
Handlingsplan for et godt sosialt miljø 

Sørkedalen skole 
 

Opplæringsloven § 9a-1 sier at: 
 

Alle elever i grunnskoler og vidaregåande skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø 

som fremjar helse, trivsel og læring. 

 

Loven sier videre: 
 

Et godt læringsmiljø avhenger av bevisste holdninger og målrettet og systemrettet arbeid. 

 

1. Overordnede mål for vårt arbeid: 
 Vi gir hverandre arbeidsro 

 Alle elever trives godt på skolen 

 Ingen elever føler seg krenket eller blir mobbet 

 Vi viser respekt og bryr oss om hverandre 

 Vi tar vare på skolen vår 

 

2. Mål for vår forebyggende virksomhet: 
 Vi har gode trivsels- og ordensregler 

 Vi arbeider forbyggende slik at mobbing og krenkelser ikke oppstår. 

 Vi har rutiner for avdekking og oppfølging av mobbing og krenkelser. 

 Vi samarbeider med foreldre i forebyggende arbeid, og straks etter at 

eventuell krenkelse og mobbing er avdekket 

 Vi har jevnlige trivselsundersøkelser 

 

3. Forebyggende arbeid mot mobbing, krenkelser og vold. 

 Sørkedalen skole driver kontinuerlig forebyggende og holdningsskapende 

arbeid mot mobbing og vold. Skolen iverksetter tiltak som gir elevene 

kunnskap og trening i konfliktløsning uten fysisk og verbal vold og mobbing. 

 Mobbesaker er de voksnes ansvar. 

 Det arbeides med de psykososiale forholdene for å utvikle klima for åpenhet, 

tillit og vilje til sammen å mestre vanskelige konflikt- og stressituasjoner. 

 Vi har gode trivsels- og ordensregler. Personalet har felles forståelse for 

reaksjoner på uønsket atferd, og elever og foreldre er kjent med reglene og 

konsekvenser av eventuelle brudd. Skolens forventninger og praksis i forhold 

til mobbing, krenkelser og vold skal være kjent for hele personalet Rektor 

presiserer for personalet ansvaret for at den enkelte elev skal kjenne seg trygg 

og trives på skolen, og forsikrer seg om at alle kjenner til handlingsplikten 



  Vi har et tett samarbeid med hjemmene, slik at foresatte lett kan henvende 

seg til skolen hvis mobbe- og krenkende situasjoner oppstår. 

 Alle elever, foreldre og ansatte vet at vi har nulltoleranse for mobbing og 

krenkelser  

 Vi arbeider for at elevene skal ta ansvar for seg selv og hverandre 

 Det er, til enhver tid, fokus på godt sosialt miljø i alle grupper 

 Det sosiale miljøet er fast tema på fellessamlinger hver mandag, og på 

lærernes møter hver uke. Skolen har utarbeidet 10 sosiale mål for året som 

evalueres ved skolestart. Målene behandles og oppsummeres på hvert 

mandagsmøte med alle elevene, behandles i gruppene, i hver klassens time 

og står på ukeplanene for diskusjon hjemme. 

 Ved uønsket atferd som ikke kan karakteriseres som mobbing, men som 

erting eller krenkende adferd, får elevene mulighet til å ordne opp selv med 

hjelp fra voksne. Konfliktløsning skal styres av voksne. 

 Vi har utviklingssamtaler med elevene to ganger i året, hvor elevene med sine 

foresatte fyller ut skjemaet om mobbing og dette arkiveres i elevmappene. 

 Det arbeides på ulike måter med god klasseledelse og bygging av gode 

gruppemiljøer (leker, samarbeidsoppgaver mm) 

 Skolen har faste ukentlige møter med hele personalet, der elevsaker er fast på 

agendaen og det fokuseres på elevatferd og arbeidsmiljø. 

 Elevrådet er et organ som jobber i forhold til elevenes arbeidsmiljø. 

