
 

 

 

Hvordan håndtere mobbesaker? 
Prosedyre i mobbesaker ved Montessoriskolen i Bergen 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
Opplæringsloven Kapittel 9a 
Første avsnitt; Generelle krav 
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 

psykososialt miljø  som fremjar helse, trivsel og læring”  

• Retten gjelder både det fysiske og psykososiale miljøet 

 

Psykososialt miljø–§9a tredje avsnitt 
• Andre ledd; ”Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kjennskap til eller 

mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som 

mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast 

undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, 

sjølv gripe direkte inn” 

• Tilfeller av vold og mobbing skal alltid rapporteres til skolens ledelse 

 

Psykososialt miljø; §9a–3,tredje avsnitt 
• Tredje (siste) ledd; ”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem 

det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, 

diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter 

reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelig tid har 

teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i 

forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak” 

 

Hva er mobbing? 
• Olweus (1992:17) definerer mobbing slik: "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 andre personer". 

• Det må være ubalanse i styrkeforholdet mellom de som mobbes og de som 

mobber. Et mobbeoffer kan imidlertid mobbe andre elever. Elever som ofte slåss 

med hverandre blir ikke mobbet dersom det varierer hvem som tar initiativet til 

slåssingen. 

• Mobbingen må foregå over en viss tid. Over hvor lang tid kan diskuteres, men 

enkeltepisoder kalles vanligvis ikke mobbing, selv om de er aldri så alvorlige 

• Handlingene må være av en viss alvorlighetsgrad. En kan ta utgangspunkt i hva 

eleven opplever som alvorlig. 

 

 

 

 

 



 
 

Saksbehandling 
Faser i en sak etter §9a-3, tredje avsnitt 

Fase 1: Henstilling om tiltak 

• Elev/forelder henstiller om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø 

Fase 2: Skolen plikter å fatte enkeltvedtak 

• Skolen utreder saken. Skolen treffer enkeltvedtak hvor det tas stilling til om 

elevens rett etter 9a-1 er oppfylt og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i 

verk 

Fase 3: Fylkesmannen behandler klagesaken 

• Foreldrene/eleven klager på innholdet i vedtaket eller saksbehandlingsfeil 

 

Prosedyrer ved mobbing 
Arbeidsprosessene knyttet til mobbesaker, er delt inn i to prosedyrer:  

 

1. Prosedyre for når mobbing skjer 

2. Prosedyre ved mistanke om mobbing 

 

Prosedyre ved situasjoner hvor det foregår mobbing 
1. Stopp mobbingen umiddelbart 

• De voksne skal gripe inn og stoppe mobbingen  

• Ved grove tilfeller kobles rektor inn straks 

• Gjør greie for hva du har sett/vet – ikke åpne for diskusjon 

• Vurder situasjonen  

• Skjerm den som er blitt utsatt for mobbing, følg eleven inn i klasserommet, til 

kontoret eller annet egnet rom.  

• Sikre eleven mot represalier ved å sørge for at eleven kommer trygt hjem 

 

2. Ha en samtale med de involverte elevene 

• Kontaktlærer tar kontakt med den som er utsatt for mobbing snarest mulig 

etter at mobbingen har skjedd og redegjør for hva som vil skje videre 

• Ha en samtale med den/de som mobber. Samtal med en av gangen. Bruk 

konfronterende samtalemetodikk. Opplys om hva som vil skje videre og si klart 

fra om at mobbingen skal stoppe umiddelbart 

• Hvis det er mulig, ha en annen voksen tilstede under samtalen (vurder 

alvorlighetsgraden). Ha alltid med en annen voksen i samtalen med den som 

mobber  

 

3. Sørg for informasjon til alle involverte 

• Informer rektor og elevenes kontaktlærere (Tilfeller av vold og mobbing skal 

alltid rapporteres til skolens ledelse)  



 
• Kontakt foreldre/foresatte  

• kontaktlærer tar kontakt 

• Informer resten av kollegene slik at de kan bidra til å hindre at mobbingen 

fortsetter 

 

4. Følg opp saken 

• Avtal nytt møte, både med den som blir utsatt for mobbingen, og den/de som 

mobber 

• Hold avtalte oppfølgingsmøter 

• Vær helt klar på  

• Vi holder øye med det som skjer 

• Vi snakkes igjen (avtale når) 

• Følg opp med nye møter helt til du er sikker på at mobbingen er opphørt 

• Ha samtaler med de involverte elevenes foreldre 

• Bli enige om foreldrenes medvirkning i mobbesaken 

• Intensiver inspeksjonen i friminuttene 

• Oppfordre kolleger til å observere 

• Hvis ikke mobbingen opphører, må skolen benytte sanksjoner 

• Sanksjonene skal være hjemlet i skolens ordensreglement 

 

Ved mistanke om mobbing 

- prosedyre 
Rektor og kontaktlærer har ansvar for at det blir iverksatt fokusert observasjon av 

den aktuelle eleven i skolegården, i klassen og på andre steder  

• observasjonen dokumenteres skriftlig 

• alle ansatte blir bedt om å følge nøye med de elevene som er mistenkt for å 

være involvert i mobbing 

 

Kontaktlærer  

• forhører seg med sine kolleger om de har lagt merke til noe spesielt og ber dem 

om å holde et ekstra godt øye med den aktuelle eleven 

• undersøker i inspeksjonsloggen om det er episoder som er registrert tidligere 

med den aktuelle eleven 

• tar kontakt med foreldre/foresatte til eleven for å få mer informasjon, samtale 

med eleven  

• tar opp temaet trivsel på klassemøte og ber elevene skrive ned hva de synes om 

trivselsforhold i klassen  

• foretar korte intervjuer med de involverte elevene, eventuelt i kombinasjon med 

et skriftlig arbeid fra elevene 

• eventuelt gjør en enkel sosiometrisk undersøkelse 

 



 
I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å be en elev som selv eller andre hevder er 

utsatt for mobbing om å skrive egen logg for å få konkret informasjon 

 

Hvis det er tvil om saken, skal skolen be om bistand fra PPT eller skolens instruktør 

 

Etter at observasjon og undersøkelser er gjennomført, må det foretas en 

konkluderende vurdering 

 

Samarbeid med andre instanser 
PP-tjenesten 

• Hvis saken er svært vanskelig å håndtere for skolen, kan skolen be om bistand 

fra PP-tjenesten 

• Når det gjelder det psykososiale skolemiljøet, kan kommunens 

pedagogiskpsykologisk tjeneste (PP-tjenesten) brukes som sakkyndig  

• Opplæringsloven gir PP-tjenesten en aktiv rolle i forhold til det pedagogiske 

arbeidet ved skolene, og PP-tjenesten skal ha særlig kompetanse innenfor det 

psykososiale læringsmiljøet 

Skolehelsetjenesten 

• Hvis saken er svært vanskelig å håndtere for skolen, kan skolen involvere 

skolehelsetjenesten 

• Helsesøster kan bistå skolen med oppfølging av de involverte elevene og deres 

foresatte 

• Skolehelsetjenesten kan henvise en elev til BUP hvis det er behov for behandling 

Politiet 

• Alle typer straffbare forhold som skjer på skolens område bør meldes til politiet 

ved skolens rektor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 


