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OVERORDNET MÅL 

”Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Riska ungdomsskole”.  

MÅL FOR HANDLINGSPLANEN 
 

Målet med handlingsplanen er i første rekke å sørge for at mobbing oppstår i så liten 

grad som mulig ved skolen. I den sammenhengen vil bevisstgjøring og forståelse i 

forhold til konsekvenser av mobbing være avgjørende. En viktig del av 

handlingsplanen vil være å bidra til en slik bevisstgjøring, og å være med på å gjøre 

Riska ungdomsskole til en trygg, trivelig, vennlig og god skole å være elev og ansatt 

ved. 

 

Dessverre oppstår mobbing i de fleste miljøer, selv om man har fokus på både 

bevisstgjøring, forebyggende tiltak og arbeid med trivsel. Planen skal derfor også gi 

forslag og retningslinjer for strakstiltak dersom mobbing oppstår. Trygghet og 

oppmerksomhet er viktig, og både elever, ansatte og foresatte skal være sikre på at 

mobbing blir tatt på alvor. Derfor er det viktig at man har klare retningslinjer, og 

sikre systemer som trer inn dersom noen blir utsatt for mobbing. 

Kontinuerlig arbeid og trening i konfliktløsning (f.eks. arbeid med ”Det er mitt valg”) 

vil være en viktig del av dette. 

 

Det er en tilbakemelding fra foreldre/foresatte at selv mobbing i ”uskyldig” omfang 

tas på alvor. 

Tilbakemeldingene fra foreldre/foresatte går blant annet ut på følgende: 

 

 Skape større åpenhet mellom skole og hjem. 

 I sammenhengen må det tenkes: skole/skolevei/gate/skoleturer/skolebuss. 

 Toleranse og respekt må være viktige stikkord i læring og oppdragelse. 

 Foreldrene ønsker god informasjon om hvem man skal henvende seg til når 

mobbing oppstår. 

 Foreldre/foresatte ønsker at alle henvendelser til skolen angående mobbing blir 

tatt alvorlig, og behandlet på en respektfull måte. 
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 Mobbing må alltid være et tema, selv om undersøkelser skulle vise at mobbing 

forekommer i kun lite omfang. 

 

En handlingsplan mot mobbing vil i seg selv ikke være løsningen i forhold til 

mobbing vedskolen. Skolens og hjemmets kontinuerlige arbeid for å skape trivsel, 

trygghet og bevissthet om konsekvenser av mobbing vil alltid være det viktigste 

tiltaket. 

 

Handlingsplanen skal være klar og vise skolens faste rutiner ved mobbing. 

 

DEFINISJON PÅ MOBBING 
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 personer. En negativ handling er noe 

en person gjør med hensikt for å skade en annen. Dette kan være med ord, som når man 

truer, håner eller sier stygge ting som den andre ikke liker å høre. Det kan også være 

mer håndfast, når en person slår, skubber, sparker, klyper eller holder noen fast mot 

hans/hennes vilje. 

          

En annen form for mobbing er den indirekte – offeret blir fryst ut av kameratflokken, 

det blir satt ut rykter og bakvaskelser som gjør det vanskelig å få venner igjen, og 

man kan bli ”usynliggjort”.  

 

Mobbing på internett og mobil er et økende problem – denne mobbingen er ofte 

vanskelig å oppdage, og kan oppleves som veldig dramatisk for den som utsettes for 

mobbing/sjikane.  

 

 

ENGANGSHENDELSER 
Mobbing defineres som handling som foregår over tid. Engangshendelser kan likevel 

oppfattes som mobbing og kan gjøre svært stor psykisk skade på den som blir utsatt. 
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NULLTOLERANSE 
Når noen oppfatter en handling mot seg selv som mobbing, skal dette uansett tas på 

alvor. Skolen skal ikke tolerere at noen blir utsatt for mobbing eller plaging selv om det 

er engangsforeteelse 

TRYGGHET/OPPFØLGING 
Både elever, ansatte og foresatte skal ha trygghet for at enhver mobbesituasjon blir tatt 

på alvor. Alle som behøver hjelp skal ha fått god informasjon om hvem man skal 

henvende seg til for å få den bistand som er nødvendig. 

 

SKOLENS ANSVAR 
Skolen har et ansvar for å ta tak i mobbing blant elevene eller mellom ansatte og 

elevene. Dersom skolen ikke gjør dette, kan man klage skolen inn for Fylkesmannen 

i Rogaland. 

 

STED FOR MOBBING 
Skolens handlingsplan mot mobbing retter seg i første rekke mot mobbing i skoletiden. 

Planen skal likevel også ta hensyn til mobbing på skolevei og i fritid, dersom dette kan 

relateres til skole og skolemiljøet. 

 

SAMARBEID MED BARNESKOLENE 
Riska ungdomsskole skal sette i verk tiltak og ha kontakt med barneskolene, for å være 

med på å hindre at elever fra barneskolen blir utsatt for mobbing ved overgang til 

ungdomsskolen. Dette tas opp i drøftingsmøter. 

 



Riska ungdomsskole                                            Mobbing 

 

 7 

FOREBYGGENDE TILTAK 
Ansatte, foresatte og elever må ha et oppmerksomt øye med bruken av mobiltelefoner 

og internett, både på skolen og i fritiden for å være med og forebygge digital mobbing. 

