
HAR DU DET  
BRA PÅ SKOLEN? 

 

Fortell det til oss! 
 
Ditt problem er vårt ansvar.  
Dette skal vi fikse sammen. 
  
  
Hilsen skolene i Songdalen 
 
 

Om du eller noen  
andre ikke har det bra:  



 
• Fortell om det til en voksen på skolen. 
 
• Si ifra til en venn, foreldrene dine eller noen andre voksne du kjenner.  

Så kan de hjelpe deg med å gi beskjed til skolen. 
 
• Ikke gi opp hvis du ikke får hjelp med en gang. Skolen har  

plikt til å sørge for at du har det trygt og godt på skolen. Hvis  
det likevel ikke blir bedre, kan du klage til fylkesmannen i  
Aust- og Vest-Agder, fylkesmannen.no/mobbbing.  

Mobbing eller andre vonde opplevelser kan 

skje med alle. Husk at det ikke er deg 
det er noe galt med. Det er ikke din feil. 

  
«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring»  
(Opplæringsloven §9A-2) 
  

 
 

Din skolehverdag er viktig for oss!  

   Hva betyr det for deg? 
• Du har rett til å ha det trygt og godt på skolen. 

 
• Vi bryr oss om hvordan du har det, og det er din opplevelse som er 

viktig. Skolen kan ikke overse eller bagatellisere dine problemer. 
Ingenting er for lite eller for stort til at du kan fortelle om det.  
 

• Skolen skal stoppe alle slags krenkelser som gjør skolehverdagen 
vanskelig for deg, både direkte og indirekte krenkelser. Direkte 
krenkelser kan for eksempel være vold og stygge ord. Indirekte 
krenkelser kan være baksnakking, utfrysing eller isolering – for 
eksempel gjennom å alltid  
overse noen i friminuttet, med vilje unngå å like noens innlegg på sosiale 
medier eller å aldri invitere dem med på ting som skjer.    

https://www.fylkesmannen.no/Barnehage-og-opplaring/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/


Hva skjer når du forteller oss at du 
eller noen andre ikke har det bra på 

skolen?  

• Skolen skal høre på det du forteller og så undersøke saken videre.  
Vi skal ikke lete etter bevis for om noe har skjedd eller ikke skjedd. 
Vår oppgave er å finne ut hvem som ikke har det bra og hvorfor.  

 
• Når vi har funnet ut av dette, skal vi lage en plan for hvordan de 

elevene det gjelder skal få det trygt og godt på skolen igjen.  
 
• Alle involverte elever har rett til å bli hørt. Det gjelder både de som 

blir utsatt for krenkelser og de som krenker andre.   
 

• Det står i loven at skolen er nødt til å gjøre det som er best for 
eleven. Hvis du eller noen andre elever er uenige i det skolen vil gjøre 
for at ting skal bli bedre, kan det hende at vi må gjøre det likevel for 
at du skal få det bra på sikt.  
 

• Men det står også i loven at vi skal høre på hva du ønsker, ta deg 
med på råd og hele tiden fortelle hva vi gjør. Vi skal ikke gjøre noe  
for å hjelpe deg uten at du får vite om det på forhånd og får si hva  
du mener om det.    

Bidra til å gjøre andres  
skolehverdag bedre! 

  
Hva kan du gjøre for at andre skal ha det bra 
på skolen? 
 
• Tenk på den gylne regel. Ville ikke du ha ønsket at noen skulle stå opp  

for deg hvis noen mobbet deg? 
 
• Si ifra til dine medelever at det ikke er greit å være stygg med andre. 

 
• Si ifra til en voksen hvis du vet om noen som ikke har det bra på skolen. 

Du kan også spørre den det gjelder om du skal bli med dem for å si ifra.  
 



  
 
• Tenk gjennom hva slags holdninger du har og hva du sier om eller til  

andre mennesker.  
 
• Kroppsspråket ditt kan ødelegge andres skoledag. Husk at et stygt blikk 

kan såre mer enn noe annet. Folk ser det selv om du ikke bruker ord. 
 
• Si hei og smil til de du går sammen med på skolen. Si positive ting til 

hverandre.  
 
• Inviter flere med når du finner på ting med vennene dine.  

 
 
  
 Hva kan skje hvis du står opp for  

noen andre? 

  
• Å hjelpe andre kan få deg til å føle deg bedre som person.   
 
• Du får respekt fra andre når du tør å gjøre det som er rett.  
 
• Du kan risikere å selv bli utestengt eller oppleve andre krenkelser. Da må  

du fortelle oss om det! 
• Den som blir mobbet kan bli sur på deg - sannsynligvis fordi han eller hun  

er redd for å få det enda verre. Men det er likevel viktig at du sier ifra. 
 
• Du får kanskje dritt fra noen – men det kan også hende du får nye venner. 
  
• Du inspirerer andre til å si ifra – slik at skolemiljøet kan bli bedre og bedre.  

 

Hva velger du? 
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