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Til elever, foreldre og ansatte ved Longyearbyen skole 
 

 

Opplæringslovens § 9-a slår fast at elever har rett til et godt fysisk og 

psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. De ansatte ved skolen 

er omfattet av tilsvarende bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. 

 

Innenfor de rammene som skolen til en hver tid blir tildelt av skoleeier har 

rektor og personalet i samarbeid med foreldre, elever og lokalmiljø ansvaret for 

å drive forebyggende arbeid, og skape et læringsmiljø og en arbeidsplass som er 

trygg og god for alle. 

 

Tilsatte, elever og foreldre ved Longyearbyen skole har en helt spesiell 

utfordring når det gjelder å inkludere og ta vare på hverandre. En av grunnene 

ligger i den store til- og fraflyttingen som skjer gjennom hele skoleåret. 

Longyearbyen skoles handlingsplan er ett av flere virkemiddel som skal 

benyttes. I denne sammenhengen er det grunn til å understreke det forebyggende 

arbeidet. «Føre-var»-prinsippet, der et systematisk og planmessig arbeid for å 

sikre et godt psykososialt arbeid, skal drives hele tide.  Forebygging skjer ved at 

vi klarer å skape et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø, og ved 

kontinuerlig arbeid med holdninger og verdier. 

 

Longyearbyen skoles handlingsplan gjelder krenkelser og handlinger som 

mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller utestenging, og skolens mål er 

nulltoleranse med hensyn til slike forhold. For å nå dette målet er det nødvendig 

at skolen samarbeider tett med elever og foreldre. 

 

 

 

 

Anne Søvold Vikanes  

Rektor 
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HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 
 

I denne handlingsplanen brukes begrepene mobbing, plaging, diskriminering, 

utestenging, vold og rasisme. For enkelhets skyld snakker vi om handlingsplan 

mot mobbing. Handlingsplanens intensjon, mål og tiltak retter seg naturligvis 

også inn mot alle former for plaging og trakassering, så som diskriminering, 

rasisme, utestenging og vold. 

 

 

MÅL 
 Longyearbyen skole skal drive et aktivt og systematisk arbeid for å fremme 

et godt psykososialt arbeidsmiljø der den enkelte elev kan oppleve trygghet 

og sosial tilhørighet, jfr. opplæringslova 9a-3 

 

 En grunnleggende forutsetning for at vi skal lykkes med å forhindre mobbing 

er et aktivt engasjement fra alle parter i skolesamfunnet 

 

 Skolen skal være i stand til å kunne avdekke og håndtere mobbing gjennom 

faste rutiner. 

 

 

DEFINISJONER  
 

Mobbing 
”Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et 

offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt 

styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid.”  

(Roland og Sørensen Vaaland, i ”Zero, SAFs program mot mobbing. 

Lærerveiledning”, 2003 ). 

 

Diskriminering 
Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for 

eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse 

(nasjonal eller etnisk) 

 

Vold 
Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre 
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Rasisme 
Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel 

fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk. 

(De 3 siste definisjonene er hentet fra elevbrosjyre fra Utdanningsdirektoratet 

om elevenes skolemiljø, nov. 2008) 

 

 

ULIKE FORMER FOR MOBBING OG PLAGING: 
 

Direkte former: 

Fysisk plaging 

Verbal trakassering 

Indirekte former: 

Baksnakking – ryktespredning 

Nonverbal trakassering 

Digitale indirekte former: 

Internett, MSN, Facebook, hjemmesider 

 
(Tove Flack, SAF, 2008) 

 

 

 

FARESIGNALER/ KJENNETEGN PÅ MOBBING 
 

Hvis en elev blir utsatt for mobbing eller plaging kan det resultere i endring av 

adferd. I følge Erling Roland (senter for adferdsforskning) og Dan Olweus kan 

dette resultere i: 

 

 Vondt i magen før/ etter skolegang 

 Vil bare være inne og vegrer seg for å gå ut 

 Kommer hjem med ødelagte klær eller bøker 

 Skoleprestasjonene blir dårligere 

 Går omveier for å unngå bestemte personer 

 Prøver å skjule at noe skjer 

 Humørsvingninger, tyr ofte til tårer 

 Ensomhet 
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 Dårlig konsentrasjon 

 Få venner/ søker yngre venner 

 Engstelse 

 

 

 

 

 

 

FOREBYGGENDE TILTAK 

 

Tiltak på skolenivå: 
 Ved Longyearbyen skole skal vi ha en klar og tydelig ledelse og et personale 

som har nulltoleranse overfor mobbing. Rektor legger til rette for utvikling 

av kompetanseheving i personalet og et kontinuerlig og systematisk arbeid 

for å hindre mobbing ved skolen. 

