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HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE  

 

Berlevåg skole har nulltoleranse mot mobbing, og dette er også skolens 1. prioritering i 

prosjektet ”Bedre læringsmiljø”.  

Berlevåg skole har gjennom prosjektet ”Bedre læringsmiljø” fått politisk vedtatt våren 2010 
10 mål som både elever, lærere, foreldre og politikere har forpliktet seg til, og disse er: 
 

1. Mobbefri skole  
2. Krav til elever/lærere/foresatte/politikere 
3. Samarbeid hjem - skole 
4. Trygghet  
5. Respekt og omsorg for hverandre 
6. Klare regler  
7. Varierte aktiviteter  
8. Gode fysiske rammer inne og ute 
9. Kompetanse (ansatte og elever) 
10. Gode og trygge lærere  

 
 
Forebyggende arbeid mot mobbing ved Berlevåg skole 

Det viktigste tiltaket mot mobbing er å ha et miljø hvor mobbing ikke får grobunn. Dette 
oppnås lettest ved at skolen og hjemmet har et nært samarbeid, og at elevene selv er med 
på å skape et trygt og godt miljø. Den viktigste måten å forebygge mobbing på, er å ha klare 
grenser og konsekvenser ved mobbing. Vi må sørge for at barna forstår konsekvensene av 
hva de gjør, og at de forstår at mobbing faktisk sårer andre. Ofte er det slik at barn som 
utfører mobbingen ikke forstår konsekvensen av sine handlinger. Da må vi som foreldre, 
lærere og skole hjelpe barna til å forstå hvilke lidelser mobbing kan påføre andre.  
  
Skolen starter hvert semester med å ta for seg ”Skolens handlingsplan mot mobbing ”.  
Alle foresatte, ansatte og elever får utdelt ”Handlingsplan mot mobbing”. Klassestyrer har 
ansvar for å dele ut og informere om denne både til klassen og til alle foresatte. ”Skolens 
handlingsplan mot mobbing” skal være synlig på klasserommet og foresatte skal også kjenne 
til at handlingsplanen ligger på skolens hjemmeside under ”Info til foresatte”.  
 
Skolens ordensreglement gjelder alle som bruker skolen. Klassestyrer har ansvar for å gjøre 

denne kjent for klassen og ha den synlig på klasserommet. Klassestyrer har også ansvar for å 

informere foresatte om skolens ordensreglement samt gi dem hvert sitt eksemplar. 

Eksemplaret ligger også på skolens hjemmeside under ”Informasjon til foresatte”.  

 Alle klassene skal bruke tid på å lage egne regler om temaet ”folkeskikk” og dette gjøres ved 

skolestart. Disse reglene skal bygge på trivsel og ordensregler, og de skal være direkte og 

konkrete. Reglene skal være et styringsredskap og en veileder for det daglige samværet 
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mellom elevene. Klassereglene skal være synlige (henges opp) og må følges opp i løpet av 

skoleåret, f.eks. i klassemøter/- råd. Ansvaret for gjennomføring og oppfølging av reglene 

ligger hos klassestyrer. Elevene skal også bli informert om at de i tillegg kan ta kontakt med 

fagleder/enhetsleder dersom de ønsker. 

 Alle klasser skal jevnlig ha klassemøter som ledes av lærer, hvor man jobber med tema 

knyttet til trivsel og klassemiljø. Skolen bruker Steg for steg og Psykisk helse. 

 Alle klassene skal ha ukens sosiale mål på timeplanen. Det samme målet kan stå over flere 

uker.  

Elevsamtaler. Klassestyrer skal to ganger i året ha en personlig samtale med hver enkelt elev. 

Ett av temaene i samtalen skal være om eleven opplever mobbing, og om de eller andre 

utsettes for dette. I tillegg skal klassestyrer ha et felles foreldremøte i løpet av skoleåret.  

Sosiallærer på mellom - og ungdomstrinnet skal ved skolestart ha en presentasjonsrunde i 

alle klassene der de forteller hvem de er og hvilke rolle de har på skolen (forebyggende og 

veiledende samtaletilbud). Elevene skal også bli informert om hvor og når de kan treffe 

sosiallærer.  

Fadderordning. Hel-/halvdagsturer i nærområdet med faddere i 6.trinn og 1.trinnselever.  

