 Trusler til medelever. Har bedt elever ta med godteri til skolen. Har 
trua med juling dersom dette ikke skjer. 

 Stygg språkbruk. 
 
 
Forslag til endring: 

 xxxxxx skal slutte å slå medelever. 

 Xxxxxx skal forandre væremåten sin slik at hun/han ikke skremmer 
medelever. Ikke komme med trusler av typen: Dersom du ikke gjør det, 

så gjør jeg det. 

 Ikke ta kontakt med elever i 2. klasse eller andre, verken med ord eller 
negativt kroppsspråk. 

 Dersom xxxxxxxxxxx sjøl blir utsatt for slengbemerkninger fra andre 
elever, og føler dette som plagsomt, skal hun/han varsle lærer A eller 
B. 

 

 
Oppfølgingssamtale: 
 

Onsdag 1. des. kl 10.30 
 

_________________________   ________________________   
_______________________ 
 

_________________________   ________________________   
_______________________ 

 
( Underskrift der elev og deltakere på møtet skriver under. Notatet blir 
arkivert, men ikke sendt videre i første omgang.)                                                  

                                                                                                Vedlegg 8  
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Tilsynssreglement - gjeldende fra høsten 2007 

- sist revidert september 2013, justert i forhold til nytt skoleområde fra høsten 2017 (se også 

trivselsregler for skolegården) 
 

 

  
1. Det skal være minst 3 personer i tilsyn. Elever med spesielle 

behov skal ha eget tilsyn.  
 
2. Spesielle episoder skal dokumenteres.  

Kontaktlærer(e) til involverte elever må varsles skriftlig. 
Dokumentasjoner legges i elevmappene. 

 
3. Tilsynet skal foregå over hele skoleområdet, både inne og 

ute.  
 
4. Elever skal ha tillatelse for å kunne oppholde seg på 

klasserommet i friminuttene. Beskjeder skrives på tavla. 
 
5. Lærer som har time i tilknytning spisetid har tilsyn og leser 

for elevene. Ingen elever skal ut uten tilsyn før friminuttene 
begynner. 

 
6. Lærer som har klassen, sjekker at elevene går ut i 

friminuttene. Klasserommet skal låses. 
 

7. Lærer som har klassen har ansvar for at elever som skal ut 
på fysisk aktivitet kommer seg ut til rett tid og vet hvor de 
skal. De voksne som leder fys.akt. møter dem ute. 

 
8. Elever i 7. klasse som ønsker å benytte idrettsbanen, skal 

ha egen avtale.  
 
9. Elever som ønsker å forlate skoleområdet i friminuttene, må 

ha muntlig melding fra lærer/ kontaktlærer. 
 
10. Tilsynet skal bruke refleksvest. 

 
                                                                                       Vedlegg  9 
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ÅRSHJUL 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vedlegg 10 


