
 

 
Mobbeombudet kan bistå  
barn og unge som ikke har 
det trygt og godt i 
barnehagen eller på skolen

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi skal ha en barnehage og 
skole som gir muligheter for 

alle barn og unge – 
uavhengig av sosial, 

kulturell og språklige  
bakgrunn, kjønn, kognitive 

og fysiske forskjeller. Det 
krever inkluderende 

fellesskap og tidlig innsats.  
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Mobbeombudet for barnehage og grunnskole i Rogaland jobber for å sikre at 
alle barn og elever har det trygt og godt i barnehagen og på skolen, og at deres 
rettigheter blir ivaretatt.  
 

Fortell at mobbeombudet finnes 
Mange barn, unge og deres foreldre opplever å bli hørt når de forteller barnehage 
og skole om manglende trivsel eller andre forhold som gjør dagen vanskelig. MEN  
det er også dessverre mange som opplever å stå svært alene i en slik situasjon. 
Når dialogen er vanskelig, kan råd og veiledning fra mobbeombudet være et 
alternativ – se kontaktinformasjon nederst og vedlegg (infoark) som kan skrives ut  
og henges opp på egnede steder. 
 

Inviter meg gjerne til en samling  
Dere som møter barn og unge helt eller delvis utenfor barnehage og skole, treffer 
også jevnlig mennesker i sårbare situasjoner - og der forhold kan henge sammen 
med hvordan de har det i barnehagen og på skolen. Jeg ønsker derfor gjerne å bli 
invitert på besøk til dere for å hilse på, og for å fortelle om min rolle. Ombudene har 
lang erfaring i å delta med innlegg, foredrag og work-shops på ledersamlinger, 
personalmøter, FAU-møter, foreldremøter og elevråd. Kanskje jeg også kan delta 
sammen med dere i noen sammenhenger?  
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkludering og fellesskap: Barn og unge treffes på ulike arenaer - hvordan kan vi voksne legge til rette for at alle 

opplever å høre til i fellesskapet?  

Mobbeombudet for barnehage 
og grunnskole i Rogaland 

Telefon: 454 45 989 
E-post: marit.nygaard.roth@rogfk.no 
 
Facebook: https://www.facebook.com/mobbeombudrogaland 
 
Rogaland fylkeskommune 
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/ 
elev-larling-og-mobbeombud/mobbeombud-for- 
barnehage-og-grunnskole/ 
 

Tema jeg kan bidra med: 
  
Hvordan få til et godt samarbeid mellom 
barnehage / skole / SFO og foresatte? 
Hvordan arbeide for å bygge vennskap i klassen? 
Hvordan fremme et trygt og godt miljø for  
å unngå krenkelser som mobbing, trakassering  
og utestengelse? 
Sosiale medier – hvordan kan skole og foresatte være 
til hjelp og støtte for barn og unge? 
Barnets beste – hvordan jobbe for å sikre  
at barnet blir hørt? 
Andre tema knyttet til godt psykososialt miljø 

 

Mobbeombud – hva er det?  
 
Ombudsordningen finnes i alle fylker, og vi er 
uavhengige ressurspersoner for barn, foreldre  
og ansatte i barnehage, skole og SFO. Det er  
viktig at barn og foreldre kjenner til ombuds 
ordningen. Å delta med innlegg, foredrag samt  
råd og veiledning er en viktig del av vårt arbeid. 

 
Ta kontakt 
  
Du er velkommen til å ta kontakt for spørsmål eller 
for å avtale et besøk. Ikke nøl med å ringe eller  
å sende meg en e-post. 
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