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Mål for skolen 
 

Elevene ved Sandnessjøen ungdomsskole skal  

oppleve trygghet og trivsel  

i et lærende og inkluderende miljø. 

 

 

Formål 
For å nå skolens overordnede mål må alle ansatte, elever, foresatte og andre med tilknytning til 
skolen arbeide for å fremme et godt læringsmiljø der den enkelte elev kan oppleve trygghet og 
sosial tilhørighet. Formålet med denne planen er å systematisere skolens arbeid for å  

 sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. 

 forebygge, avdekke, stoppe og følge opp krenkelser og mobbing. 

Omfang og virkeområde 
Reglene i opplæringslovens kapittel 9A gjelder for elevene i skoletiden og for elever som deltar i 
leksehjelpordningen. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at alle 
elever har et trygt skolemiljø»i og planen skal ha sterk fokus på forebyggende arbeid på både 
klasse- og skolenivå for å ivareta dette. 

Ansvar 
Opplæringsloven § 9 A-3 fastslår rektors ansvar for at skolen 

 har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 

 arbeider systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. 

Alle ansatte har ansvar for å etterleve planens intensjoner og for å implementere tiltakene i eget 
arbeid med elevene. 

 

Trygt og godt skolemiljø 
Opplæringsloven § 9 A-2 slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. Dette omfatter både det fysiske og psykososiale miljøet, og det betyr at 
skolemiljøet skal ha en positiv virkning for elevene i skolen. Det betyr også at det er elevens 
opplevelse av å ha det trygt og godt som danner premiss for arbeidet med enkeltelever og deres 
skolemiljø. 

                                                           
i Innst. 302 L (2016-2017) 
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Hva er mobbing? 
Følgende definisjon, hentet fra spørsmålene i elevundersøkelsenii, ligger til grunn når skolen 
håndterer en mobbesak: 

«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som 
kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde 
en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.» 

Kampen mot mobbing – hva virker? 
Skoler som lykkesiii med å forebygge og stoppe mobbing kjennetegnes av: 

 Et systematisk og engasjert arbeid med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. 

 Et læringsmiljø preget av gode relasjoner og felles holdning til hvordan en opptrer. 

 Systematisk kartlegging av skolemiljøet, evaluering av innsatsen mot mobbing og 

kontinuerlig utvikling/forbedring av arbeidet. 

 Rask reaksjon når mobbing oppdages med strukturerte samtaler med mobber, mobbeoffer 

og foresatte. 

 Elevene deltar aktivt i det forebyggende arbeidet gjennom organiserte aktiviteter på tvers 

av klasser og trinn. 

 Skolen arbeider aktivt med å styrke relasjonene mellom elevene, og arbeid mot mobbing 

preges av felles innsats i skolen. 

 Det finnes ordensregler som er utformet sammen med elevene, og reglene gir lærerne 

støtte i hvordan reglene skal følges opp. 

 Elever og ansatte tar det forebyggende arbeidet på alvor, og ordensregler håndheves 

rettferdig. 

  

                                                           
ii https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/  
iii https://www.skolverket.se/publikationer?id=2517  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2517
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Forebyggende arbeid for et trygt og godt skolemiljø 
Generelt 
Forebyggende tiltak skal tas inn i skolens og trinnenes aktivitetsplan, og tiltakene skal planlegges og 
evalueres ut fra målet om at elevene skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. 

Forebyggende tiltak på skolenivå 
 Skoleåret skal starte med to miljøuker der det gjennomføres aktiviteter med særlig fokus på 

å skape gode relasjoner, bygge fellesskap og fremme ønsket atferd.  

o Alle elever og ansatte skal i denne perioden gjøres kjent med skolens rutiner. På 

trinn 8 arbeides det særlig med stikkord som samhold, trygghet og trivsel. 

o Innholdet i miljøukene skal være: 

 Samkjøring og leker i klassen og på skolen. 

 En tur i nærmiljøet som gjennomføres klassevis. 

 En topptur (7 på 3) som gjennomføres trinnvis. 

 En fellestur der skolen drar til Storøya, med konkurranser og opplegg 

 Innføring i datasystemer ved skolen og nettvett (mer omfattende for 8. 

trinn) 

 MOT-besøk i klassene i henhold til MOTs program 

 Besøk i klassene av helsesøster, sosiallærer og rektor. 

 MOT er skolens program for å utvikle robuste ungdommer og et godt skolemiljø, og alle 

klasser skal delta på aktiviteter i regi av MOT. 

o Unge Motivatorer skal involveres i arbeidet for et godt og inkluderende skolemiljø. 