Klasseturer. Dagsturer for 1. – 4. trinn, overnattingsturer for 5. – 10. trinn og leirskole for 

6./7.trinn. I tillegg samarbeider vi med Båtsfjord skole der elevene ved 4.trinn besøker 

hverandre høst og vår med den hensikt at barna skal bli bedre kjent med hverandre og til 

stedene.     

Skolen arrangerer årlig 2 ”Trivselsdager” høst og vår. På disse dagene jobber elevene på 

tvers av trinnene der samarbeidsoppgaver og mobbing er i fokus. På disse dagene kan vi 

bruke bruker fagfolk fra plassen som foreksempel helsesøster, psykiatrisk sykepleier, PPT og 

politi. Elevene får være med å planlegge disse dagene. Dagene blir evaluert av både lærere 

og elever.  

Skolen tar jevnlig opp temaet ”mobbing/trivsel ” på fellesamlinger som elevene arrangerer 

på skolen. Skolen har ca 6 fellessamlinger for året og da har elevene ved 5.trinn 

hovedansvaret. Foreldre og barnehagen blir alltid invitert og da har vi spesielt i fokus de 

eldste barnehagebarna (samarbeid angående overgangen til barnehage – skole).  

Inspeksjon i friminuttene. I alle friminuttene skal elevene møte utfordringer i lek og andre 
aktiviteter. Mener lærere at utemiljøet er for dårlig, må dette meldes til skolens ledelse og 
FAU. Det kan være aktuelt med utvidet miljøtjeneste der flere voksne er ute i skolegården, 
samt en aktiv deltagelse fra lærere og elever for å forhindre mobbesituasjoner. I tillegg bør 
elevrådets representanter ha et spesielt oppfølgingsansvar med å informere sine 
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klassekontakter og bruke disse til å hjelpe til med å melde ifra om mobbesituasjoner. Alle 
lærere skal være synlig ved å bruke refleksvester ved inspeksjon.  
 
Mobbeundersøkelser. Annet hvert år (siste undersøkelse ble tatt 2010) gjennomføres det en 
trivselsundersøkelse, som også omfatter mobbing, blant skolens elever. Hovedkonklusjonen i 
undersøkelsen skal offentliggjøres på skolens hjemmeside. Det er FAU som står ansvarlig for 
utarbeidelse og bearbeiding av undersøkelsens resultat.  
 
 
 
GENERELT OM MOBBING 
 
Hva er mobbing? 
 
”Gjentatte negative handlinger (fysiske og psykiske angrep og/eller utelukkelse fra 
fellesskapet) som rettes mot en eller flere enkelt personer, av en enkeltperson eller en gruppe 
som handler i forståelse med hverandre”  
 
Handlingsplanen omhandler to typer mobbing:  
Direkte mobbing; dvs når en elev utsettes for direkte angrep av fysisk eller psykisk art fra de 
andre elevene, f.eks. slag, spark, skjellsord o.l.  

 

Indirekte mobbing; dvs når en elev holdes utenfor og ikke får være med, det være seg lek, 
gruppearbeid e.l., f.eks. utfrysing, baksnakking, ”blikk” o.l.  Herunder også digital mobbing.  
 
Det er viktig at en tar begge typer mobbing like alvorlig. Den direkte mobbingen er lettere 
for utenforstående å se. Den indirekte mobbingen er mye vanskeligere å få øye på, samt at 
elevene ofte ikke har den samme forståelse av at dette faktisk også er mobbing.  
 
 
Hvordan oppdager vi at elever blir mobbet på skolen? 
 
Det er ikke alltid eleven selv forteller at den blir mobbet, men disse tegnene går ofte igjen:  
 
Når eleven:  
Kommer på skolen med istykkerrevne eller skitne/våte klær, ødelagte bøker eller har 
”mistet” ting uten å kunne gjøre skikkelig rede for hva som har skjedd.  

Har blåmerker, skader, kutt og skrammer uten noen troverdig forklaring på hvordan de er 
oppstått.  

Ikke tar klassekamerater med seg hjem og sjelden er sammen med klassekamerater etter 
skoletid.  

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

Velger en ”ulogisk” vei til og fra skolen.  

Mister interessen for skolen og skoleprestasjonene synker.  

Virker ulykkelig, deprimert eller har humørsvingninger med plutselige utbrudd av irritasjon 
og sinne.  
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Ofte har dårlig appetitt, hodepine eller vondt i magen.  
Har hatt urolig nattesøvn med mareritt. 

