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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 Stavanger skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger

som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen eller på skoleveien. Vi følger

Utdanningsdirektoratets definisjoner og retningslinjer, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

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

håndtering av opplæringsloven § 9a.

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. Skole-hjem-samarbeid er derfor essensielt, og foresatte har et stort ansvar og er

en svært viktig ressurs i det arbeidet skolen skal gjøre for å forebygge mobbing.

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 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.

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
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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

 si ifra til en voksen dersom de opplever eller er vitne til uakseptable forhold

 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
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SKOLENS AKTIVITETSPLIKT

HVORDAN AVDEKKE MOBBING OG KRENKENDE ADFERD?

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.

Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge
med, gripe inn og varsle dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og
godt skolemiljø.

Skolen har plikt til å undersøke og å 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 to ganger pr år

 gjennomføre årlig elevundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet

 gjennomføre lokal elevundersøkelse hver uke

 gjennomføre foreldreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet annethvert år

Forusbeen 35, 4034 Stavanger +47 94 08 20 52 info@stams.no noredu.no



FORELDRENE SKAL

 svare på foreldreundersøkelsen

 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

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
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HÅNDTERING

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

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 aktivitetsplanen skal det stå

1. kva problem tiltaka skal løyse

2. kva tiltak skolen har planlagt

3. når tiltaka skal gjennomførast

4. kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka

5. når tiltaka skal evaluerast

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 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 SAKSGANG VED MISTANKE OM MOBBING/KRENKENDE ATFERD:

Dersom en ansatt observerer, får mistanke om, eller blir fortalt om at en elev utsettes for mobbing

eller krenkende atferd, skal vedkommende informere rektor og øyeblikkelig undersøke saken og

innhente informasjon.

Dersom skolen får bekymringsmelding utenfra, skal kontaktlærer/miljøkontakt informeres, samt

rektor dersom det ikke er rektor som mottar meldingen, og kontaktlærer/miljøkontakt undersøker

saken og innhenter informasjon.

Aktivitet Ansvarlig

Observasjon Alle ansatte

Innhenting av informasjon/opplysninger fra alle involverte parter;

først den som er krenket og dens foresatte, deretter de(n) anklagede

og dens foresatte, og deretter andre involverte

Kontaktlærer/miljøkontakt

Innhenting av opplysninger fra elevsamtaler/miljøundersøkelser Kontaktlærer/miljøkontakt

Sammenfatning av opplysningene gis til rektor Kontaktlærer/miljøkontakt

Vurdering av de sammenfattede opplysningene Rektor

Eventuell utarbeiding av aktivitetsplan Kontaktlærer/miljøkontakt

Eventuell revidering av aktivitetsplanen etter frist for evaluering Kontaktlærer/miljøkontakt

Oppfølging av saken Rektor

Eventuell innhenting av eksterne parter som BUP, politiet,

barneverntjenesten og/eller konfliktråd

Rektor
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HÅNDHEVINGSORDNINGEN

Dersom 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 Statsforvaltaren (håndhevingsordningen).

Å melde fra til Statsforvaltaren 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 Statsforvaltaren, og få den behandlet der, er å sikre

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

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

Statsforvaltaren 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 Statsforvaltaren.

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 Statsforvaltaren. 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.

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.
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