 Besøk elevene på 7. trinn før de begynner på ungdomsskolen. 

 Ta imot de nye elevene ved skolestart. 

 Arrangere konserter og ulike happenings ved skolen. 

 Skolen skal vise at den verdsetter mangfold ved å synliggjøre ulike språk og nasjoner i 

fellesrom og klasserom. 

o Internasjonal dag 

o Flagg i gangen og i klasserom. 

 Daglig fysisk aktivitet med aldersblanding skal bidra til å styrke samholdet ved skolen, og 

det skal arbeides for å forbedre aktivitetstilbudet på utearealene. 

 Alle elevene skal oppleve å bli sett hver dag, og relasjonskartlegging skal gjennomføres 

hvert halvår der lærerne analyserer relasjonen mellom elev og lærer. Det skal utarbeides 

handlingsplaner for de elevene som har svake relasjoner til lærerne. 

 Tilsynsordningen skal bygges opp med minst fem lærere og/eller assistenter på hver økt. De 

som har tilsyn skal alltid bære vest, og tilsynet skal ha spesielt fokus på de områdene der 

elevene gir uttrykk for at mobbing kan finne sted. 

 Inne- og utearealene skal holdes rene og ryddige.  

 Skolen skal samarbeide med FAU og foreldrekontaktene for å styrke skolemiljøet. Det skal 

arrangeres årlige kurs for foreldrerepresentantene i råd og utvalg. 

 Klassemiljøarbeid skal være et gjennomgående tema på trinnmøter. 

 Nettvettdag skal arrangeres årlig, med oppfølging, diskusjoner og samtaler i klassene.  

 Skolen skal bygge fellesskap ved å legge til rette for ulike turer og ekskursjoner i nærmiljøet 

som for eksempel: 

o 7 på 3: Toppturer i de Syv søstre 
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o 8. trinn: Vikinghuset Torolvstein på Sandnes.  

o 9. trinn: Skoletur til Tro. Sopptur. Omvisning på 2. verdenskrigsmuseet. Besøk på 

Bygdetunet på Herøy. 

o 10. trinn: Overnattingstur knyttet til faget kroppsøving.  

o Utstillinger på Kulturbadet og andre steder. 

 Skolen skal gjennomføre aktivitetsdager med aldersblanding. I forkant av dagene snakker 

man i klassene om fair play, forventet oppførsel og lignende. Faste aktivitetsdager er: 

o Idrettsdag (tidlig høst) 

o Volleyballturnering (høst) 

o Juleverksted 

o Vinteraktivitetsdag (vinter) 

o Fotballturnering (vår) 

o Matematikkens dag 

 Helsesøster og sosiallærer skal bidra aktivt til skolemiljøet ved blant annet å 

o Gjennomføre samtaler med enkeltelever. 

o Arrangere Psykisk helsedag med tema knyttet til ungdommenes hverdag. 

o Gjennomføre et undervisningsopplegg om psykologisk førstehjelp i alle klasser. 

 Elevrådet skal engasjeres i arbeidet for et bedre skolemiljø ved blant annet å 

o Gjennomgå Plan for arbeid med elevenes skolemiljø og komme med forslag til 

forebyggende tiltak. 

o Arrangere volleyball- og fotballturnering for alle og nyttårsball for 10. trinn.  

o Bringe fram og drøfte saker som vedrører skolemiljøet. 

Forebyggende tiltak på klassenivå 
 Alle klassene skal utarbeide egne klasseregler. Klassereglene skal formuleres positivt. 

 Plan for arbeid med elevenes skolemiljø skal gjennomgås med elevene hver høst. 

 Kontaktlærere og faglærere skal legge til rette for aktiviteter og undervisning som styrker 

relasjonene i klassen. 

 Kontaktlærere skal snakke jevnlig med klassen om miljøet på skolen og i klassen, og om 

forventninger til oppførsel mellom elever og mellom elever og ansatte ved skolen. 

 Hvert trinn skal hvert halvår fokus på et begrep knyttet til sosial kompetanse (f. eks. «snill»). 

Temaet skal være utgangspunkt for aktiviteter, undervisningsopplegg, samtaler eller 

lignende minst to ganger i måneden. 

 Foreldrekontaktene har ansvar for å innkalle til foreldremøter dersom det er ting som bør 

drøftes i tilknytning til klassen. De oppfordres også til å arrangere minst et sosialt 

arrangement hvert halvår (eks. filmkveld, lese-/datavake, grilltreff eller lignende).  

