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Formål 

Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø.  

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

Dette følger av opplæringsloven § 9a-2. 

Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og 

hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet skal virke positivt på elevenes 

helse, trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet. 

Elever ved Norlights Montessoriskole Drammen skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som 

mobbing, diskriminering, vold rasisme eller utestenging på skolen eller på skoleveien  

Det er den enkelte elevs subjektive opplevelse av å bli krenket som er utgangspunktet for skolens 

håndtering av opplæringsloven § 9a, «elevenes arbeidsmiljølov». 

På skolen skal det arbeides kontinuerlig, langvarig og systematisk med elevenes skolemiljø. Når barna 

opplever at de voksne setter de samme grensene for mobbing og uønsket adferd, vil det i seg selv virke 

forebyggende. Foreldrene har derfor et stort ansvar og er en svært viktig ressurs i det arbeidet skolen skal 

gjøre for å forebygge mobbing. 

 

 

 

Definisjoner 

KRENKENDE ATFERD er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer 

andre mennesker fysisk eller psykisk på en negativ måte. Krenkende atferd kan skje som enkelthandlinger 

eller gjentatte ganger. Krenkende atferd er handlinger som utføres uten respekt for den andres integritet. 
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MOBBING er gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en eller flere rettet mot en elev (utfrysning, 

verbale og fysiske overgrep). 

UTESTENGING betyr at noen bevisst blir holdt utenfor en gruppe.  

VOLD innebærer at noen bruker fysisk makt 

DISKRIMINERING / RASISME betyr at en person blir dårligere behandlet/forskjellsbehandlet eller trakassert, 

for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge, opprinnelse, språk eller utseende. 

DIGITAL KRENKELSE betyr at noen bruker digitale verktøy for å sende og spre ondsinnede meldinger eller 

bilder av en person/situasjon 

 

KILDE: Utdanningsdirektoratet. 

 

 

 

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 

Læringsmiljøet er de miljømessige faktorene i skolen som har innflytelse på elevenes sosiale og faglige 

læring samt elevenes generelle situasjon i skolehverdagen. Disse faktorene er i hovedsak relatert til 

vennskap og deltagelse i sosiale og faglige fellesskap, relasjoner til medelever og lærere, klasseledelse, 

normer og regler, verdier, forventninger til læring og det fysiske miljøet i skolen. Samlet kan dette også 

omtales som elevenes arbeidsmiljø. 
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De viktigste faktorene for å skape et godt læringsmiljø er: 

LÆREREN VEILEDER GRUPPEN VED Å 

• ha tydelige og faste rammer i skolehverdagen 

• ha tydelige mål for barnas læring og utvikling 

• ha høye forventninger til alle barna, tilpasset forutsetningene  

• gi konstruktive tilbakemeldinger og justerer deretter om nødvendig 

• skape et inkluderende miljø 

• utarbeide regler i samarbeid med barna og håndheve disse konsekvent 

• bevisstgjøre og ansvarliggjøre elevene i eget læringsarbeid 

• involvere elevene og gi rom for medvirkning 

 

GOD RELASJON MELLOM BARN OG VOKSEN SOM GIR BARNET 

• trygghet og tillit 

• positivitet og støtte 

• opplevelsen av at den voksne har troen på potensialet  

• engasjement og motivasjon 

• god selvfølelse  

 

POSITIV KULTUR FOR LÆRING SOM FREMHEVER 

• at det er greit å være forskjellige og ha ulike utfordringer.  

• samarbeid og felles opplevelser 

• trygghet og tillit  

• inkludering  

• forståelsen av hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø 

• nulltoleranse for krenkende ord og handlinger 

 

GODT SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM VED 

• at de samme positive forventningene stilles til barnet 

• at det er lav terskel for kontakt 

• at foreldrene er reelle medvirkere 

 

GOD LEDELSE SOM SKAPER  

• tydelige mål og forventninger til de ansatte 

• positivt samarbeidsklima og gode relasjoner mellom de ansatte og ledelsen 

• en følger et entydig ordensreglement med konsekvenser som følges opp 

• rom for løpende vurderinger og tydelige tilbakemeldinger til de ansatte 
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Hva er digital mobbing? 

Digital mobbing vil ofte foregå vel så mye utenfor skolen som i skolen. Men ofte er det medelever som er 

med på mobbingen. Dessuten må man anta at en elev som er utsatt for digital mobbing også kan utsettes 

for annen mobbing i skolen. 

Det vil derfor være forebyggende for mobbing generelt å ta opp digital mobbing som tema. En krenkende 

kommentar kan være et engangstilfelle når det skjer ansikt til ansikt, men vil ha en mye større kraft i det 

digitale rom. Spredning skjer med stor hastighet og det er vanskelig å fjerne ting i etterkant. 