Stjeler eller ber om ekstra penger (for å blidgjøre mobberne).  
Hvordan oppdager jeg at elever mobber? 
 
Det kan være vanskelig å oppdage, og å vedkjenne seg, at ens egne elever mobber. Men hvis 
flere av punktene under passer på din elev skal du ta det alvorlig og forfølge saken videre. 
Det må understrekes at disse punktene må sees på som hovedtendenser. Likevel er det 
sannsynlig at en aktiv mobber har et eller vanligvis flere av følgende generelle kjennetegn:  
 
Noen varselsignaler:  
Når eleven:  
Viser en mer positiv holdning til vold enn elever 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 og håne, krenke, herse med, skade eller latterliggjøre andre barn.  

Viser sterk trang til å dominere og manipulere andre.  

Er aggressiv, ”frekk”, trassig og i generell opposisjon.  
 
 
Hvem henvender man seg til dersom man oppdager mobbing? 
 
Det er viktig at alle ved skolen følger samme tjenestevei når mobbing rapporteres, dette gjør 
jobben enklere for både elever, foresatte og lærere. Skolen får også bedre oversikt over alle 
rapporterte tilfeller av mobbing i løpet av et år. Denne oversikten vil igjen være et 
arbeidsredskap for å bekjempe mobbing.  
 
”Tjenesteveien” på Berlevåg skole er som følger: 
 
Uansett hvem som observerer (kollega eller lærere, elever, andre ansatte, foreldre) så skal 
disse rapportere situasjonen til klassestyrer. Alle skal rapportere hendelsen i fronter. Husk at 
elevene har lov til å lese sin egen profil i fronter.  
 

Klassestyrer informeres om mobbetilfellet og han/hun har hovedansvaret for å klarlegge 
omfanget av mobbingen, og for å følge opp offeret og mobberne samt informere foresatte 
og enhetsleder. Hendelsen skal også dokumenteres i fronter. Dersom det blir utarbeidet en 
skriftlig avtale skal den gjøres kjent for alle parter før den legges i elevenes mappe.  

 

Dersom klassestyrer ikke klarer å løse mobbingen av ulike grunner eller ønsker hjelp, kan 
man bruke teamet sitt eller fagleder/enhetsleder.  
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Dersom foreldre ber om hjelp og enhetsleder velger å fatte enkeltvedtak skal enkeltvedtaket 
fattes av enhetsleder. I enkeltvedtaket skal det komme fram hva som har skjedd, hvilke tiltak 
som blir satt i gang og hvem de kan klage til.  

Skolen har for øvrig et tett samarbeid med PPT fra plassen.  

Tiltak skolen har mot mobbing  

 

Dersom mobber(ne) ikke overholder avtalen som er inngått med skolen, skal et eller flere av 
følgende tiltak iverksettes. Hvilke tiltak som brukes avhenger av situasjon, barnets 
personlighet, -alder, alvorlighetsgrad, gjentakelser etc.  
 
Eksempler på tiltak: 
”Mobberen” følges av foresatte gjennom skoledagen. 

”Mobberen” må følge en voksen i ALLE pauser i en viss periode.  

”Mobberen” får ikke ha friminutt sammen med de andre i en viss periode. 

”Mobberen” skal følges til og fra skolen av foresatte i en viss periode.  

”Mobberen” blir fratatt farlige redskap/telefon i en viss periode.  

”Mobberen” blir flyttet ut av gruppa i en viss periode.  

”Mobberen” får begrensende muligheter til å ferdes i nærmiljøet i skoletiden. 

”Mobberen” blir utvist fra timen/dagen. 

”Mobberen” blir fulgt opp av fagpersonal.  

”Mobberen” blir politianmeldt av skolen.  

 

Ved gjentagelse vurderes tiltakene.  

Andre tiltak kan også iverksettes i samarbeid med foresatte.  
 
 
 
Forventninger til skolen 
 

Berlevåg skoles felles plattform er blant annet at ”skolen skal være et aktivt og inkluderende 
skolemiljø der alle gis mulighet for å oppleve tilhørighet til skolen og nærmiljøet. Skolen skal 
være preget av samarbeid, likeverd og vekst som felles plattform for elevenes faglige og 
sosiale læring”. For å skape et skolemiljø der alle vet og respekterer at mobbing ikke er 
tillatt, er det viktig at samværet mellom barn og voksne er preget av  
ANSVAR – LIKEVERD – SAMARBEID  
Reglene vi må følge baserer seg på ulike forventninger til hver og en av oss.  
 

