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Hva Hvem Ansvar Når
Gj ennomgang av handlingsplan.
NB ! Manifestene kunnsiøres.

Skole/elev/foresatte LedelserVpersonal Hver høst

Vakter med refleksvester Personal Ledelsen Alle friminutt
Sikre god overgang for alle med egen
overgangsplaner for:

o Barnehage-skole
. Barneskole-Unsdomsskole

Barnehager/skoler/el
ever/foresatte

Ledelse
barnehager/skoler

Hver vår

Sikre gode relasjoner mellom ansatte og
elever. Dette forholdet er asymmetrisk. Det
betyr at det er den voksne som har ansvaret
for relasionen*

A11e Alle Kontinuerlig

Arbeid med klassemiljø
(f.eks: Klasseråd, Det er mitt valg, Steg for
steg, ART, uformelle elevsamtaler)

Personal og elever Personal Kontinuerlig

Hj em/skole- samarb eid :

F oreldremøter/utviklings samtaler/dialo g

ved behov

Skole/DS/FAU/SMU
/foresatte

Skole/FAU Høst og vårl
kontinuerlig

Digital dømmekraft: Lære elevene utøvelse
av nettvett og håndtere(varsle om) digital
mobbine

Skole/elev/foresatte Skole/elev/foresatte Kontinuerlig

Kartlegging læringsmiljø
(sosiogram.spekter)

Elever Lærere Høst og ved
behov

Giennomfører individuelle elevsamtaler Elever Kontaktlærer Høst os vår
Elevråd Elever. elevrådsansv Elevrådsansvarlig Jevnlie
Skolemill-øutvalg Tillitsvalgte elever,

foresatte og personal
Ledelsen Jevnlig

Elevundersøkelsen. Med oppføleine min 7. os 10. trinn Kontaktlærer/lede lsen En eane i året
Foreldreundersøkelsen. Med oonfølsins 3. 6. os 9.trinn. SFO Foresatte/ledelse En sans i året
Storsamling (noen skoler) Personal os elever FAUlklassekontakter Jevnlis
Sosiale tiltak Elever/foresatte Skole/hiem Jevnlis
Friminuttsaktiviteter
(f. eks : Trivselsledemro srammet)

Elever Ansvarlig personal Kontinuerlig

Forebygging og avdekking
$ 9 A-3.À/z lltoleranse og systemøtisk ørbeid

* Kjennetegn på god relasjon sett fra elevens side:
1 Denne læreren liker meg.
2. Denne læreren får meg til å tro at jeg kan mestre utfordrende oppgaver.
3. Denne læreren tror jeg alltid omtaler meg positivt.
4. Denne læreren vil aldri si noe sånn at jeg føler meg dum.
5. Denne læreren liker og kan faget sitt.
6. Denne læreren er interessert i meg og ønsker at jeg skal ha det bra.
7. Denne læreren forteller meg hva jeg er flink til i faget.
8. Med denne læreren kan jeg snakke om vanskelige ting. Han snakker om ting som ikke

er så lett på en ufarlig måte.
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Digital mobbing

Det er viktig å understreke at digital mobbing kan forekomme både på skolen og i
fritiden og at foreldre har et stort ansvar med oppfølging av egner barn.

I den grud digitøl mobbingforekommer i skoletiden behandles dette som mobbesak
og følger ordinær søksgang.

Gode råd for hvordan stoppe digital mobbing:

1. Ikke svar på meldinger som er ment for å såre deg eller gjøre deg opprørt. Det vil
sannsynligvis oppmuntre til mer mobbing.

2. Behold meldingen; du trenger ikke å lese den, men behold den som bevis. Er det
et bilde eller en nettside - ta et skjermbilde.

3. Fortell det til noen du stoler på. Snakk med foresatte, venner, en lærer,
ungdomsarbeider eller en hjelpetelefon.

4. Blokkér avsenderen. Du trenger ikke å f,rnne deg i at noen trakasserer deg -
blokkér uønskede avsendere !

5. Rapporter problemer til dem som kan gjøre noe med det. Du kan ta kontrollen ved
å ikke finne deg i støtende innhold. Rapportere det til dem som eier nettsiden, eller
kontakt Konfliktrådet der du bor eller politiet. Episoder som kan være ulovligebør
rapporteres til KRI POS.

6. Respektér deg selv og respektér andre (Kilde: www.slettmeg.no)

Begrepet mobbing brukes vanligvis n*r én, eller som oflesl fiere personer, giør nÊgativÈ

handlingcr müt ûn ånnÈn prrÊün ovcr tid. Digital rnobhing skillrr srg frå ånnen mobbing ved åt

Én cnkclt hsndelse kan føre til storc konsekvcnsrr rg stsr spndning. Mulighefcn flt bildcr og
tckst sprer scg på ücü, gjür at cnkcltcpisoder kan henge ved sn pcffion ovu lang tid ag førc til
stor sknde for den som blir utsatt for det. Vi har ulike grenssr for hva vi opplsvff som

ubehagelig og ikke, og det er viktig å tenke over at nCIe som kanshje ikke giøres for å mobbc,

liksvcl kan opplevc$ $0m mobbing,
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Jeg sorn forcldre i Hundvåg bydel forplikter meg til å:

l. Gå fcran sorn et godt fcrbilde lor elevene/barna ved
skolerr

?. Hjelpe barna til inkludering og ftirståelse overfor andres

utseende. stil, interesser og religion

3. f)ele viktig int"onnasjon merJ skolen r;om er åv betydning
for barnets skolehvertlag

4" Bchandlc allc elcver og skolens ansattc mecl rcspckt

5. Ikke snakkc dønrmende cllsr nedscttcndc om skolcn, dcns
clever eller ansatte

6. V¿rrsle skolen dsrsom jcg blir kjcnt rned cn uakseptabcl
situasjon i skalerniljøet

7" Ha f'okus på at allc sakcr har to sidcr og søkc å få dissc
bclyst l'ør cgcn reaksjon- dcrttc gjcldcr bådc ovcrfirr skolcn
og cvcrfor clevcriarrdrc frrrcl dre

ft. Biclra til konstruktiv cg god dial*g ovcrlar skalur og
aüdre lt¡r'cldrc

Hundvåg bydels foreldremanifest mot mobbing
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