 Vi bygger opp om fellesskapsfølelsen ved skolen ved forskjellige 

arrangement der elever skal bli kjent med hverandre på tvers av trinn. 

Eksempel på felles arrangement gjennom året er: Ulike faglige prosjekter, 

innskolingsdager og jakttur, TV-aksjonen, juleverksted, felles lunsj i 

glassgården for ungdomstrinnet, ballturneringer og aktivitetsdager, 

solfestuka, teaterforestilling på u. trinnet annethvert år osb. 

 Ved Longyearbyen skole skal vi ha fokus på god og likeverdig 

kommunikasjon mellom alle, både barn og voksne. Voksenpersonene på 

skolen skal være gode rollemodeller for elevene. 

 Skolemiljøutvalget, FAU og elevråd er aktive medspillere i det forebyggende 

arbeidet mot mobbing, men skal ikke gå inn i enkeltsaker. Planen mot 

mobbing og plaging og § 9a i opplæringsloven (om elevenes læringsmiljø) 

skal gjennomgås årlig i disse fora om høsten slik at alle er kjent med 

innholdet i dokumentene. 
 På skolen vår forsøker vi å finne ut av hvordan elevene har det ved årlige 

trivselsundersøkelser i oktober/ november: 

o 1 – 4 trinn: Gjennomføres i elevsamtale 

o Fra 5. trinn til og med vg3 benyttes den nettbaserte elevundersøkelsen 

fra utdanningsdirektoratet. 

o Elevsamtale og kontaktsamtale 2 g/ året (oktober/ november og mars/ 

april) der trivsel er et av flere temaer for samtalen. 
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o Resultatene av undersøkelsene presenteres for personalet ved skolen, 

for FAU, elevråd, SU og skolemiljøutvalget. 

 På skolen vår skal nye elever bli tatt i mot på en hyggelig og inkluderende 

måte. 

 Skolen skal ha god voksendekning i friminuttene, ca 1 voksen pr 50 elever 

 Helsesøster og PPT er tilgjengelig på skolen til faste tider og kan benyttes i 

arbeidet mot mobbing og plaging. 

 Handlingsplanen legges fram årlig for elever og foresatte i høstsemesteret. 

Det er i den forbindelse også aktuelt å ha elevenes læringsmiljø som tema, jf. 

Opplæringslova § 9 a. 

 

 

 

Tiltak på trinnivå: 

 
 Kontaktlærer og de andre voksne på trinnet er positive autoriteter som sitter 

inne med sterkeste våpenet i kampen mot mobbing. Lærerne og assistentene 

er de ubestridte lederne i klassene som legger til rette for gode relasjoner, god 

kommunikasjon og en god atmosfære. 

 Trinnene skal ha regelmessige trinnmøter der det arbeides kontinuerlig og 

systematisk med trivsel og læringsmiljø. Aktuelle tema i slike møter er 

empati, vennskap, trygghet, toleranse, respekt, ærlighet, samarbeid, 

inkludering, åpenhet, høflighet, hjelpsomhet, bry seg om, ta ansvar med mer. 

 Trinnene skal ha nært samarbeid med de foresatte og det skal gjennomføres 

elevsamtaler. 

 Elevene gis trening i aktive verdivalg for å hindre utvikling av mobbing og 

plaging.  

 

 

 

RUTINER FOR AVDEKKING AV MOBBING 
 

 Alle som er tilsatt på skolen har plikt til å ta signaler om mobbing på alvor, 

jf. Opplæringslova § 9a-3 annet ledd. 

 For å avdekke mobbing kreves det årvåkne voksenpersoner i klassene da 

mobbing og plaging ofte foregår i det skjulte. 
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 La eleven forstå at det er riktig å si fra dersom de selv eller andre blir mobbet 

eller plaget. Forskjellen på informasjon og sladder må avklares for elevene. 

 Anmerkningsprotokoller brukes aktivt på ungdomstrinnet og vgs. 

 Sosiallærerne brukes som kontaktpersoner for lærere og elever. 

 Rektor sørger for at trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen blir 

gjennomført hvert år om høsten. 