 Foreldremøter skal gjennomføres to ganger i året, og positiv styrking av klassemiljøet skal 

alltid være tema. Plan for arbeid med elevenes skolemiljø og foreldrenes rolle skal 

gjennomgås på foreldremøtet hver høst. Rektor skal delta på dette møtet. På våren 

arrangeres temamøter med ulike temaer for 8., 9. og 10. trinn. 
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Hvordan avdekke og håndtere saker etter kapittel 9A?  
 

Ansattes plikt til å følge med 
Elever sier ikke nødvendigvis fra om at de ikke har det trygt og godt på skolen. Mobbing og 
krenkelser foregår ofte uten at voksne er til stede, og mange elever som blir mobbet/plaget, sier 
heller ikke fra om hva som skjer. Dette stiller store krav til de voksnes årvåkenhet, og at plikten til å 
følge med overholdes. Følgende punkter skal bidra til at vi fanger opp situasjoner og elever som 
ikke har det trygt og godt på skolen. 

1. Ivareta oppmerksomhetsplikten ved at vi er årvåkne og aktivt observerer hvordan elevene 

oppfører seg, hver for seg og seg imellom.  

Ansvarlig: Alle som arbeider i skolen. 

2. Være tilstede og føre tilsyn med elevene i friminutt og ved aktiviteter. Alle som har tilsyn 

skal møte presis på anvist plass, og de skal bære vest som gjør dem synlig. 

Ansvarlig: Alle som deltar i tilsynsordningen. 

3. Ta opp temaet mobbing og skolemiljø i alle individuelle elev- og utviklingssamtaler.  

Ansvarlig: Kontaktlærer. 

4. Ta opp temaet mobbing og skolemiljø på ukentlige klassemøter/evalueringer i klassen. 

Ansvarlig: Kontaktlærer. 

5. Ta opp temaet mobbing og skolemiljø på foreldremøtene i klassen. 

Ansvarlig: Kontaktlærer. 

6. Ta opp temaet mobbing og skolemiljø i møter med foreldrekontakter og FAU. 

Ansvarlig: Rektor. 

7. Gjennomføre elevundersøkelsen hver høst på alle trinn, og resultatene fra denne 

undersøkelsen skal analyseres sammen med elevråd og FAU.  

Ansvarlig: Rektor. 

8. Følge opp den årlige elevundersøkelsen med lokale spørreundersøkelser om klasse- og 

skolemiljøet som kan gi grunnlag for tiltak på skolen/i klasser. 

Ansvarlig: Rektor. 

9. Sette inn tiltak som forsterket tilsyn, observasjon og/eller samtaler med elev/foresatte, 

dersom det er mistanke om mobbing. 

Ansvarlig: Rektor. 

Ansattes plikt til å gripe inn  
1. Alle ansatte har en plikt til å umiddelbart gripe inn i pågående situasjoner for å stoppe 

uønskede hendelser. Det gjelder både situasjoner med håndgemeng og slåsskamper og 

situasjoner der en elev utsettes for utfrysing eller verbale angrep. 

2. Begge parter skal oppleve at de blir ivaretatt av trygge og tydelige voksne som viser omsorg 

og respekt, men som tar avstand fra handlingen og har tydelige forventninger til endret 

atferd. 

3. Plikten til å gripe inn er avgrenset til det den ansatte kan gjennomføre, både av hensyn til 

seg selv og til elevene.  
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Ansattes plikt til å varsle 
1. Alle som arbeider i skolen har en plikt til å varsle rektor om enhver mistanke om eller 

kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt. Terskelen for hva som vekker mistanke 

skal være lav, og en muntlig melding fra en elev oppfyller kravet til at den ansatte har 

kjennskap.  

2. Tidspunktet for varsling tilpasses sakens alvor, men saken varsles straks i alvorlige saker og 

senest påfølgende dag for mindre alvorlige forhold. Innholdet i saken dokumenteres 

skriftlig. 

Ansvarlig: Den som får kjennskap til eller mistanke om. 

3. Alle saker som varsles til rektor, loggføres. 

Ansvarlig: Rektor. 

4. Alvorlige saker med vold eller svært integritetskrenkende hendelser, skal varsles til 

skoleeier. 

Ansvarlig: Rektor. 

5. Se for øvrig Prosedyre for håndtering av saker etter §§ 9 A-2 og 9 A-3. 

Skolens plikt til å undersøke 
1. Skolen har en undersøkelsesplikt i alle saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en 

elev ikke har det trygt og godt. Det skal legges vekt på å få fram årsaken til at en elev ikke 

opplever et trygt og godt skolemiljø, faktaopplysninger om hendelser, eventuelle vitner til 

hendelser og dokumentasjon på meldinger/hendelser om det finnes. 