  Inspeksjon på uteområdene er fast i alle friminutt, med inspeksjonsvester som 

synes godt. 

 Helsesøster konsulteres når tegn som stort fravær, søvnløshet, mangel på 

matlyst og lignende gjør seg gjeldende hos en elev. Tegn som dette, samt 

”usynlige elever”, kan signalisere problemer som skriver seg tilbake til erting 

og mobbing. 

 Årlig gjennomføres en spørreundersøkelse blant elevene som tar for seg 

trivsel på skolen/Aktivitetsskolen. Spørsmålene omhandler mobbing og erting, 

hyppighet og hvor det foregår. Svarene presenteres for personalet og for 

foresatte. Elevrådet behandler resultatet og legger det frem i 

Skolemiljøutvalget og driftsstyret. 

 Englevennordning: ansvarsbevisste og modne elever påtar seg ansvar for at 

alle elver har det bra og har noen å være sammen med i friminuttene. 

 Vi gjennomfører en rekke sosiale tiltak for elevene hvert år, med blant annet 

fellesarrangementer i gymsalen, aldersblanding.  Alle har ansvar.  

 Vi har fadderordning for alle nye elever, som følges oppover. 1. og 5. trinn. 

 Skolen har en rutineplan ved mistanke om mobbing og krenkelser. 

 Rektor har ansvar for gjennomføring av forbyggende arbeid nedfelt i årshjul for 

aktiviteter. 

 

4. Rutiner for informasjonsflyt:  



 Orientering om handlingsplanen til alle ansatte ved skolestart. 

 Handlingsplanen er jevnlig tema på fellestid. Hvert møte starter med 

elevsaker. 

 Sosialt miljø, inkludert inspeksjonsobservasjoner, er fast punkt på fellesmøter; 

alle møter starter med "elevsaker". 

 Elevrådet diskuterer elevundersøkelsen og presenterer den for driftsstyret og 

FAU gjennom skolemiljøutvalget. 

 Dersom en elev eller foresatt ber om tiltak som vedkommer det 

 Psykososiale miljøet skal skolen snarest mulig behandle saken etter 

 Reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

 Handlingsplanen er et av temaene på høstens store foreldremøte for alle i 

september og mailes hjem til alle. 

 Skolens råd og utvalg er til enhver tid informert om brukerundersøkelsene og 

løpende skolemiljøsaker. Herunder menes driftsstyret, FAU, skolemiljøutvalget 

og elevrådet. 

 

5. Felles front mot mobbing og krenkelser 
 

5.1. Definisjon MOBBING:  

Det er forskjellige definisjoner på hva mobbing er. Vi har valgt følgende: 

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss 

tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Mobbing kan 

være både fysiske overgrep og utestenging fra kameratflokken. Erting trenger ikke 

være mobbing, men er det når ertingen gjentaes i ondsinnet form. I begrepet 

mobbing ligger det også at det er en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene.” 

Dan Olweus 

 

5.2. Felles forståelse av begrepet KRENKELSER: Krenke: ydmyke, fornærme. 

Gjennom norrønt krenkja «gjøre syk, svekke», menes trakassering, baksnakking, 

utfrysing, utestenging og bruk av negativt kroppsspråk. 

 

Mobbing og krenkelser kan forekomme i timene, i friminuttene, på aktivitetsskolen og 

på skoleveien, mellom elever og voksne. Disse definisjonene gjelder for alle i 

skolemiljøet. 

Nyere undersøkelser viser at det er den psykiske mobbingen som er mest utbredt. 

Ofte skjer det på skolevei og i fritiden, og det forekommer også mobbing via 

mobiltelefoner. 

 

Plan mot mobbing er nedfelt som en steg-for-steg-plan, er kjent og brukt ved akutte 

og aktuelle situasjoner der skolen har mistanke om mobbing og/eller krenkelser. 

 

 



5.3. Hvordan oppdager vi at en elev blir mobbet? 

 

Faresignaler på skolen på at en elev kan være mobbet: 

 Vondt i magen / hodet, da spesielt om morgenen. 

