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Innledning 
Opplæringslovens kapittel 9A gir skole og skoleeier et stort ansvar for å drive et systematisk 

arbeid for å skape et trygt og godt skolemiljø. Eleven har rett og plikt til opplæring, og skolen 

plikter å sørge for at eleven har det bra på skolen.   

Kapittel 9A gir elever og foresatte sterke individuelle rettigheter. Det er ikke nok at skole og 

skoleeier arbeider med læringsmiljøet på skolen. Loven krever at arbeidet med skolemiljøet 

utføres på en bestemt måte. Det skal utarbeides planer som kan dokumentere vurderinger, 

prioriteringer, drøftinger og elevmedvirkning osv.  

Dette dokumentet skal være et verktøy i arbeidet med å oppfylle kravene i Opplæringsloven 

og kvalitetssikre arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø. Dokumentet gir en oversikt 

over lovkravene og skal være et arbeidsredskap i den daglige driften for alle som arbeider 

med skole. Skolemiljøarbeidet er en del av de kontinuerlige læringsprosessene i skolen. 

Skoleeiers system sikrer ikke at alle elever til enhver tid har et godt skolemiljø, men angir 

retningen i arbeidet for at alle skal få det. Det er ikke mulig å innfri alle deler av systemet hele 

tiden, men det ligger en klar forventning om at alle ansatte arbeider for å realisere 

intensjonen om et trygt og godt skolemiljø hver dag.  

I overordnet del står det at faglig læring ikke kan isoleres fra sosial læring. En viktig faktor i å 

skape et trygt og godt skolemiljø er et systematisk arbeid med å bygge opp og utvikle 

elevenes sosiale kompetanse. Sentrale områder innen sosial kompetanse er empati, 

samarbeidsferdigheter, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Det er viktig å skape gode 

arenaer for samhandling og fellesskapsopplevelser. Felles skoleregler, ordensregler og 

tydelige voksne og en tydelig elevrolle skaper forutsigbarhet og trygghet når mange skal 

fungere godt sammen. I Vestre Toten kommune er det utarbeidet noen sentrale verdier som 

skal ligge til grunn for alt arbeid med barn og unge i kommunen. Disse verdiene er: 

 

TRYGGHET – RESPEKT - INKLUDERING - MESTRING 

Verdiene skal speiles i skolenes arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø. Det er 

utarbeidet en verdiplakat som skolene oppfordres til å henge opp og ta i bruk ved sin skole. 

Det er også slik at i all aktivitet som foregår i skolebygget utenom skoletid må leietager si noe 

om hvordan de arbeider med disse verdiene for å kunne leie skolebygget. 
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Lovkrav og virkeområde 
Det følger av Opplæringslovens § 13-10 at kommunen skal ha et forsvarlig system for 

vurdering av om krava i opplæringsloven med forskrifter blir oppfylt. Dette dokumentet 

beskriver Vestre Toten kommunes forsvarlige system for å sikre elevene sitt skolemiljø i 

opplæringslovens kapittel 9A, og innebærer forpliktelser for alle medarbeidere i grunnskolen.  

Systemet omfatter alle grunnskolene i Vestre Toten kommune, herunder også kommunens 

tilbud om skolefritidsordning og leksehjelp (med de unntak som framkommer av §§ 9A-10 og 

9A-11). Systemet skal konkretisere skolens ansvar og hjelpe de ansatte i å skape et trygt og 

godt skolemiljø, forebygge og håndtere krenkelser. 

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»  

(Opplæringslova, 1998, § 9A-2)  

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 

elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette 

blir gjort.» (Opplæringslova, 1998, § 9A-3)    

Fokuset er på den enkelte elevs opplevelse eller den virkningen læringsmiljøet har på den 

enkelte elevs helse, trivsel og læring. Arbeidet med skolemiljøet skal være proaktivt og preges 

av sentrale verdier som trygghet, respekt, inkludering og mestring. 
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Mål  
Grunnskolen i Vestre Toten skal bidra til å fremme helse, trivsel og læring for alle elever.  

«Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si 

overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og 

lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og 

for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 

engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og 

handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og 

lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast (Opplæringslova, 1998, § 1.1 Formålet med opplæringa).  

 

I ny overordnet generell del av læreplanen angis prinsipp for skolens praksis: «Skolen skal 

møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer danning og 

lærelyst. For å lykkes med dette må skolen tilrettelegge for den enkelte elev og bygge et 

inkluderende læringsmiljø. Det krever et profesjonsfelleskap som er engasjert i å utvikle 

skolen»….«Skolen skal utvikle inkluderende og gode fellesskap som fremmer helse, trivsel og 

læring for alle…...Alle elever skal lære å ta ansvar, delta og medvirke i et inkluderende 

fellesskap» (Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i 

grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa, 2017, punkt 3.2).  Det krever «…tett 

oppfølging av den enkelte…Kartlegging og observasjon av hver enkelt elev er virkemidler  til å 

følge opp den enkelte….Tilpasset opplæring skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og 

tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor felleskapet» (Forskrift om utfylling av dei 

overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa, 

2017, punkt 3.1).  

Det vises til kommunens «Mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten kommune» 

som utarbeides skoleåret 2020/2021. Av disse satsingsområdene utledes grunnskolens årlige 

kompetanseplan.   
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Vestre Toten kommunes arbeid med å fremme et trygt og godt skolemiljø skjer med ulik 

intensitet og på ulike nivå;      

 

Figur 1: Ulike nivå av inngripen i forhold  

til et trygt og godt skolemiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer i et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring.   
I forståelsen av begrepet skolemiljø er relasjonen og konteksten som eleven er en del av 

sentral. Skolemiljø består av faktorene skolekultur, organisasjon og ledelse, klasseledelse, 

elev-elev relasjoner og hjem-skole samarbeid.  

Skolekultur  

I Vestre Toten kommune arbeider skolene med å etablere og opprettholde en god 

skolekultur. Det er viktig for et trygt og godt skolemiljø, fordi kulturen har betydning for 

hvordan organisasjonen fungerer. Å arbeide med kultur handler blant annet om å arbeide 

med verdier, holdninger, normer og praksis (f.eks. utvikling og oppfølging av felles regler og 

rutiner, vurdering for læring, læreplanarbeid etc.). Alle ansatte involveres i arbeidet med å 

skape en god skolekultur, fordi det krever en kollektiv orientering.  Holdninger og praksis til 

skolens ansatte har betydning for hvordan elevens skolemiljø blir. Det betyr at det er 

nødvendig å jobbe med relasjonene mellom de ansatte. Å diskutere etiske dilemmaer og være 

bevisst på det etiske ansvaret som hviler på lærere og ledere i skoler, er viktig. 