 Resultatene fra undersøkelsene presenteres for personalet ved skolen, og 

dessuten for SU, FAU, skolemiljøutvalg og elevråd som skal holdes løpende 

underrettet om alle forhold som har med vesentlig betydning for 

skolemiljøet, jf. Opplæringslova § 9a-6 om informasjonsplikt og uttalerett. 

 Årlig analyse og gjennomdrøfting av resultatene som framkommer og 

drøfting av tiltak om nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

RUTINER FOR Å GJØRE PLANEN KJENT FOR ALLE 

AKTØRENE I SKOLESAMFUNNET. 
 

 Alle foreldre informeres om planen på første foreldremøte om høsten. 

 Nytilsatte lærere og assistenter blir informert om planen. 

 Handlingsplanen mot mobbing og plaging ligger ute på skolens hjemmesider 

og i It’s Learning. 

 

 

RUTINER FOR DRØFTINGER/ ENDRINGER AV PLANEN 
 

Planen tas opp i personalet, elevråd, FAU og skolemiljøutvalget i forbindelse 

med den årlige trivselsundersøkelsen ved skolen. 

 

 

ANSVARSOMRÅDER 
 

Alle voksne, elever og foresatte ved Longyearbyen skole har et klart ansvar i 

forhold til mobbing og plaging 
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 Ledelsen har ansvar for at det drives systematisk og kontinuerlig arbeid for å 

fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, jf. opplæringsloven § 9a-4. 

 Kontaktlærere, faglærere, assistenter og sosiallærere har ansvaret for å drive 

kontinuerlig forebyggende arbeid i klassene, samt ta alle tilfeller av mobbing 

og plaging alvorlig og sørge for at nødvendige tiltak blir satt i verk. 

 Elever og foresatte har ansvaret for å varsle ledelsen/ kontaktlærer ved skolen 

dersom det er mistanke om mobbing eller plaging. 

 

 

HVA KAN FORELDRE GJØRE? 
 

Dra ikke i tvil barnets opplevelse av mobbing, vold og/eller rasisme 

 Samtal jevnlig med barna om trivsel, læringsmiljø og egen atferd 

 Meld fra til skolen dersom det er signaler om at egne eller andres barn blir 

utsatt for mobbing, vold eller rasisme.  

 Bidra aktivt til å skape gode relasjoner i foreldregruppa 

 

 

Ta heller kontakt med skolen en gang for mye enn en gang for 

lite! 
 

 

HVA KAN ELEVENE GJØRE? 
 

 Elevene skal straks melde fra til foreldre eller en voksen på skolen dersom de 

opplever mobbing eller plaging 

 Elevene må være på vakt om andre blir plaget, og gi tydelig til kjenne at de 

tar avstand fra dette 

 Elevene må melde fra til en voksen om andre blir plaget 

 Elevene skal arbeide sammen med kontaktlærer for et trygt og godt 

klassemiljø. 

 

 

TILTAK DERSOM MOBBING OPPDAGES.  
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Dersom en elev eller foreldre ber om tiltak som vedkommer det psykososiale 

miljøet, deriblant tiltak mot krenkende adferd som mobbing, diskriminering, 

vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om 

enkeltvedtak i forvaltningslova, jf. opplæringslova § 9a-3. Det er utarbeidet 

rutiner for dette ved skolen som sikrer korrekt saksbehandling og registrering. 

 

Når skolen blir kjent med en situasjon som kan være mobbing, skal det ved 

Longyearbyen skole gjøres følgende: 

 

Tiltak overfor offer og utøver 

 Dersom det observeres mobbing eller annen plaging skal det reageres 

umiddelbart og handlingen stoppes. 

 Kontaktlærer tar først en oppklaringsrunde for å få oversikt og konkretisere 

hva som har skjedd. 

 Kontaktlærer vurderer behov for å få bistand av annet fagpersonell som 

sosiallærer, rådgiver, helsesøster o.l. Foreldre bør også snakkes med på et 

tidlig stadium for å få et bredt og sammensatt bilde av saken  

 Kontaktlærer snakker deretter med offeret og innhenter opplysninger fra 

involverte parter. Samtalen med offeret kan inneholde momenter som:  

 

 Hvem, hva, hvor og når 

 Gi eleven støtte 

 Forsikre eleven at den situasjonen som er oppstått rundt ham/ henne 

ikke aksepteres av skolen. 

 Informere hva skolen har til hensikt å gjøre med saken 

 Videre oppfølging, ny samtale med evaluering avtales. 