 Økende fravær. 

 Er ofte alene, og har få eller ingen venner. 

 Brå faglig tilbakegang. 

 Tar lett til tårer eller blir aggressiv 

 Bruker lang tid på å komme seg ut av klasserommet i friminutt. 

 Søker mye kontakt med lærer. 

 Er ofte deprimert. 

 

Faresignaler hjemme på at barnet kan være mobbet: 

 Virker redd for, eller har motvilje mot å gå på skolen om morgenen. 

 Kommer hjem med ødelagte klær, bøker eller har mistet ting uten troverdig 

forklaring. 

 Ikke tar klassekamerater med seg hjem, og er sjelden sammen med 

klassekamerater etter skoletid. 

 Velger en ”ulogisk” vei til og fra skolen. 

 Mister interessen for skolearbeidet, og skoleprestasjonene synker  

 Virker ulykkelig, deprimert eller har humørsvingninger med plutselige utbrudd 

av irritasjon og sinne. 

 Har dårlig appetitt, hodepine eller vondt i magen. 

 Stjeler eller ber om ekstra penger. 

 

Faresignaler på at en elev kan mobbe andre: 

 Viser en mer positiv holdning til vold enn barn flest. 

 Viser en sterk trang til å dominere og undertrykke andre barn, til å hevde seg 

med makt og trusler for å få viljen sin. 

 Har vanskelig for å underordne seg regler. 

 Virker tøff, og viser liten medfølelse for barn som blir mobbet. 

 Er flink til å snakke seg ut av vanskelige situasjoner. 

 Synes å like å håne, krenke, herse med, skade eller latterliggjøre andre barn. 

 Viser sterk trang til å dominere og manipulere andre. 

 Er aggressiv, frekk og i generell opposisjon. 

5.4 Hva gjør skolen? 

ET GODT LÆRINGSMILJØ – HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID 

 Både via elevråd, gjennom klassemøter og ved sosialt mål på faste 

mandagsmøter og i faste ukebrev settes det fokus på hvordan vi skal oppføre 

oss mot hverandre.  Enhver elev drøftes og tiltak igangsettes der og da. Hele 



personalet har ukentlige møter hvor elevsaker og skolemiljøet er fast på 

agendaen, i tillegg til daglige møter hvor alle hendelser og episoder av stort 

eller lite omfang legges frem og umiddelbare tiltak igangsettes etter behov. 

 Langsiktig og systematisk arbeid ved: mandagsmøter for alle elever (sosiale 

mål), elevrådet, elevforum, alltid åpne dører til sosiallærer og rektor (lav 

terskel)  

 Innad i gruppene; Klassens time og klasseringer benyttes, og ukentlige 

undersøkelser.  Lærerne er ansvarlige for at skolens sosiale mål er tydelige i 

klasserommet og på ukeplanene 

 Ved hver utviklingstime er mobbing tema og elev og foresatte signerer skjema 

halvårlig, legges i elevmappene. 

 Elevundersøkelsen viser 100% trivsel, ingen elever mistrives, presenteres for 

driftsstyret av skolemiljøutvalget v/ elever fra elevrådet. Elevundersøkelsen og 

trivselsundersøkelser presenteres driftsstyret og FAU i etterkant hvert år. 

Rektor er ansvarlig for å gjennomføre alle tiltak. 

 

Tiltak: 

http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-

psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/  

http://www.udir.no/nullmobbing/  

5.5 Rutiner og handlingsplikten 

Det er skolens klare målsetting å ha eleven i sentrum. Det betyr at vi skal ta deres 

utspill, positive og negative, på alvor og handle ut fra det. De voksne ansatte på 

Sørkedalen skole skal se den enkelte elev og gi dem det de trenger, ut fra forskjellige 

behov. For oss betyr det at vi lettere fanger opp de som strever og har det vondt. Det 

er ikke mange forbud på skolen, men det er strengt forbudt å mobbe, krenke og å 

utøve vold. Når det kommer signaler om at det skjer brudd på denne regelen, handler 

vi umiddelbart. Handlingsplikten er gjort kjent for alle ansatte ved starten av skoleåret 

gjennom Handlingsplanen. 