Håndtere 
krenkelser og 

mobbing

Forebygge mobbing 
og andre krenkelser

Faktorer som fremmer et trygt 
og godt skolemiljø (alle elever)
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Lærerne i Vestre Toten har gjennom skolens utviklingsarbeid blitt gitt et særlig ansvar for å 

planlegge sin undervisning med tanke på at eleven skal lære både faglig og sosialt. De 

planlegger med verdiene som utgangspunkt for sin praksis og i sin undervisning og er bevist 

sitt bidrag til å gi skolen et verdiløft.  

 

Lærerne har et bevisst forhold til det brede kompetansebegrepet i ny overordnet del og 

skolen skal se opplæringen i fag i lys av de verdiene og prinsippene som hele opplæringen 

bygger på (Overordnet del av Læreplan K20). 

 

Organisasjon og ledelse  

God ledelse er avgjørende for å kunne fremme et trygt og godt skolemiljø og for å forebygge 

og håndtere saker når de oppstår. Ledelsen har ansvaret for skolens systematiske og 

langsiktige arbeid og legger rammer og premisser for det miljøet elevene opplever. God 

ledelse krever både langsiktig planlegging og håndtering av akutte situasjoner som oppstår. 

Vestre Toten kommune som skoleeier har ansvaret for at virksomhetene jobber i samsvar 

med regelverket. Skolene i Vestre Toten kommune er i utvikling, er lærende organisasjoner og 

det bidrar til å fremme trygge skolemiljø. Skolene har en profesjonell kultur der de planlegger, 

gjennomfører og evaluerer sin pedagogiske praksis, sine rutiner og regelverksetterlevelse. 

Ledelsen legger til rette for samarbeid og kollektiv og individuell læring hos ansatte. Ledelsen 

sørger for at personalet er oppmerksomme på hvordan de møter barn og unge som trenger 

hjelp og støtte fra kompetente voksne (Utdanningsdirektoratet, 2018, Grunnlagsdokument for 

arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser).  

Klasseledelse  
Lærerens klasseledelse og relasjonen mellom lærer og elev er svært viktig for elevens 

opplevelse av skolemiljøet. I Vestre Toten kommune framstår lærerne som tydelige ledere og 

forbilder for elevene.  Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og 

sosial læring. Vestre Toten kommune har kompetente klasseledere som forstår dynamikken i 

elevgruppa, og lærerne har ferdigheter til å løse hendelser på en slik måte at det fremmer 

helse, trivsel og læring for alle elevene. Lærerne etablerer og opprettholder en positiv 

relasjon til hver enkelt elev, og elevene opplever å få både emosjonell og faglig støtte fra 

lærerne.  

Klasseledelse innebærer også å etablere normer og verdier i elevgruppa som fremmer positiv 

samhandling og læring. Å utvikle god struktur, følge opp regler og rutiner og å utvikle et 

læringsfellesskap er viktig. Lærerne må ha positive forventninger til hver enkelt elevs læring, 

atferd og utvikling (Utdanningsdirektoratet, 2018, Grunnlagsdokument for arbeidet med 

barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser). Mangfold i læringsfellesskapet skal 

anerkjennes som en ressurs i opplæringen i Vestre Toten kommune. 
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Relasjonen mellom lærer og elev er en bærebjelke for elevenes motivasjon, trivsel og 

velvære, og dermed en kjernefaktor i det som fremmer helse, trivsel og læring. Kjennetegn 

for å fremme gode relasjoner er: Lærer formidler aksept og varme, kjenner elevene godt, gir 

støtte ved behov og viser sensitivitet overfor elevens signaler. Samspillet og relasjoner er 

viktig for alle elever i klassa, men spesielt viktig for elever som er eksponert for ulike former 

for risikofaktorer som lærevansker, omsorgssvikt eller psykiske vansker (Sabol & Pianta, 

2012).  Når lærere handler og viser omsorg for elevene og ser den enkelte, anerkjennes 

menneskeverdet som en grunnleggende verdi for skolen og samfunnet (Overordnet del)  

 

Elev-elev relasjoner  

Vennskap og samspill med jevnaldrende er svært viktig for barn og unge, og evnen til å 

mestre dette har betydning for deres trivsel, identitetsutvikling og faglig og sosial læring. 

Gode relasjoner elevene imellom er avgjørende for at de føler tilhørighet til skolen. Skolene i 

Vestre Toten kommune arbeider systematisk med sosial og emosjonell kompetanse, og med å 

skape fellesskap, samhold og trygghet mellom elevene. Å etablere kollektive klassemiljø med 

et «gyldig klasse-vi» forebygger negativ samhandling og negative gruppedynamikker mellom 

elever. Den forebyggende innsatsen gjennom miljø-, fellesskaps- og relasjonsbygging er 

spesielt viktig fordi krenkelser ofte foregår på digitale og fysiske arenaer der voksne i liten 

grad er til stede og kan ta ansvar. 

Den generelle delen av læreplanen, ny overordnet del understreker at skolen både må 

stimulere og utnytte, men også være en motvekt mot kulturer barn og unge skaper selv. 

Skolen må arbeide for å utvikle en kultur for læring og læringsfellesskap blant elevene, hvor 

elevene opplever at interesse for skolearbeid og gode resultater blir verdsatt.  Pedagogiske 

praksiser som fremmer læringsfellesskap og sosiale fellesskap og tilhørighet 

(Utdanningsdirektoratet, 2018, Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehagemiljø, 

skolemiljø, mobbing og andre krenkelser). 

Sosial og emosjonell læring er en prosess for å utvikle grunnleggende sosiale og emosjonelle 

ferdigheter. Det handler om ferdigheter som å gjenkjenne og håndtere egne følelser, sette 

seg inn i andres perspektiv, sette seg positive mål, etablere og opprettholde positive 

relasjoner, ta ansvarlige avgjørelser og håndtere sosiale situasjoner konstruktivt. Spesifikk 

innsats for å utvikle elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse kan øke elevenes evne til å 

ta andres perspektiv, og derigjennom til å kunne ta hensyn til medelevers behov og til å kunne 

inngå i en mer støttende samhandling. Det handler også om å støtte elevene i rollen som 

klassevenn. På denne måten kan tiltak for sosial og emosjonell læring bidra til helse og trivsel. 

Spesifikke tiltak rettet mot hele elevgruppa for å fremme empati og prososiale holdninger, har 

vist seg å være en effektiv komponent i forebygging av mobbing (Kärna, Voeten, o.a. 2011).  

Et kvalitativt godt hjem-skole samarbeid  

I Vestre Toten kommune bygger skolenes ledelse, lærerne og foreldrene en god relasjon seg 

imellom, fordi det har stor betydning for elevenes helse, trivsel og læring.  Mange foreldre er 
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ikke klar over i hvilken grad de innvirker på læringsmiljøet i skolen og for utvikling av 

prososiale normer blant elevene. Derfor informeres både den enkelte forelder og hele 

foreldregruppen om dette og oppfordres til å engasjere seg i barnas skolegang både hjemme 

og på skolen.  Samarbeidet skole – hjem betinger at partene har en åpen og respektfull dialog 

basert på gjensidighet, der foreldrene føler seg ivaretatt når de henvender seg til skolen. 