 

 Kontaktlærer har samtale med utøveren. Er det flere som utfører mobbing 

eller plaging bør de ikke få anledning til å samsnakkes først. Det føres først 

individuelle samtaler. Samtalen med utøver kan inneholde momenter som: 

 

 Vi vet hva som skjer 

 Marker en klar holdning. Vi aksepterer ikke mobbing/ plaging og det 

må umiddelbart bli slutt med det. 

 Det finnes ikke unnskyldninger for å mobbe/ plage andre 

 Få til positive forpliktelser, hva du kan gjøre for å endre dette 

forholdet 
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 Utøver må bli informert om at nye samtaler gjennomføres helt til vi er 

sikre på at mobbingen er opphørt. 

 Videre oppfølging, ny samtale med evaluering avtales. 

 Foresatte informeres om hva som er kommet fram gjennom samtalene og det 

som er bestemt om videre oppfølging. Foreldre til offer blir tatt med på råd 

 Foreldre til utøver blir også kontaktet 

 Offer og utøver/-e kan ha en felles samtale sammen med kontaktlærer. 

Dersom nødvendig innkalles foreldrene til de involverte partene i dette 

møtet.  

 Det skal inngås avtale med utøveren. 

 Utøveren og offeret følges opp over tid med regelmessige samtaler.  

 Dersom saken ikke løses gjennom nevnte tiltak, kaller rektor inn partene i 

konflikten sammen med foresatte til videre samtale. 

 

 

Rapporteringsrutiner/vurderinger 

 Kontaktlærer rapporterer til rektor på vedlagte skjema så snart som mulig 

etter at hendelsen er meldt eller oppdaget. 

 Foresatte skal informeres om hva som har skjedd og hvilke tiltak skolen 

iverksetter. 

 De ansatte informerer foresatte og elev om retten til å få et enkeltvedtak når 

de kommer med henstillinger om tiltak i forhold til det psykososiale miljøet.  

 I alvorlige tilfeller skal det inngås skriftlig avtale med utøveren som skal 

forevises de foresatte og arkiveres i elevmappen. 

 Sanksjoner overfor enkeltelever eller grupper vurderes. 

 Ved alvorlige tilfeller skal det vurderes om barnevern og/eller politi skal 

varsles, vurderingen foretas av ledelsen ved skolen. 
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Skjema for registrering av mobbesak 
(skal oppbevares i egen mappe i arkivet) 

 

Dato 

 

Navn på elev: 

 

Trinn og gruppe 

Navn kontaktlærer: 

 

Navn foresatte: 

 

Navn foresatte: 

Telefon / mobil 

 

Telefon / mobil 

 

Melding av sak: 

Hvem har meldt saken: 

 

 

 

Hvordan ble saken avdekket: 

 

 

 

 

Hvem er kontaktet: 

 

 

 

Informasjon registrert ved observasjon på skolens område: 

Periode: 

 

 

 

Hva er blitt observert: 

 

 

 

 

Informasjon registrert ved 1. samtale med offer: 

 

Hvem hadde samtalen:                                                                    Dato 

Hva kom fra under samtalen: 
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Informasjon registrert ved oppfølgingssamtale med offer: 

 

Hvem hadde samtalen:                                                         Dato 

Hva kom fram under samtalen:        

 

 

 

 

 

Informasjon registrert ved samtale med plagerne:               

Hvem hadde samtalen:                                                        Dato: 

Navn på de involverte: 

Hva kom fram: 

 

 

 

 

 

Informasjon registrert ved gruppesamtale med plagerne: 

Hvem hadde samtalen:                                                         Dato: 

Navn på de involverte: 

Hva kom fram: 

 

 

 

 

Avtale inngått: (eget skjema for avtale/kontakt) 

Kontakt med foresatte til offer: 

Dato: 

 

 

 

Kontakt med foresatte til mobber: 

Dato: 

 

 

 

Tiltak: (Skal danne utgangspunkt for tiltak i et enkeltvedtak der skolen behandler henstillinger 

om tiltak etter reglene i forvaltningsloven).  
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Avtale/kontrakt i mobbesak: 

 

Avtale inngått (dato): 

 

 

 

 

For (navn) 

Til stede/involverte parter: 

 

 

 

 

I følge avtalen skal jeg/vi forplikte oss til…. 

 

 

 

 

 

Tiltak: 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser ved brudd på avtalen: 

 

 

 

 

 

Underskrift elev: Underskrift foresatte: 

 

 

 

 