Alle i skolen skal  observere 

   Intervenere 

   varsle 

5.5.1 Ved mistanke eller observasjon på skolen (§9a-3, andre ledd): 

 

 Mobbing, krenkelser og vold meldes muntlig eller skriftlig ved første anledning, 

til kontaktlærer, videre til sosiallærer og rektor. 

o Eleven følges til lege dersom nødvendig. Den som er utsatt for 

mobbing, krenkelser eller vold og den som utøver gjerningen, hentes til 

samtale, hver for seg. Klassestyrer/lærer avgjør grad av alvorlighet, og 

http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/
http://www.udir.no/nullmobbing/


om saken skal videre til ledelsen ved skolen. Hjemmet skal alltid 

informeres umiddelbart. 

o Erting og krangling, av mindre alvorlig art, ordnes opp i på klassenivå 

med hjelp av lærer 

o Mobbing og vold, ordnes opp i på ledelsesnivå og med sosiallærer. 

o Samtalen/avklaringen avgjør videre tiltak.  

 Tiltakene kan være; Rektor fatter enkeltvedtak medførende:  

 melding/informasjon hjem, avtale og tett oppfølging,  

 omdisponering av ressurser,  

 melding til pedagogisk-psykologisk tjeneste,  

 begrense uteområdet for mobberen til steder med forsterket 

tilsyn, 

 koble inn lege/helsesøster ved behov. 

o Ved grov vold lages det rapporter som sendes Skoleadministrasjonen. 

Dersom skolen innfører tiltak av inngripende karakter overfor krenkeren, skal det fattes 

enkeltvedtak. Sanksjoneringer må være hjemlet i ordensreglementet. 

5.5.2 Ved melding fra elev og /eller hjemmet (§9a-3, tredje ledd): 

Skolen innkaller umiddelbart til møte med barn og foresatte, både den krenkede og 

krenkeren. Skolen etterspør umiddelbart om sak skal opprettes, enkeltvedtak fattes, 

uavhengig av graden av alvor. Sak opprettes eventuelt umiddelbart, ved eventuell 

utsettelse skal foreløpig svar sendes. 

Sørkedalen skole forholder seg for øvrig til de sentrale føringer for hvordan man opptrer 

ved kriser, vold, mobbing, ulykker og dødsfall. Slike handlingsplaner finner en ved å 

gå inn på www.oslo.kommune.no 

Vi forholder oss også til Opplæringslovens §9 og tilhørende forskrifter. Den skal sikre 

elevene et godt skolemiljø. Lovparagrafen tydeliggjør de voksnes plikter til å gripe inn 

mot mobbing. Integrering av FN`s barnekonvensjon og andre lover og forskrifter er 

en del av vår hverdag. 

I september 2002 ble Manifest mot mobbing undertegnet av regjeringen ved 

statsministeren, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet, 

Foreldreutvalget for grunnskolen og Barneombudet. Disse kalles manifestpartene. 

Mer informasjon om tiltak og aktiviteter finnes på manifestpartenes 

informasjonstjenester. Djupedalsutvalget kommer snart med ny rapport. 

Barneombudet:  Om arbeidet mot mobbing som kalles ”Det store oppdraget” 

www.barneombudet.no 

Utdanningsforbundet 

www.utdanningsforbundet.no 

http://www.oslo.kommune.no/
http://www.barneombudet.no/
http://www.utdanningsforbundet.no/


Kommunenes Sentralforbund 

www.ks.no 

Foreldreutvalget for grunnskolen 

www.fug.no  

På vegne av Utdannings- og forskningsdepartementet har Læringssenteret det 

operative ansvaret med Manifest mot mobbing. De informerer om den samlede 

innsatsen mot mobbing på sitt nettsted for lærings- og oppvekstmiljø: 

www.lom.ls.no/mobbing 

6. Individuelt rettet arbeid ved skolen 

§ 9a-3 andre ledd  

Skolen skal sørge for at alle ansatte vet hvordan de skal opptre når de får mistanke 

eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. 