Overganger 

Å sikre kvaliteten på overganger mellom barnehage og skole, mellom ulike årstrinn og mellom 

barneskole og ungdomsskole er viktige rutiner for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Lærere 

skal ha innsikt i og forståelse for hovedtrekk ved avsluttende trinn (1. 2. 4. 7. 10. og vg1). Det 

samme gjelder overganger mellom skole og tilbud fra andre tjenesteområder i kommunen. 

Forebygge mobbing og andre krenkelser 
Forebygging av mobbing og krenkelser kalles også «mobbingsfokusert forebygging». 

Forebygging forstås som arbeid som er rettet mot at mobbing og krenkelser ikke skal skje og 

handler om å minske risikofaktorene og øke beskyttelsesfaktorene.   

Det innebærer å ha innsikt i årsaker til at mobbing og andre krenkelser skjer og arbeid med 

strategier for at det ikke skal skje. I det forebyggende arbeidet er det nødvendig å etablere en 

felles forståelse av hva mobbing og andre krenkelser er hos de profesjonelle voksne.     

En tydelig mobbedefinisjon 

Forståelsen av mobbing er i utvikling; Dan Olweus beskriver mobbing som gjentatte 

krenkelser eller negative handlinger over tid mot en person som har vanskelig for å forsvare 

seg. Denne definisjonen gjenkjennes i Elevundersøkelsen. En slik forståelse kan bidra til at 

skolenes ansatte ofte legger for stor vekt på en skjev maktbalanse når de skal vurdere om noe 

er mobbing og de oppfatter elever som «sarte», noe som bidrar til å bagatellisere elevens 

egen subjektive opplevelse av å bli krenket (Eriksen & Lyng, 2015).    

Mobbing er et komplekst sosialt fenomen som ikke kan forklares ut fra individuelle 

forutsetninger hos den som mobber eller den som blir utsatt for mobbing, men som sosiale 

prosesser og følelser på avveie (Lund, o.l., 2015).    
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I Vestre Toten kommune forstås krenkelser og mobbing som et komplekst relasjonelt 

fenomen:   

Figuren viser krenkelser og mobbing som et komplekst relasjonelt fenomen: 

 
 

Elever søker etter mening i det fellesskapet de er en del av. Det er viktig at undervisningen, 

faglig og sosialt, oppleves som relevant og meningsfull. En praktisk måte å forstå mobbing på 

kan være å betrakte det som en prosess der visse elever søker å dekke sine sosiale behov på 

destruktive måter. De kan oppleve det som vanskelig å finne en mening i det etablerte Vi-et 

og søker å skape et ugyldig Vi. Det er viktig for lærerne å være oppmerksom på at enkelte 

elever er særlig gode til å lese det sosiale spillet og kan utnytte dette på måter som er 

negative for andre. Ingrid Lund definerer mobbing som: "Handling av barn og/eller voksne 

som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og 

mulighet til medvirkning". 

Begrepet krenkelser (Krenkelser: Begrepet) blir i NOU 2015: 2 definert som et samlebegrep 

for ord eller handlinger der en persons verdighet eller integritet blir krenket. Dette omfatter 

alt fra enkeltstående ytringer eller handlinger til gjentatte episoder, og som skaper ubehag 

hos den som blir utsatt for det. I motsetning til Olweus sin definisjon av mobbing krever ikke 

Individuelle 
egenskaper 

i eleven

Aktør, læring 
som subjektiv 

prosess som 
foregår i den 
enkelte elev 

Kontekstuelle 
forhold
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denne definisjonen at man har mange gjentakelser, men for den det gjelder kan det ofte 

oppleves som gjentagende om de blir utsatt for flere krenkelser med samme innhold. 

Å bygge inkluderende miljøer 

Det er SKOLEN som tar ansvar for og evner å kompensere for elevenes ulikheter, ulike 

startposisjoner og elvenes mangfold. Det er dette FNs Unesco beskriver som Inclusive 

education (1994). Gjennom å ha en inkluderende orientering, å skape trygge fellesskap bygger 

man inkluderende samfunn som gir lik mulighet til utdanning for alle. 

Grunnideen bak den norske enhetsskolen (1974) er at vi lærer av hverandre, å være sammen 

med de som er like oss gir trygghet, men å være sammen med de som er ulike oss er noe som 

gjør at vi lærer noe nytt …» utan den erfarenheten kan vi inte bli trygga eftersom vi ständigt 

kommer att möta olikheter» (Persson & Persson, 2016, s. 40-41). 

Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare (overordnet del). Ved å utforske 

og bruke begrepet klassevenn tydeliggjør vi en forventning og et ønske om et fellesskap der 

alle bidrar til hverandre og skaper en trygghet i gruppa (Bergkastet, 2019) 

I skolene i Vestre Toten kommune er personalet kjent med sine plikter etter regelverket og de 

følger med på risikofaktorer i skolemiljøet.  

Det arbeides systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i skolene i Vestre Toten 

kommune. Systematisk HMS-arbeid og internkontroll er lovpålagte plikter for skolene 

(Opplæringslova, 1998, § 9A-3). Kjernen i dette er operasjonalisering av lovkravene, avdekking 

av risiko og utfordringer i miljøet, iverksetting av tiltak rettet mot risikoområder og 

implementering av rutiner.  

Forebyggende arbeid i skolene i VTk (den kontekstuelle sirkelen)  

Inkludering handler om at fellesskapet rommer alle, fellesskapet er et gyldig VI. Alle sikres 

deltakelse gjennom direkte engasjement i meningsfylte aktiviteter, rett til å medvirke, lik 

mulighet til å bli hørt og alle er sikret utbytte av opplæringen, både faglig og sosialt (P.Haug 

2014).  Elevens subjektive opplevelse av tilhørighet vektlegges i skolens arbeid.   

Barn og unge skal realisere sitt potensiale for læring i inkluderende fellesskap. Det innebærer 

både en faglig, språklig, sosial og personlig inkludering (Nordahl, Qvortrup og Hansen 2014).     

Ved alle skolene utarbeides ordens/skole-reglement som elevene øver på og gis opplæring i 

og som kommunen har gitt forskrift for (Opplæringslova, 1998, § 9A-10).  Lærerne, andre 

ansatte og skolens ledelse er konsistente og konsekvente i oppfølgingen av reglementet. 

Foreldrene/foresatte og FAU ved skolen informeres om skolens ordensreglement 

(Utdanningsdirektoratet, Ordensreglement, 2014).  