 

KJENNETEGN PÅ DIGITAL MOBBING KAN VÆRE: 

• Lite hyggelige og manipulerende bilder som blir lagt ut på nett uten tillatelse 

• Utestenging på sosiale nettsteder 

• Spredning av uheldige episoder og usannheter 

• Opprettelse av profiler i andres navn 

• Krenkende meldinger fra anonyme og kjente kilder 

 

 

Forebyggende og systematisk arbeid 

Hvordan forebygge mobbing og skape et godt læringsmiljø? 

Opplæringsloven § 9a–3:  

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 
Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje 
helsa, trivselen og læringa til elevane. 
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SKOLEN SKAL 

• være gode rollemodeller for barna 

• arbeide aktivt for å skape gode relasjoner til elever og foreldre 

• legge til rette for trivselsfremmende tiltak  

• jobbe aktivt for å styrke barnas sosiale kompetanse (harmoni og høflighet og dydene) 

• aktivt bruke skolens strategiplan for godt psykososialt miljø 

• ha fadderordning for nye elever 

• ha elev- og foreldremedvirkning gjennom elevrådet og FAU  

 

FORELDRENE SKAL  

• være gode rollemodeller for barna  

• støtte opp om holdningene skolen fremmer 

• sette i gang og delta på felles arrangementer  

• følge med og veilede barna ved bruk av sosiale medier 

• ha en positiv holdning til skolen og snakke godt om andre barn 

• jobbe aktivt for å styrke barnas sosiale kompetanse 

 

BARNA SKAL  

• ta aktivt standpunkt mot mobbing og krenkende adferd  

• vise mot til å si ifra til en voksen  

• være en god medelev og ta vare på hverandre  

• inkludere alle i lek og sosiale sammenhenger  

• ta spesielt godt imot nye elever 

• følge skolens ordensreglement 

 

 

Skolens aktivitetsplikt 

Hvordan avdekke mobbing og krenkende atferd? 

Opplæringsloven § 9a–4:  

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. 
  

Alle skal i sin daglige virksomhet arbeide med å avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og 

rasisme. Ansatte plikter å melde til skoleledelsen dersom de utenom arbeidstiden får rede på at det foregår 

krenkende atferd i skoletiden. 
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Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter: 

  

Alle som arbeider på skolen har plikt til å: 

• følge med 

• gripe inn  

• varsle  
  

..hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

  

Skolen har plikt til å: 

• undersøke  

• sette inn egnede tiltak 

  

..som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved at involverte 

elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. Skolen må ta 

hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. 

  

Oppfylles ikke aktivitetsplikten kan ansatte straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, jf. 

Opplæringsloven § 9a-13. 

Avdekking kan være at ansatte, elever eller foresatte melder fra om hendelser om at noen opplever 

krenkende ord og/eller handlinger. Skolen skal sikre at elevens subjektive opplevelse kommer frem, og at 

tiltak settes i gang så raskt som mulig. 

 

SKOLEN SKAL 

• ha daglig kontakt med elevene og se hver enkelt 

• være aktivt observerende og synlige i utetid 

• være tydelige og forutsigbare i måten å reagere på ved problematferd  

• alltid ta melding fra barn/voksne på alvor 

• ta opp trivsel / mobbing i elevsamtalen / utviklingssamtalen som gjennomføres 2 ganger pr år 

• gjennomføre årlig elevundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet 

• gjennomføre lokal elevundersøkelse i gr. 1 

• foreldreundersøkelse 2. hvert år 

 

FORELDRENE SKAL 

• svare på foreldreundersøkelsen 

• følge med på barnas bruk av sosiale medier i fritiden 

• ha lav terskel for å ta kontakt med skolen dersom barnet melder om mobbing, både på egne og 

andres vegne. Alvorlige mobbesituasjoner som skjer på fritiden skal også meldes til skolen 

• møte til riktig tid og være godt forberedt til utviklingssamtalen 
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BARNA SKAL  

• svare ærlig på brukerundersøkelsen  

• melde fra til en voksen dersom de utsettes for krenkende adferd eller mobbing 

• melde fra til en voksen dersom de opplever at andre utsettes for krenkende atferd eller mobbing 

• gjennom elevrådet arbeide aktivt for et godt læringsmiljø for alle 

 

Håndtering  

Hvordan jobbe med tiltak når mobbing har skjedd? Opplæringsloven § 9a-4 lyder: 

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.  

   

Alle elever og foresatte skal oppleve å bli tatt på alvor hvis de kommer til skolen med bekymringer om at en 

elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Skolen skal ta ansvar og initiativ for å stoppe slik atferd. 