Rektor plikter: 

 Å kvalitetssikre rutinebeskrivelsen for hvordan de ansatte skal opptre ved 

mistanke eller kunnskap om krenkende atferd. 

 Å sørge for å kvalitetssikre at rutinebeskrivelsen er sammenfallende i skolens 

ulike dokumenter. 

 Å sørge for at handlingsplikten er kjent blant alle ansatte. 

 Å sørge for at alle ansatte vet hvordan de skal undersøke, varsle og gripe inn 

ved mistanke eller kunnskap om krenkende atferd. 

 Å avklare terskelen for varsling til skolens ledelse og terskelen for å gripe inn. 

 Å utarbeide retningslinjer for hvordan ledelsen skal følge opp varsel om 

krenkende atferd. 

 Å definere i hvilke tilfeller skolen skal fatte enkeltvedtak. 

Ansatte plikter: 

 Å sette seg inn i retningslinjene for når skolen skal fatte enkeltvedtak i hht 

opplæringslovens §9-a, andre ledd. 

 

 

§ 9a-3 tredje ledd 

http://www.ks.no/
http://www.fug.no/
http://www.lom.ls.no/mobbing


Formål: Skolen skal sørge for at det fattes enkeltvedtak ved alle henstillinger fra 

elever/foreldre om tiltak. 

Rektor plikter: 

 Å underrette alle ansatte om kravet til å fatte enkeltvedtak. 

 Å behandle henstillinger om tiltak etter reglene i forvaltningsloven. 

 Å sørge for at formkravene i henhold til opplæringsloven blir etterlevd. 

 Å informere elever/foreldre om retten til enkeltvedtak. 

 Å sørge for at skolen anvender UDEs mal for enkeltvedtak. 

Ansatte plikter: 

 Å sette seg inn i retningslinjene for når skolen skal fatte enkeltvedtak i henhold 

til opplæringslovens §9-a, tredje ledd. 

  



7. Mal for enkeltvedtak 

Enkeltvedtak fattes ved mobbing sammen med oppfølgingsplan: 
(Vedtaket skrives på skolens brevark) 

 

(Vedtaket skrives på skolens brevark) 

 

                    Unntatt offentlighet;  

                                                          offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 

første ledd nr. 1 

 

 

 

[Foresattes navn og adresse]       [Sted, dato] 

 

 

 

OPPLÆRINGSLOVA § 9a-3 

Vedtak om elevens psykososiale miljø 
 

 

 

Elevens navn: 

Født: 

Klasse: 

 

Det vises til [møte den … /ditt brev av …/telefonhenvendelse den…], hvor det kom frem at 

…………….…………… 

 

I opplæringslova § 9a-1 heter det: 

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregående skolar har rett til eit godt fysisk og 

psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” 

 

Videre heter det i opplæringslova 9a-3 tredje ledd: 

”Dersom ein elev eller forelder 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 det 

likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort 

enkeltvedtak.” 

 

 

Skolen har undersøkt saken. [Her må skolen beskrive hva de har gjort for å undersøke saken 

og redegjøre for hva de har funnet ut. Husk at eleven har rett til å bli hørt og at skolen derfor bør 

skrive noe om hvordan denne retten er ivaretatt.] 