Det utarbeides klasseregler/trivselsregler i hver klasse i samarbeid med elevene som øves i og 

gis opplæring i disse. Foreldrene informeres om hvilke klasseregler/trivselsregler elevene i 

klassa arbeider etter gjennom skoleåret. PP-tjenesten kan veilede på dette. Målet er at 
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elevene skal utvikle god dømmekraft og lærer seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og 

utenfor skolen (Overordnet del). Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og 

reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes (Overordnet del). Elevene skal også 

kjenne til hvilke forventninger skolen har til deres bidrag for å skape et gyldig VI. De skal 

utvikle evnen til å tenke kritisk og forstå at det også innebærer et handlingsperspektiv. Målet 

er at elevene i Vestre Toten vet hva krenkelser og mobbing er og hvordan de skal gå fram om 

de sjøl eller andre blir utsatt for dette.   

Elever og foreldre/foresatte i Vestre Toten blir informert om hvilke rettigheter de har i forhold 

til § 9A-2 (Opplæringslova, 1998, § 9A-2).  

Skolens personale har kompetanse i å kjenne igjen tegn på krenkelser, ekskludering og 

mobbing, og de vet hva som skal gjøres for å forebygge og håndtere dette.  

Skolens personale kjenner til regelverket, de vet hva som er skolens ansvar og forstår at noen 

former for krenkelser, ekskludering og mobbing er vanskelige å se eller gjenkjenne.   

Hver skole i Vestre Toten kommune har en skolehelsetjeneste og en PP-tjeneste som er tett 

på skolens elever og ansatte.    

Skolens personale, PP-tjenesten og skolehelsetjenesten har høy og oppdatert kompetanse for 

å kunne følge med og avdekke krenkelser og mobbing (observasjonsverktøy, sosiometri, 

kompetanse i/om klasseledelse, veiledning og samtaleredskaper). Skolens personale har 

oppmerksom tilstedeværelse i timer, friminutt og SFO. Oppmerksomheten og innsatsen økes 

ved bekymring.  

Skolens personale og ledelse har opplæring i LP-modellen fra 2008 (Læringsmiljøsenteret, LP-

modellen, 2013). Modellen er i bruk ved skolene. Foreldregruppa kan involveres gjennom 

bruk av modellen. PP-tjenesten kan fungere som prosessveileder og som en faglig 

drøftingspartner. I LP-modellen analyseres det gjennom å spørre: 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

Figur 3:  

Sammenhengssirkelen  

i LP-modellen 

Hva kan elevens 
subjektive 

opplevelse henge 
sammen med?



  SKOLEMILJØ    
  Skoleeiers system 

Side | 14  
 

 

Skolens personale og skolens ledelse bidrar til at eleven opplever at det er trygt å si fra, 

uansett hvor lite eller stort problemet er.   

I skolene i Vestre Toten kommune identifiseres og settes det i verk tiltak rettet mot elever 

som er eller kan være særskilt sårbare. Det kan være elever som opplever utfordrende 

livssituasjoner og utfordrende relasjoner. Særskilt sårbarhet er en skjønnsmessig vurdering, 

men ulike sårbarhetsfaktorer er: 

- Individuelle (eks. sykdom, diagnoser, temperament, språkvansker) 
- Familie (omsorgssvikt, psykisk sykdom, samlivsbrudd, rus, høyt konfliktnivå) 
- Jevnaldrende (mobbing, utfordring i å etablere og bli i stabile vennerelasjoner) 
- Miljøet (som fattigdom, kriminalitet, mangel på sosialt nettverk) 

(udir)  
 

Skolehelsetjenesten og PP-tjenesten kan veilede i arbeidet med å identifisere og sette i gang 

tiltak.   

Lærerne i Vestre Toten har innsikt i og forstår de sosiale dynamikkene som oppstår når elever 

og lærere kommer sammen og skal fungere som en gruppe (gruppepsykologi).   

Spesifikk ferdighetstrening i sosialt samspill gjennomføres ved behov som en forsterket 

innsats og i en tidsavgrensa intensiv opplæring. PP-tjenesten kan veilede.        

Alle klasser gjennomfører elevundersøkelsen og skolens ledelse har ansvar for at resultatene 

løftes fram og at systematiske tiltak iverksettes av skolens personale. Resultatene presenteres 

foreldre/foresatte og innspill drøftes. Resultater og tiltak kan drøftes med skolehelsetjenesten 

og PP-tjenesten.  

Skolene bruker aktivt medelever som positive rollemodeller (besøk, fadderordninger, 

aktivitetsledere etc.).   

 

Skolene har fokus på opplæring i trygg og god bruk av internett (nettvett).  Målet er å utvikle 

elevenes digitale kompetanse generelt og den digitale dømmekraften spesielt. Digital 

dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig 

måte; både overfor seg sjøl og overfor andre. Elevene bør lære hvordan de kan dokumentere 

digital mobbing, f.eks. ved å ta skjermdump og få kunnskap om hvor de kan henvende seg for 

å få hjelp.   

Alle de voksne i skolen har kompetanse i å SE når det er andre voksne ansatte som krenker 

eller mobber elever og de må vite hvordan det skal håndteres. De har da plikt til å varsle 

skolens ledelse og det er utarbeidet rutiner på håndtering av slike saker.  

Det er nulltoleranse for dette ved skolene i Vestre Toten.      
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For mange elever i barneskolen utgjør tiden i SFO 

en stor del av skolehverdagen. SFO holder også 

åpent i de fleste av skolens ferier.  

 

Vestre Toten kommune har utarbeidet 

dokumentet «Kvalitet i SFO» som er med på å 

sikre elevens rettigheter til et trygt og godt 

skolemiljø på denne arenaen.  

 

Skolene i Vestre Toten har faste tverrfaglige møtepunkt med kryssfaglig samarbeid på hver 

skole ledet av rektor som systematisk drøfter elever som er ekstra sårbare i forhold til helse, 

trygghet og trivsel (målet er å identifisere, undersøke og følge opp med tiltak, evaluere og 

endre). Deltakere kan være skolens ledelse, PP. rådgiver, helsesykepleier, evt. rådgivere, SFO-

leder, miljøarbeidere og lærere. Sammensetningen vil variere fra skole til skole.   

  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio35qq1-feAhUuAxAIHXEvD6cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lybskole.no/innskriving-av-elever-til-1-trinn.5976650-247443.html&psig=AOvVaw3uzHqgivD-u7baDuTmGiQs&ust=1542965151665399
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Skolens årlige sjekkliste for systematisk arbeid med skolemiljø:  

Hva Når 

Hva er lovkravene og hva betyr de?  

Hva er målet for arbeid med skolemiljø?  

Hva er utfordringene og risikofaktorene ved skolen vår?  

Har vi felles rutiner i skolen for å følge opp at alle elever har det 
bra? Hvis ikke; lag rutiner! 

 

Definer HVEM som har ansvar for HVA ved skolen og HVORDAN 
dette ansvaret utføres! 

 

Sørg for at ALLE kjenner til krav og rutiner!  