 
 
Forventninger til ledelsen  
 
Det er særlig viktig at skolens ledelse støtter opp om tiltak mot mobbing. Videre er det 
avgjørende at skolens ledelse sørger for at ”Handlingsplan mot mobbing” både for 
personalet og til elev/foresatte blir gjort kjent for de ansatte, samt sørge for at de ansatte 
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følger de tiltak som er skissert. Det må ikke være opp til hver enkelt lærer å iverksette tiltak 
når mobbing oppdages.  
 
 
 
Forventninger til skolens ledelse:  
 

At de ansatte får kjennskap til skolens handlingsplan mot mobbing.  

Sørge for samarbeid mellom skole og SFO i mobbesaker.  

Være gode rollemodeller.  

Holde tett dialog med klassekontakter og foresatte ved alle forhold som er avgjørende for at 
elever skal trives ved skolen.  

Sørge for jevnlig evaluering av elever og lærere m.h.t. trivsel, etc…  

Ta alvorlig de henvendelser skolen får om mobbing.  

 

 

Forventinger til hver enkelt medarbeider 

 

At du er lojal mot skolens handlingsplan mot mobbing. 

At du hjelper barna til å tro på seg selv, egne krefter og muligheter. 

At du er en støttespiller for et godt klasse- og skolemiljø. 

At du legger til rette for et trygt og stabilt klassemiljø. 

At du skaper ro i klassen. 

At du er opptatt hvordan elevene fungerer på skolen. 

At du roser for evnen til å skape godt kameratskap. 

At du stimulerer til lek og trivsel. 

At du søker å forhindre aggressive situasjoner.  

At du snarest gir beskjed til foresatte hvis elever gjentatte ikke kommer til rett tid. 

At du søker å skape trygt utemiljø ved skolen. 

At du gir beskjed til foresatte dersom du tror en elev utsettes for mobbing. 

At du gir beskjed til foresatte dersom du tror en elev mobber. 

At du griper inn ved mistanke om mobbing – ” den som tier/overser samtykker” 

At du deltar så langt det er mulig på skolens -/klassens arrangementer.  

At du er tydelig i klassemiljøet, og et godt forbilde.  

 

 

Forventninger til elevene  
 
Elevene er en viktig faktor for å skape et godt klasse- og skolemiljø. Uten elevenes 
engasjement klarer vi ikke å opprettholde gode stabile miljø verken i klassen, på skolen eller 
på skoleveien.  
 
Forventninger til deg som elev:  
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At du respekterer dine medelever.  

At du forsøker å skape godt kameratskap til dine medelever.  

At du ikke plager/mobber andre elever.  

At du sier ifra til voksne på skolen dersom du mobbes.  

At du sier ifra til voksne på skolen dersom du tror andre elever utsettes for mobbing.  

At du sier ifra til voksne på skolen dersom du tror noen mobber.  

At du prøver å løse konflikter/problemer når de oppstår.  

At du deltar så langt det er mulig på skolens -/klassens arrangementer.  

At du inkluderer alle elevene.  
 
 
Forventninger til foresatte  
 
Foresatte har hovedansvaret for både opplæringen og oppdragelsen av barnet. Skolen skal 
hjelpe de foresatte. Samarbeidet mellom skole og hjem er basert på gjensidig tillit og respekt 
for hverandres oppgaver og betingelser, samt åpenhet og presis og riktig informasjon.  
 
Forventninger til deg som foresatte:  
 
At du er lojal mot skolens handlingsplan mot mobbing.  

At du er støttespiller for et godt klasse- og skolemiljø, og omtaler skolens ansatte positivt når 
barnet hører på.  

At du er opptatt av hvordan barnet ditt fungerer på skolen.   
At du roser for innsats og framskritt.  

At du snakker med ditt barn om mobbing og tar avstand fra dette.  

At du gir beskjed til lærer/skolen dersom du tror ditt barn eller andre barn mobber/blir 
mobbet.  

At du gir beskjed til skolen dersom du ser konkrete ”mobbeepisoder”.  

At du snakker med barnet dersom det mobber eller blir utsatt for mobbing, og prøver å løse 
dette så fort som mulig.  

At du deltar i skolens sosiale liv, spesielt foreldremøter og skole-/klassearrangementer.  
 

 

 
 
 