Ansvarlig: Rektor i samråd med kontaktlærer. 

2. Se for øvrig Prosedyre for håndtering av saker etter §§ 9 A-2 og 9 A-3. 

Skolens plikt til å sette inn tiltak 
1. Skolen har en plikt til å sette inn egnede tiltak i saker der det er konstatert at en elev ikke 

har det trygt og godt. Tiltak kan settes inn mot enkeltelev eller mot en gruppe elever eller 

en klasse. Det er hele tiden skolen som har ansvaret og regien, og dette må formidles til 

foreldrene slik at de aksepterer dette og ikke gjennomfører tiltak på egen hånd. 

Ansvarlig: Rektor i samråd med kontaktlærer. 

2. Plikten til å sette inn tiltak varer inntil elevens rett til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt. 

Ansvarlig: Rektor i samråd med kontaktlærer. 

3. Se for øvrig Prosedyre for håndtering av saker etter §§ 9 A-2 og 9 A-3. 
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Prosedyre for håndtering av saker etter §§ 9 A-2 og 9 A-3 
 

Prosedyren er beskrevet i dokumentet 

 SUS FELLES/Elevenes skolemiljø/Prosedyre for saker iht OPPLL §§ 9A-2 og 9A-3.docx. 

 

Aktuelle tiltak i mobbesaker 
Mobbesaker 

Strukturerte samtaler med eleveneiv 

Det er viktig å ta utgangspunkt i at mobbing/plaging ikke er en konflikt som kan løses gjennom 
mekling, men et overgrep. Begge parter skal allikevel oppleve at de blir ivaretatt av trygge og 
tydelige voksne som viser omsorg og respekt, men som tar avstand fra handlingen og har tydelige 
forventninger til endret atferd. 

Samtalene med elevene gjennomføres i følgende rekkefølge: 

 Samtale med mobbeoffer. 

 Samtale med den som mobber/plager. Er det flere som mobber/plager gjennomføres 

samtalene med hver enkelt, men i løpet av en skoletime/dobbelttime slik at de ikke kan 

gjøre avtaler seg imellom. 

 Samtale med de som mobber/plager samlet. 

Oppfølgingssamtaler kan gjennomføres med hver av partene for seg. 

Foreldrene til begge partene orienteres og kalles om nødvendig inn til samtaler. 

Samtale med den som mobber/plager kan også gjennomføres sammen med foreldrene sine om det 
er hensiktsmessig. 

Avslutningsvis, når problemet nærmer seg en løsning, kan det gjennomføres samtale med både 
mobbeoffer og den eller de som mobber/plager til stede. 

Det er utarbeidet en skjemaer og en samtaleguide basert på anbefalinger i Zero-programmet til 
bruk under samtalene. Skjemaer og samtaleguide finnes i «Sak opprettet i henhold til Oppl. §§ 9 A-
2 og 9 A-3» (mappe med dokumenter som klargjort og finnes i administrasjonen.) 

 

Konsekvenser i henhold til ordensreglementet 

Rektor tar stilling til om sanksjoner i henhold til ordensreglementet skal iverksettes overfor den 
eller de som mobber/plager. Saksbehandlingsreglene som er beskrevet i ordensreglementet skal 
følges. 

Hvordan følge opp mobbesaker videre? 
Målet for oppfølgingen er at positive endringer blir varige og at utsatte parter føler seg ivaretatt. 
Oppfølgingene gjennomføres ved at 

 Ansatte ved skolen informeres om skjerpet ansvar for følge med for å ivareta eleven. 

                                                           
iv 
https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/ZERO_L%C3
%86RERVEILEDNING.pdf  

https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/ZERO_L%C3%86RERVEILEDNING.pdf
https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Mobbing/ZERO_L%C3%86RERVEILEDNING.pdf
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 Det planlegges og gjennomføres oppfølgingssamtaler med partene med stadig redusert 

hyppighet inntil det kan konkluderes med at elevens rett til trygt og godt skolemiljø er 

ivaretatt. Avslutning av saken tas i samråd med elevens foreldre. 

 

Revisjonsoversikt 
 

Dato / sign. Beskrivelse 

29.11.2017 / REMA Ny dokumentmal. 

29.11.2017 / REMA Punktene Formål, Omfang/virkeområde og Ansvar er tilføyd.  

 

12.09.2018 / REMA Endre noen punkter for å presisere at elever kan oppleve utrygt skolemiljø 
uten at det dreier seg om mobbing. Satt inn forside. 

 