Evaluer og vurder egen praksis (som del av skolebasert 
vurdering). 

 

 

Håndtere krenkelser og mobbing 
Saker som gjelder § 9A i Opplæringsloven skal først meldes rektor. Om ikke rektor tar tak i 

saken innen 5 dager, kan foresatte melde saken til Fylkesmannen. Skolen v/ rektor og 

skoleeier skal ha gjort det som med rimelighet kan forventes av delpliktene innen 5 dager. 

Skolen skal gjøre sitt ytterste for å overholde 5 dagers-fristen.    

Aktivitetsplikten innebærer at skolen handler før eleven sjøl eller elevens foreldre melder fra 

om uønskede forhold ved skolemiljøet, den handler om særskilt oppmerksomhet på sårbare 

elever og aktivitetsplikten når krenkelser oppstår. Det kan være krenkelser, mobbing, 

diskriminering, trakassering, vold og rasisme og særskilte tiltak i forhold til dette.   

Skolen har ”Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø.  

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og 

gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er 

mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til 

at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skole-eigaren i alvorlege 

tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen 

snarast undersøkje saka. 
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Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna 

tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking 

viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit 

grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.» (Opplæringslova, 1998, § 9A-4) 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 
b) kva tiltak skolen har planlagt 
c) når tiltaka skal gjennomførast 
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 
e) når tiltaka skal evaluerast 

 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte 

ledd” (Opplæringslova, 1998, § 9A-4).  

Alle forhold som negativt påvirker elevens opplevelse av eget skolemiljø skal håndteres av 

skolen etter kravene i aktivitetsplikten.  Opplæringslova har en bestemmelse om skjerpet 

aktivitetsplikt dersom voksne krenker elever:  

«§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev. 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 

arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom 

det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den 

som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje 

og fjerde ledd skal setjast i verk straks» (Opplæringslova, 1998, § 9A-5)   

I skolene i Vestre Toten blir dette drøftet; hva betyr dette i kollegiet? Hvordan skal vi 

håndtere dette?   

Krenkelser fra voksne kan komme til uttrykk på ulike måter som for eksempel: 

• *Elever blir skjelt ut, kjeftet på eller snakket nedsettende om i andres påhør.  

• *Elever blir latterliggjort.  

• *Elever blir forskjellsbehandlet eller diskriminert.  

• *Elever blir utsatt for negativ språkbruk, ironi og sarkasme. 

• *Elever blir utsatt for negative blikk og negativt kroppsspråk.  

• *Elever opplever mangel på anerkjennelse og respekt.  
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Aktivitetsplikten er en kontinuerlig handlingsplikt som består av 5 delplikter (se: vedlegg):  

Figur 4: De 5 delpliktene i aktivitetsplikten   

 

HVOR/VIRKEOMRÅDE:  
Retten i § 9A-2 omfatter skolens fysiske områder (inklusive skoleturer), skolebyggene 

(korridorer, toaletter, garderober, gymsal, kantine, aula, sfo og leksehjelp), 

uteområder/skolegården, skoleveien, skolebussen, nett og sosiale medier.     

HVEM:  
Aktivitetsplikten gjelder for alle som er ansatt eller som utfører tjenester for skolen. Ingen 

voksne kan snu seg vekk og si at de ikke vet. Bagatellisering av elevers opplevelse skal ikke 

skje.  

NÅR:  
Skolen vurderer om det er spesielle tidspunkt, arrangementer, aktiviteter, fag, 

overgangssituasjoner eller lignende som krever ekstra tilsyn eller særskilt tilrettelegging.   

Ulike nivåer av inngripen 
Vestre Toten kommunes arbeid med å fremme et trygt og godt skolemiljø skjer med ulik 

intensitet og på ulike nivå 

1. Følge med 
og fange opp

2. Gripe 
direkte inn

3. Varsle4. Undersøke

5. Sette inn 
tiltak og 
evaluere
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Nivå 3 

 
 
 

 
 

Nivå 2 

 

Nivå 1 

 

NIVÅ 1 
 

 

HVA NÅR / HVOR HVEM HVORDAN 

SKOLEKULTUR    

Arbeide med 

verdier, holdninger, 

normer og praksis, 

relasjoner mellom 

ansatte, drøfte 

etiske dilemma.   

 

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur   

 

 

Rektor og 

alle ansatte 

ved skolen    

 

Å planlegge 

undervisning med 

tanke på at elevene 

skal lære både 

faglig og sosialt 

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur 

Rektor og 

pedagogisk 

personale 

 

Å planlegge 

undervisning med 

tanke på å gi skolen 

et verdiløft 

Kontinuerlig 

utvikling av en 

skolekultur 

Rektor og 

pedagogisk 

personale 

 

GOD LEDELSE    

Systematisk og 

langsiktig arbeid 

med skolemiljøet, 

god håndtering av 

 

Kontinuerlig 

gjennom skoleåret  

 

Rektor    
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Figur 1: Ulike nivå av inngripen i forhold til et trygt og godt skolemiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akutte situasjoner 

og god ivaretakelse 

når elever trenger 

hjelp og støtte.       

Skoleeier sikrer at 

skolene arbeider i 

samsvar med 

regelverket.    

Kontinuerlig 

gjennom skoleåret. 

Inkluderes som 

innhold i 

skolerunden m/PPT 

som gjennomføres 

i februar hvert år.   

Kommunen 

v/ 

grunnskole-

sjefen  
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HVA NÅR / HVOR HVEM HVORDAN 

Skolene planlegger, 

gjennomfører og 

evaluerer sin 

pedagogiske praksis, 

sine rutiner og 

regelverksetterlevelse. 

Kontinuerlig og i 

skolebasert 

vurdering  

Rektor   

KLASSELEDELSE    

Lærerne på skolen 

framstår som tydelige 

ledere og forbilder, 

gode klasseledere og 

relasjonsbyggere De 

har metoder for å 

utforme 

utviklingsstøttende 

relasjoner lærer – elev  

Lærerne bygger 

utviklingsstøttende 

relasjoner til elever 

(vist seg veldig viktig i 

proaktivt arbeid i fht 

f.eks. vansker i atferd)  

Vies særlig 

oppmerksomhet 

ved skoleårets 

oppstart og 

gjennom 

skoleåret  

 

Rektor og 

lærerne  

 

Elev-elev relasjoner  

Skolene arbeider 

systematisk med sosial 

og emosjonell 

kompetanse, med å 

skape fellesskap, 

samhold og trygghet 

mellom elevene. Det å 

etablere kollektive 

klassemiljø.  

Gjennom 

skoleåret  

Rektor, 

lærere og 

andre 

ansatte på 

skolen.  

 

KLASSEVENN 
En tydelig elevrolle der 

eleven blir kjent med 

Gjennom 

skoleåret 

Rektor, 

lærere og 

andre 
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forventningene til 

rollen som klassevenn 

ansatte på 

skolen. 

