
Trygt og godt skolemiljø 
for alle elever i Songdalen  

----------------  



Opplæringsloven §9A 
 
1.august 2017 vedtok Stortinget et nytt regelverk om 
skolemiljø. Det innebærer at alle elever nå har en lovfestet 
rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 
og læring. Det er elevens egen opplevelse av skolemiljøet 
som er avgjørende, og det er de voksnes ansvar å sørge for 
elevenes trygghet.  
 
Skolene i Songdalen har lenge arbeidet for et inkluderende 
læringsmiljø uten mobbing og annen krenkende adferd. Men 
Opplæringsloven slår nå ettertrykkelig fast at mobbing i 
skolen ikke skal skje. Det skal nytte å si fra, og regelverket 
skal virke for elevene.   
 

 
«Alle elever har rett til  
et trygt og godt skolemiljø  
som fremmer helse, trivsel  
og læring.» 
  
Opplæringsloven §9A-2 
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Hva gjør du hvis  
barnet ditt ikke har det bra? 
 
 
Alle elever og foresatte som henvender seg til skolen fordi eleven 
opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø, skal bli møtt med 
respekt og forståelse for sin situasjon.  
 
 Meld fra til kontaktlærer så fort som mulig. Du har rett til å bli tatt 

på alvor når du tar kontakt. 
 

 Skolen skal lytte til hva du og barnet ditt mener 
 

 Rektor har ansvar for at saken snarest mulig blir undersøkt og at det 
lages en aktivitetsplan med tiltak for at barnet ditt skal få det trygt 
og godt på skolen igjen. Aktivitetsplanen skal utformes i samråd 
med dere.  
 

 Du kan klage til fylkesmannen hvis barnet ditt ikke får det bedre.  
Du må ha tatt opp saken med rektor før du kontakter fylkesmannen.  

 

Klikk på logo under  
for mer informasjon  
fra fylkesmannen. 
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https://www.fylkesmannen.no/nb/Aust--og-Vest-Agder/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/?id=108726
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Mobbing er barnas problem,  
men de voksnes ansvar 
 
Mobbing handler ikke om det enkelte barn, men om kulturen 
de er en del av. Vi voksne må ta ansvaret for å bygge en god 
kultur for og sammen med barna. Å støtte og oppmuntre barn 
til å være tolerante og skape positive miljøer er noe av det 
viktigste vi kan gjøre.  
 
Voksne er viktige rollemodeller for barnas sosiale liv, enten vi 
er ansatte på skolen eller foresatte. Sammen kan vi gjøre en 
stor forskjell i barns liv hvis vi målrettet bygger og støtter 
barns samhold og fellesskap.  
 
I skoletiden er dette skolens ansvar – men foresatte er gode 
medspillere og en avgjørende ressurs.  
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Alle foto: fotograf Ingvild Kolnes 
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