 

Med begrunnelse i ovennevnte fatter [A skole] med dette følgende vedtak: 

 

Alternativ 1: Skolen mener at [elevens navn] rett til et godt psykososialt miljø etter § 9a-1 ikke er 

oppfylt. Skolen vil derfor sette inn følgende tiltak:  

[Her må skolen beskrive de tiltak som skal iverksettes eventuelt er iverksatt. Det må også 

redegjøres for hvorfor skolen mener at disse tiltakene vil være tilstrekkelige for å oppfylle 

lovens krav til det psykososiale miljøet. Alle tiltak som iverksettes for å beskytte eleven skal 

inn i vedtaket, også vedtak som iverksettes overfor den som krenker (ikke taushetsbelagte 

opplysninger).  

Skolen bør også begrunne hvorfor tiltak eleven/foreldrene har bedt om eventuelt ikke er fastsatt i 

vedtaket. Skolen må skrive noe om hvor lenge tiltakene skal vare og når tiltakene skal evalueres.] 

 

Alternativ 2: Skolen mener at [elevens navn] rett til et godt psykososialt miljø etter § 9a-1 er 

oppfylt, og finner ikke grunn til å sette inn tiltak.  

[Her må det begrunnes hvorfor skolen mener at lovens krav til det psykososiale miljøet er 

oppfylt.] 

 

7.1:Med begrunnelse i ovennevnte fatter Sørkedalen skole med dette følgende vedtak: 

Eksempel: 

1. Kontaktlærer og de andre lærerne og ansatte  observerer og følger opp hva som skjer 

gjennom skoledagen.  Observasjonen skjer både i klasserom, gang og ute 

2. Oppfølgingsplan utarbeides 

3. Det er innkalt til tverrfaglig møte dato: 

4. I tverrfaglig møte må vi følge opp tidligere tiltak for å hjelpe x 

5. I tverrfaglig møte må vi konkretisere hva x opplever som mobbing 

6. I tverrfaglig møte må vi legge en plan for videre tiltak 

 



Sørkedalen skole ønsker å ha en fortløpende dialog med foresatte om hvordan elevens 

skolesituasjon utvikler seg i forhold til de iverksatte tiltak.  Kontaktpersoner på skolen er 

kontaktlærer x og sosiallærer/ rektor . 

 

 

 

 

---------- 

 

 

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Det betyr at dere kan klage 

på vedtaket dersom dere er uenig det skolen har bestemt. Dere kan for eksempel klage på at 

det ikke er satt inn gode nok tiltak, eventuelt beskrive hvilke tiltak dere  mener skolen skulle 

iverksatt. Klagefristen er  tre uker regnet fra det tidspunkt dere har mottatt dette brevet, jf. fvl. §§ 

28 og 29. Klagen bør være skriftlig og begrunnet.  

 

Klagen skal sendes til skolen. Dersom skolen selv ikke finner grunnlag for å imøtekomme 

klagen, skal skolen sende klagen videre til Utdanningsadministrasjonen i kommunen. Dersom 

heller ikke Utdanningsadministrasjonen finner grunnlag for å imøtekomme klagen, skal den 

sendes videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som gjør endelig vedtak.  

 

Dere har med visse unntak anledning til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. Vi viser 

videre til  

fvl. § 12 som blant annet fastslår at en part har rett til å la seg bistå av advokat eller annen 

fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Som fullmektig kan brukes enhver myndig person 

eller en organisasjon som vedkommende er medlem av. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 



 

 

                     

 

8. Konklusjon: 
Hele Sørkedalen skole skal arbeide for at alle barn trives og utvikles godt på skolen! 

Mobbing og krenkelser skal ikke forekomme!  

Det er konstant fokus på godt sosialt miljø!  

 

Husk: I morgen begynner nå. 

Alle har ansvar, skolen er avhengig av at alle observerer, intervenerer og varsler. 

 

9.Evaluering: 

Handlingsplanen drøftes hvert år i hele personalet på planleggingsdagene før 

skolestart, samtidig som fjorårets arbeid med planen evalueres og eventuelt 

revideringer legges inn i planen etter drøftinger i personalet for å sikre felles 

forståelse av definisjoner. Planen fremlegges foresatte på det store felles 

foreldremøtet i begynnelsen av september 