Skolene arbeider med 

å utvikle elevenes 

sosiale og emosjonelle 

kompetanse.   

Kontinuerlig og i 

alle trinn 

avhengig av 

elevenes alder og 

modning.  

Rektor, 

lærere, 

SFO-leder 

og andre 

ansatte på 

skolen.  

 

HJEM-SKOLE 
SAMARBEID  
Skolene tar ansvar for 
å etablere et godt 
samarbeid med 
hjemmet.  
Foreldre/foresatte 
møtes med åpenhet 
og respekt.   

 

Kontinuerlig og i 

alle trinn  

 

Rektor, 

SFO-leder 

og lærerne  

 

    

OVERGANGER 
Å sikre god overgang 
mellom de ulike 
nivåene barnehage-
skole, barneskole - 
ungdomsskole 

Ved overganger 
mellom de ulike 
nivåene.  

Rektor, SFO-
leder, 
kontaktlærer 

 

NIVÅ 2  
 

HVA NÅR / HVOR HVEM HVORDAN 
Det arbeides 

systematisk med helse, 

miljø og sikkerhet 

(HMS) i skolene.  

Kontinuerlig   Rektor   
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Personalet følger med 

på risikofaktorer  

Kontinuerlig  Rektor, SFO-

leder, alle 

ansatte  

 

Skolekontaktdager 

Kontinuerlig 

evaluering av 

skolemiljøet 

Rektor 

lærer 

PPT 

 

NIVÅ 2 forts …  
 

HVA NÅR / HVOR HVEM HVORADN 
Alle skolene har 

ordens/skolereglement 

som er kjent blant 

ansatte, foreldre og 

elever.  

Alltid  Kommunen 

v/grunnskole-

sjef og rektor   

 

Hver klasse har 

trivselsregler som 

elevene deltar i 

utformingen av, øves i 

og får opplæring i.     

I klassa og på 

foreldre-møter 

Kontaktlærer   

Elever og 

foreldre/foresatte blir 

informert om hvilke 

rettigheter de har i 

forhold til § 9A-2.  

I klassa og på 

foreldre-

møter, i FAU.   

Rektor og 

kontaktlærer  

 

Skolens personale 

kjenner til regelverket i 

forhold til § 9A.  

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur   

Rektor   

Skolens personale har 

kompetanse i å kjenne 

igjen tegn på 

krenkelser, 

ekskludering og 

mobbing, de vet hva 

som skal gjøres for å 

forebygge og håndtere 

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur   

 

Kommunen v/ 

grunnskole-

sjefen og 

rektor  
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dette og de søker evt. 

støtte i 

skolehelsetjenesten, 

kommunepsykolog og 

PP-tjenesten.  

Skolens personale, 

skolehelsetjenesten og 

PP-tjenesten har høy 

og oppdatert 

kompetanse for å 

kunne følge med og 

avdekke krenkelser og 

mobbing. 

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur   

 

Kommunen v/ 

grunnskolesje

fen, rektor, 

SFO-leder, 

skolehelsetje

nesten og PP-

tjenesten  

 

Skolens personale har 

oppmerksom 

tilstedeværelse i timer, 

friminutt og SFO. 

Oppmerksomheten og 

innsatsen økes ved 

bekymring.  

Alltid  Rektor, SFO-

leder, lærere 

og andre 

ansatte på 

skolen – alle   

  

 

Sammenhengssirkelen 

(LP modellen)er i aktivt 

bruk ved skolene  

Kontinuerlig  Rektor   

NIVÅ 2 forts …  
 

HVA NÅR / HVOR HVEM HVORDAN 
Skolens personale og 

skolens ledelse bidrar 

til at eleven opplever at 

det er trygt å si fra, 

uansett hvor lite eller 

stort problemet er.  

Alltid   Rektor, 

lærere og 

andre ansatte 

på skolen – 

alle   

 

Elevene vet hva 

krenkelser og mobbing 

er og vet hvordan de 

skal gå fram om de sjøl 

Kontinuerlig  Rektor, 

kontaktlærer

e og andre 
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eller andre blir utsatt 

for dette.   

ansatte på 

skolen – alle   

I skolene identifiseres 

og settes det i verk 

tiltak rettet mot elever 

som er eller kan være 

særskilt sårbare. 

Kontinuerlig  Rektor, SFO-

leder, lærere 

og andre 

ansatte på 

skolen – alle   

 

Skolene har rutiner for 

å følge opp elevfravær 

og følger kommunale 

retningslinjer. 

(Compilo) 

Kontinuerlig Rektor, alle 

ansatte. 

 

Lærerne har innsikt i og 

forstår de sosiale 

dynamikkene som 

oppstår når elever og 

lærere kommer 

sammen og skal 

fungere som en gruppe 

(gruppepsykologi) 

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur   

 

Rektor, SFO-

leder, lærere 

og andre 

ansatte på 

skolen – alle   

 

Spesifikk 

ferdighetstrening i 

sosial samspill 

gjennomføres som 

tidsavgrensa intensiv 

opplæring 

Ved behov  Rektor, 

lærere og 

andre ansatte 

på skolen – 

alle   

 

Elevene gjennomfører 

elevundersøkelsen og 

skolens ledelse har 

ansvar for at 

resultatene løftes fram 

og at systematiske 

tiltak iverksettes av 

skolens personale 

I skoleåret  Rektor  

Det er 

utarbeidet 

egen rutine i 

VTk, som 

ligger på 

Compilo 

 

Resultatene fra 

elevundersøkelsen kan 

presenteres foreldre/ 

I FAU og i 

foreldremøter 

Rektor og 

kontaktlærer. 

 

https://x10.ksx.no/system.php?item=949&ok=52mf341gtbnwv0c
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foresatte og innspill 

drøftes 

Medelever brukes 

aktivt som positive 

rollemodeller 

Kontinuerlig 

gjennom 

skoleåret  

Rektor, 

lærere og 

andre ansatte 

på skolen – 

alle   

 

NIVÅ 2 forts …  
 

HVA NÅR / HVOR HVEM HVORDAN 
Skolene har fokus på 

opplæring i trygg og 

god bruk av internett 

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur   

 

Rektor, 

lærere og 

andre ansatte 

på skolen – 

alle   

 

Alle de voksne i skolen 

har kompetanse i å SE 

når det er andre voksne 

ansatte som krenker 

eller mobber elever og 

de må vite hvordan det 

skal håndteres. 

Det er utarbeidet 

rutiner på håndtering 

av slike saker.  

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur   

 

 

Brukes alltid  

Rektor, 

lærere og 

andre ansatte 

på skolen – 

alle   

 

 

Rektor  

 

Et tverrfaglig 

møtepunkt på hver 

skole med systematisk 

drøfting av elever som 

er ekstra sårbare i 

forhold til helse, 

trygghet og trivsel 

(identifisere, undersøke 

og følge opp med tiltak, 

evaluere og endre). 