Rektor har det overordnede ansvaret for at skolen følger opp saker som gjelder det psykososiale miljøet. 

Når elever, foresatte eller ansatte ved skolen har avdekket at en elev blir utsatt for krenkende ord og 

handlinger, skal skolen sikre en saksbehandling og oppfølging i tråd med lover og forskrifter. 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan når det 

settes inn tiltak i en sak og at skolen mer overordnet dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten. Kravene til dokumentasjon gjør at skolen senere kan vise hva de har gjort, og det kan blant 

annet bidra til en faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. 

Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt. Dette omfatter alle elever som skolen mistenker eller 

kjenner til at ikke har et trygt og godt skolemiljø, men også andre elever som er direkte påvirket eller 

involvert i saken.  

Det er presisert i forarbeidene til loven at en elev som krenker eller mistenkes for å krenke andre elever, 

skal ha samme rett til å bli hørt i saken som offeret for krenkelsen. At eleven har rett til å bli hørt innebærer 

også at eleven kan bestemme å ikke uttale seg i saken. Eleven kan også velge å uttale seg gjennom en 

person eleven er fortrolig med. 
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SKOLENS OPPGAVE: 

• Observasjon og undersøkelser settes i gang umiddelbart. 

• Samtaler med eleven som opplever seg krenket, for å skaffe informasjon og gi støtte. 

• Samtaler med foresatte til eleven som opplever seg krenket. 

• Samtale med foresatte til krenker 

• Rektors vurdering etter faktainnhenting 

• Tiltak skal dokumenteres i form av en aktivitetsplan 

• Evaluering av tiltak - når tiltakene evalueres, vurderes også behov for nye tiltak. 

• Oppfølging. Problemsituasjonen følges inntil de opphører helt. Alle involverte skal følges opp. 

• Dersom den krenkende atferden ikke opphører skal andre eksterne parter inn i saken.  For 

eksempel tverrfaglig utvalg, BUP, barnevern, politi eller konfliktråd. 

 

Rektor er ansvarlig for gjennomføring, men kan delegere gjennomføring til kontaktlærer/andre. Alle 

oppgavene skal dokumenteres skriftlig og oppbevares ihht gjeldende regler. 

 

Håndhevingsordningen 

Hvis en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, bør eleven eller foreldrene gi beskjed til rektor på skolen. 

Hvis eleven eller foreldrene vil kontakte noen som kan vurdere om skolen har behandlet saken riktig eller 

burde gjøre mer, kan de melde fra til statsforvalterenen (håndhevingsordningen).  

Å melde fra til statsforvalterenen er aktuelt hvis saken allerede er tatt opp med rektor, og elev eller foreldre 

ikke er fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for at eleven skal få det trygt og godt. 

Hensikten med muligheten til å melde saken til statsforvalterenen, og få den behandlet der, er å sikre elever 

og foreldre en mulighet til å få sin sak prøvd av en myndighet utenfor skolen.  

Statsforvalterenen har virkemidler og myndighet til å sørge for at elevens skolesituasjon endres når det er 

nødvendig. Statsforvalterenen skal utgjøre et sikkerhetsnett som kan fange opp de sakene skolen selv ikke 

klarer å løse raskt og riktig. 

Det er bare eleven saken gjelder, foreldrene til eleven under 18 år og som saken gjelder, eller en fullmektig 

de utpeker (se fvl. § 12), som kan melde saken til statsforvalterenen.  

Saken skal være tatt opp med rektor, eventuelt med den som har fått delegert oppgaven med å motta 

henvendelser fra rektor, før den meldes til statsforvalterenen.  

 

I saker der rektor delegerer oppgaven med å motta, behandle henvendelser og følge opp sakene til en 

annen ansatt på skolen, vil ansvaret fremdeles ligge hos rektor. 
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Kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid 

Hvordan skape positive og varige resultater? 

Opplæringsloven § 9a-3:  

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. 

Med kontinuerlig menes det at det systematiske arbeidet må være en rød tråd i skolens arbeid og ikke bare 

noe som gjøres når det oppstår ubehagelige situasjoner eller ved oppstarten av hvert opplæringsår. 

Arbeidet skal drives hele tiden, gjennom hele skoleåret. 

Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Planene og rutinene må være 

innarbeidet og må følges av personalet når det jobber med saker som vedrører det skolemiljøet til elevene. 

Rektor skal følge med og har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt og planmessig. Denne 

planen skal bidra til at elevene opplever et trygt og sosialt skolemiljø. For å sikre at dette blir et «levende» 

dokument, må planen være kjent for alle parter i skolemiljøet.  

 

 

 

 

 

Oppdatert august 2021 
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