 

Ved forebygging mot mobbing vil ord som toleranse, respekt, åpenhet og bevisstgjøring 

være viktig. Ansvaret for fokusering på disse begrepene ligger både hos ansatte, elever, 

foreldrene og på skolen. 

 

Trening i konfliktløsning vil være viktig for å hindre at uoverensstemmelser eller små 

konflikter utvikler seg til mer alvorlig mobbing. Fokusering og bevisstgjøring i forhold til 

dette må gjøres på lærernivå, på klassenivå og i hjemmet. 

 

Det viktigste i å forebygge mobbing, er å ha et konstant fokus på problemet i alle 

sammenhenger der man er samlet i forhold til skole, foreldremøter, elevrådsmøter, 

elevsamtaler, personalmøter, FAU-møter osv. 

 

HVORDAN VI MOTARBEIDER MOBBING VED RISKA UNGDOMSSKOLE 

DE ANSATTE ER ANSVARLIGE FOR Å: 

 Legge til rette for samarbeid med hjemmene.  

 Legge til rette for aktivitetsdager, tilstelninger, åpent hus, utstillinger, 

 fellessamlinger o.l. 

 Gjennomføre undervisningsopplegg i forhold til sosial kompetanse.  

 Gjennomføre regelmessige elevsamtaler. 

 Sørge for at elevene i klassene er med og utarbeider trivselsregler. 

 Ta elevene med på revidering av skolens ordensreglement/trivselsregler. 

 Legge til rette for klasseråd hver uke, og elevråd minst èn gang i mnd. 

 Legge til rette for elevkantine  

 Ha variert organisering/gruppesammensetning av elevene i undervisning. 

 Gå aktivt inn i og avbryte situasjoner som er eller kan føre til mobbing. 

 Benytte skolens beredskapsplan når mobbing skjer. 

 Bevisstgjøre elevene på positiv atferd (sosial kompetanse/undervisningsopplegg). 
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SKOLENS LEDELSE ER ANSVARLIG FOR Å:  

 Delta på FAU – møter. 

 Samarbeide med FAU om felles temakvelder. 

 Tilrettelegge for at FAU deltar på kurs/planlegging angående mobbing etc.  

 Sørge for kompetanseheving i personalet ved å tilrettelegge for kursing i 

klasseledelse, kommunikasjon, avdekking og håndtering av mobbing. 

 Gjennomføre Elevundersøkelsen minst en gang i året. 

 Ta i bruk beredskapsplanen når mobbing har funnet sted. 

 Fatte enkeltvedtak etter § 9a i opplæringsloven når vilkår for dette er inntruffet. 

 

ELEVENE SKAL:  

 Arbeide mot mobbing blant elever og ansatte 

 Ta del i revidering av skolens ordensreglement. 

 Utarbeide trivselsregler i samarbeid med personalet. 

 Ta aktivt del i elevkantine 

 Ha regelmessige elevråd, hvor en også drøfter og legger stor vekt på trivsel på 

skolen. 

 Som tillitsvalgte i klassene være gode rollemodeller for sine medelever. 

 Rette seg etter de regler som er bestemt. 

 Ha klasseråd hver uke, hvor også kommunikasjon i klassen blir tatt opp som tema. 

RUTINER 

NÅR EN ELEV BLIR UTSATT FOR MOBBING 

 Skal bekymringssaker/mobbesaker meldes rektor gjennom kontaktlærer, 

sosiallærer, helsesøster, foreldre/foresatte eller andre ansatte ved skolen. 

 Skal en representant fra skolen ta seg av eleven som har blitt mobbet. 

 Avsluttes ikke oppfølgingen av eleven fra skolens side før eleven synes situasjonen er 

under kontroll og følelsene bearbeidet. 

 Skal elevens foreldre/foresatte kontaktes og ved behov inviteres til møte på skolen. 

 Skal beredskapsgruppa drøfte saken med eleven som blir utsatt for mobbing og 

læreren(e) til eleven(e) som utfører mobbingen 

 Skal dokumentasjon på mobbing skrives ned og arkiveres på skolen. 
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NÅR EN ELEV MOBBER  

 Skal bekymringssaker/mobbesaker meldes rektor gjennom kontaktlærer, 

sosiallærer, helsesøster, foreldre/foresatte eller andre ansatte på skolen. 

 Skal beredskapsgruppa foreta individuelle samtaler med mobberne.  

 Skal foreldre/foresatte til mobberne informeres. 

 Skal alle parter ved behov innkalles til samtale, også foreldre/foresatte.  

 Skal det gjennomføres oppfølgingssamtaler med mobberne etter 3-5dager. 

 Skal saken følges opp med samtaler etter 2 uker, og videre etter behov. 

 Om samtalene med mobberen ikke fører til at mobbingen opphører, må en vurdere 

andre tiltak som f.eks. å kontakte politi/ barnevern.. Dette skjer i tilfelle i samarbeid 

med foreldre/foresatte. 

 Kan det i alvorlige mobbesaker iverksettes følgende tiltak mot mobberen: 

 Mobberen må sitte i administrasjonsdelen i alle pauser i en avtalt periode.  

 Mobberen kan måtte følges til og fra skolen av foreldre/foresatte i en avtalt periode. 

 Mobberen kan nektes å få være med på fellessamlinger sammen med klassen. 

 Melding kan bli sendt til offentlige instanser (politi, PPT, barnevern, helsetjenesten.) 

 

 

Øyvind Fjermestad       

rektor        

 