Kontinuerlig 

utvikling av en 

kollektiv kultur   

 

Rektor 

(inspektør) 
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NIVÅ 3 

 

 

HVA NÅR / HVOR HVEM HVORDAN 
Vi bruker Beskrivelsene 

i de 5 delpliktene og 

utarbeider 

aktivitetsplan i tråd 

med lovkravet.    

Alltid ved behov  Rektor  Aktivitetsplaner 

skrives i Elements 

og ekspederes 

med svar ut.  

Skolen varsler skoleeier 

når det opprettes en 

ny aktivitetsplan. 

Epost med 

saksnummer i 

elements 

rektor  

Skoleeier lager oversikt 

over aktivitetsplaner 

som drøftes med den 

enkelte skole ved 

oppstart av nytt 

skoleår 

Kontinuerlig Skoleeier Skolesjef innkaller 

til årlig møte.  

https://x10.ksx.no/system.php?item=3455&ok=52mf341gtbnwv0c
https://x10.ksx.no/system.php?item=3455&ok=52mf341gtbnwv0c
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Arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø i hverdagen 
 

Rektor har ansvar for å definere HVORDAN skolen skal jobbe innenfor hvert nivå. Det må 

avsettes tid til at personalet i fellesskap kommer fram til hvordan de skal  

1) jobbe med faktorer som fremmer et trygt og godt skolemiljø for alle elevene 

2) forebygge mobbing og andre krenkelser 

3) håndtere krenkelser og mobbing 

Rektor har også ansvar for at skolens ansatte i fellesskap kommer fram til hva som legges i 

den enkelte delplikt. Hvilke aktiviteter skal til for å oppfylle den enkelte delplikt? 
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Vedlegg 

 

Aktivitetspliktens 5 delplikter 

1. Følge med: 

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt 

og godt skolemiljø» (Opplæringslova, 1998, § 9A-2). Dette innebærer en 

plikt for den enkelte voksne om å være ÅRVÅKEN, SKJERPET, FANGE OPP 

SIGNALER OG AKTIVT OBSERVERE hvordan elevene agerer hver for seg 

og seg imellom. Det skal være en lav terskel for å BRY SEG om hva elevene driver med.  

Følge med-plikten forutsetter inspeksjonsordninger, tilsyn i garderober m.m. – de voksne må 

bruke faglig skjønn. Plikten må tilpasses lokalt; etter forhold ved elevene og skolen. Innføring 

av velfungerende tilsynsordninger på alle skolens arenaer er godt forebyggende arbeid, men 

kan også være en konkretisering av å følge med og gripe inn. At et tilstrekkelig antall voksne 

sirkulerer i skolens fysiske miljø, på særlig utsatte områder og som aktivt følger med på hva 

som foregår mellom elever.  

Skolens ansatte må skaffe seg kunnskap om hva de skal se etter. Personalet på skolene i 

Vestre Toten kommune reflekterer kontinuerlig og i felleskap over hvor og når krenkelser kan 

forekomme, hvem som kan være utsatt og hvordan skolens ansatte skal følge med. De 

reflekterer over egen rolle og vurderer risiko og sannsynlighet for at voksne kan krenke 

elever, i slike tilfeller gjelder den skjerpede aktivitetsplikten.      

2. Gripe direkte inn  

«Alle som arbeider på skolen, skal … gripe inn mot krenking som 

mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg» 

(Opplæringslova, 1998, § 9A-2). Det handler om inngripen i den 

umiddelbare situasjon. Dette har sammenheng med HVA vi ser og HVA 

vi fanger opp. Ser vi elever som himler med øynene, ondsinnede/ nedverdigende blikk, 

avvisninger etc.?  

Plikten til å gripe inn må skilles fra tiltaksplikten. Det skal gripes inn med en gang i en akutt 

situasjon. Fokus skal være overfor opphavet til hendelsen, dvs. den eller dem som har utført 

den negative handlingen. 

Opplæringslova § 9 A-10 sier at tiltak overfor en elev ikke skal omfatte fysisk refsing eller 

annen krenkende behandling. Å påvirke en elev gjennom å gi en beskjed eller gjennom 

minimal bruk av fysisk kontakt, f.eks. be en elev om å forlate klasserommet eller forsiktig lede 

eleven ut av rommet, anses ikke som et inngripende tiltak som krever særskilt hjemmel. 

Andre hjelpetiltak som GPS-sporing og bruk av oppbinding vurderes derimot som 

inngripende. Inngripende hjelpetiltak kan bare brukes i de tilfellene det er samtykket til dette.  
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Samtykkebasert bruk av inngripende hjelpetiltak vil ikke anses som bruk av tvang. Elevens 

mening vedrørende hjelpetiltaket skal tillegges vekt etter alder og modning 

(Utdanningsdirektoratet (2018), Bruk av nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i 

skolen.)   

Nødvergerett gjelder også i forhold til å gripe direkte inn.     

Straffeloven § 17. Nødrett 

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når 

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for 
skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og 

b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen. 
 

Straffeloven § 18. Nødverge 

«En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den blir foretatt for å avverge at et 

ulovlig angrep ikke går lenger enn nødvendig, og ikke går åpenbart ut over hva som er 

forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, 

og angriperens skyld.» 

Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller 

søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff. 

«Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når myndighetsutøvingen er 

ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt». (Straffeloven, 

2005, Grunnvilkår for straffansvar – kapittel 3) 

3. Varsle  

«Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke 

om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle» (Opplæringslova, 

1998, § 9A-4). Det er en plikt for alle ansatte i skolen å varsle om all 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt eller godt skolemiljø. Begrepet «all 

mistanke» innebærer at det skal være en lav terskel.  

Det er viktig at skoleledelsen er informert om det som skjer.  

Rektor kan på sin skole delegere oppgaven; Rektor er likevel ansvarlig for at varslingene 

håndteres på en forsvarlig måte. Delegeringen må ivareta formålet om å gi en overordnet og 

fullstendig oversikt, samt at informasjonen brukes både til oppfølging av enkeltsaker og inn i 

det systematiske arbeidet.  

Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller, det kan være særlige voldelige tilfeller, flere på 

en, integritetskrenkende aktivitet, saker en ikke har klart å løse over tid og digital mobbing 

utenfra (handler om kompleksiteten i handlingen).  
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Det handler om å:   

Følge opp enkeltsaker, i dette ta hensyn til taushetsplikten (Forvaltningsloven, 1967, § 13)  og 

personvernet  (Personvernloven, 2018 )  

Planlegge det systematiske arbeidet ved skolen og vite hva systemet er ved skolen.  

Det er egne bestemmelser med tvangsbøter overfor skoleeier/kommunen dersom 

kommunen ikke overholder fristen for gjennomføring av vedtak. Avgjørelsen om tvangsmulkt 

skal behandles i samsvar med reglene i forvaltningslova kapittel IV og V. Skoleeier har ikke 

klagerett (Opplæringslova, 1998, § 9A-12). Kommunen har også et straffeansvar 

(Opplæringslova, 1998, § 9A-13). 

4. Undersøke 

«Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og 

godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka» (Opplæringslova, 

1998, § 9A-4). Når undersøkelsesplikten utløses, skal skolen snarest 

gjennomføre de nødvendige undersøkelsene. Innhente nok informasjon 

til å avdekke hva som har skjedd og undersøke hva som ligger bak elevens opplevelse, IKKE for 

å framskaffe eller vurdere bevis for eller imot at krenkelser eller mobbing har skjedd.      

Dette er krevende i praksis og vil kunne ta tid. Det er elevens subjektive opplevelse som skal 

legges til grunn. Anerkjenne barnets opplevelse av skolemiljøet. Elev og foreldre må oppleve 

at de blir sett og hørt.  

Barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder de sjøl og det skal legges vekt på meningen 

deres i samsvar med alder og utvikling. Ved handlinger og bestemmelser som vedrører barn 

skal et grunnleggende hensyn være til barnets beste (Norges grunnlov, 2014, § 104).  

Ved alle handlinger som berører barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, og et 

barn som er i stand til å gjøre/danne seg egne synspunkter, har rett til fritt å gi uttrykk for 

synspunkter i alle forhold som vedrører barnet. Barnets synspunkter skal tillegges behørig 

vekt i samsvar med alder og modenhet. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å 

bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller 

gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med 

saksbehandlingsreglene i nasjonal rett (FNs barnekonvensjon, 1989, art. 3 og 12).  

Barnets beste skal være en rød tråd i alt skolen foretar seg. Det er et grunnleggende hensyn 

ved alle avgjørelser som gjelder barn. Barnets beste – vurderingen er en prosess i flere trinn: 

Vurdere hva som er barnets beste i saken, vekte hensynet mot andre hensyn og avgjøre 

hvilken betydning barnets beste skal ha i saken. Vise (dokumentere) innholdet i barnets beste 

– vurderingen og forklare vektingen av de ulike hensynene i begrunnelsen for avgjørelsen.  

Å undersøke kan skolen gjøre ved: 

• Observasjoner  

• Samtaler 
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• Sosiometriske undersøkelser 

• Spekter – se i forhold til utviklingssamtaler og elevundersøkelsen   
 
PP- tjenesten kan bidra i undersøkelsene.   
Bruke innhentet informasjon og analysere den ved hjelp av LP-modellen 

(Læringsmiljøsenteret, LP-modellen, 2013). Undersøkelsesfunnene og analysen er grunnlag 

for tiltak og evaluering. PP- tjenesten kan bidra i analysen gjennom LP-modellen.   

5. Sette inn tiltak og evaluere 

 «Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så 

langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt 

skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har 

eit trygt og godt skolemiljø. Skolen skal lage ein skriftleg plan når det 

skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 
b) kva tiltak skolen har planlagt 
c) når tiltaka skal gjennomførast 
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 
e) når tiltaka skal evaluerast 

 ( Opplæringslova, 1998, § 9A–4)  

Tiltaksplikten innebærer plikt om å sette inn tiltak, plikt om å følge opp tiltakene, evaluere 

virkningen av tiltakene og evt. legge til eller endre tiltak om det er nødvendig.  Tiltakene som 

settes i verk skal være egnet og må bære preg av ”skreddersøm”. De skal være tilpasset den 

konkrete saken og bla. ta hensyn til årsakene til problemet. Valg av tiltak må bygge på konkret 

og faglig skjønn. Se for eksempel rapport fra Nova nr 14, 2015, ”Skolers arbeid med elevenes 

psykososiale miljø: Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker” (Eriksen og Lyng, 2015).  

Tiltak som settes inn må gå ut over de generelle oppgavene som en må forvente at skolen 

uansett utfører.  

Tiltakene bør i den grad det er mulig være basert på det vi har sikker kunnskap om fra 

forskning (faglige og skjønnsmessige vurderinger). De skal være individualiserte, tilpasset den 

enkelte sak og være rettet mot årsaken til problemet. Tiltakene må justeres dersom det i 

evaluering viser seg at de ikke har ønsket effekt. Tiltaksplikten gjelder til eleven har et godt og 

trygt skolemiljø. Også i valg av tiltak må skolen lytte til elevens syn.    

PP-tjenesten kan bidra i valg av tiltak og evaluering.  

I alvorlige saker kan følgende tiltak settes inn mot den som krenker: 

 

Steg 1 

• Avgrenset bevegelsesfrihet i friminutt – for eksempel påbud om å være i nærheten av en 

navngitt ansatt, eller om å holde seg på et avgrenset område inne eller ute. 
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• Pause eller friminutt på andre tidspunkt enn andre elever. 

• Miste et privilegium eller aktivitet. 

• Konsekvenser i hjemmet etter avtale med foresatte. 

 

Steg 2 

• Starte tidligere på skolen, slik at den som er blitt krenket ikke plages på skoleveien. 

• Vente på skolen slik at den som er blitt krenket ikke plages på hjemveien. 

 

Steg 3 

• Oppfølging fra eksterne samarbeidspartnere som helsesøster, barneverntjenesten eller 

BUP. 

 

Steg 4 

• Den som krenker kan bli nødt til å bytte skole. 

• Politianmeldelse. 

 

Dokumentasjonsplikten 

Dokumentasjonsplikten finner vi i Opplæringslova § 9A-4, 6. og 7. ledd, i dette ligger det at 

skolen utformer en aktivitetsplan.  Det skal foreligge en aktivitetsplan når det settes inn tiltak 

og denne planen erstatter enkeltvedtaket fra tidligere.  Skolen skal dokumentere oppfyllelse 

av planen, hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.   

Det er flere mål med aktivitetsplanen:  

• Understøtte en forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene.  

• Sikre at elever og foreldre får en håndgripelig sikkerhet for at skolen tar deres sak 
seriøst og forplikter seg til å hjelpe eleven. 

• Sikre dokumentasjon av aktivitetsplikten overfor klagemyndigheter, slik at saken kan 
behandles raskest mulig.  

• Styrke kompetansen på området.  

• Styrke ved et evt. tilsyn, erstatningssaker, arbeidsretts-saker, straff etc.    

• Elev og foreldre har rett til å se og si noe om aktivitetsplanen. Det er viktig at 
aktivitetsplanen i minst mulig grad inneholder dokumentasjon i forhold til andre 
elever (kan bruke betegnelser som elev A, B og C). Dette begrunnes i rettigheter 
vedrørende partsinnsyn og personopplysningslova.  

 

I Vestre Toten kommune er det utarbeidet en egen mal som utgangspunkt for en 

individualisert aktivitetsplan.   
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