
STENBRÅTEN SKOLE 
 
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 
 
(Stort sett hentet fra heftet: Mobbing i skolen, Roland m.fl. fra KUF, 96) 
 
HVA ER 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.  Vanligvis brukes betegnelsen mobbing når 
episodene gjentas over tid.  Hendelser som rammer en elev en enkelt gang, kan imidlertid også ha karakter av 
mobbing. 
 
Fysisk plaging, utestenging og erting er de vanligste former for mobbing. 
 
LANGSIKTIG ARBEID MOT MOBBING, FOREBYGGENDE TILTAK  
Med generelt forebyggende tiltak menes langsiktig arbeid for å utvikle klassen og skolen til velfungerende 
sosiale systemer, samt å bygge opp tillit og samarbeid mellom skole og hjem. 
 
Lærer må; 
• være et godt forbilde 
• ha tillit hos elevene 
• ha autoritet 
• være den formelle og reelle lederen for klassen  for å ha myndighet til å fatte beslutninger 
• vise omsorg og interesse for den enkelte elev 
• stille klare krav til elevene 
• vise ekte vilje til å gjøre det som er best for elevene 
• være godt forberedt og vise elevene at det er en plan i undervisningen 
 
I klassen må det være; 
• en trygg og positiv atmosfære 
• et aksepterende og inkluderende fellesskap med mulighet for den enkelte til å utvikle tilhørighet og positiv 

identitet 
• gode relasjoner 
• klare rutiner og regler som gir elevene forutsigbarhet 
• positive normer 
• ro og orden som gir mulighet til konsentrasjon 
• klare og forutsigbare krav 
• viktig at skoledagen starter presis og samlet og avsluttes rolig og samlet 
 
Lærer, -hjem, -kollegiet, - skoleledelse 
Faste normer, lærerens takling av plaging og mobbing som forekommer og medelevenes stillingstaken mot 
mobbing (den tredje kraft) er viktig for å hindre en negativ utvikling og få til ”positive normer” blant elevene.  
Likeledes vil et godt samarbeid med de foresatte og blant kollegaer, og en skoleledelse som tar aktivt del i 
arbeidet mot mobbing, være av stor betydning. 
 
Konkrete forebyggende tiltak kan være; 
• Formulere normer (Skolens ordensregler, klasse-regler, osv.) 
• Årlig spørreundersøkelse blant elevene 
• Skoleforeldremøter, klasseforeldremøter med temaet ”Mobbing” 
• Elevråd kan drøfte og foreslå tiltak mot mobbing 
• Aksjons-uker eller lignende 
• Lærer har rutinemessig personlige samtaler med elevene (elevsamtaler) 
• God og aktiv inspeksjon 
• Fadderordning, i perioder også for andre elever enn 1.kl. 
 
 
 



PROBLEMLØSNINGS-SAMTALER:  
1. Samtale med mobbeofferet 
2. Samtale med plagerne hver for seg 
3. Gruppesamtale 
 
Individuell samtale med offeret 
(”Lærer” kan i det følgende også bety sos.lærer, ledelsesperson, PPT, team-lærer.) 
a) Læreren må gi offeret støtte og gi klart uttrykk for at fortsatt mobbing ikke vil aksepteres.  Læreren skal 

stoppe mobbingen. 
b) Læreren må gi offeret informasjon om hva man har tenkt å gjøre. 
c) Læreren og offeret avtaler oppfølgingen og setter tidspunkt for ny samtale raskt.  Stabil kontakt med 

oppfølgingssamtaler er viktig. 
 
Individuelle samtaler med plagerne 
OBS; Det er avgjørende å møte plagerne i individuelle samtaler først.  Dersom det er flere plagere gjennomføres 
samtaler med hver av dem fortløpende uten at de får mulighet til å snakke sammen før alle har snakket med 
læreren.  Før samtalen(e) er det viktig å innhente noe informasjon, både fra offer, fra observatører i skolegården, 
fra andre. 
 
Samtale-type A 
Samtalen skal fokusere følgende; 
a) konfrontere plageren med alvoret i den faktiske situasjon, og med at han/hun deltar aktivt i mobbingen 
b) læreren skal ikke gå inn i diskusjonen 
c) få eleven med på å ta avstand fra mobbingen 
d) plageren bør helst foreslå tiltak selv og dessuten forplikte seg på positiv adferd overfor offeret 
 
Samtale-type B 
Samtalen skal fokusere følgende; 
a) eleven blir invitert til samarbeid for å få slutt på plagingen.  Eleven blir ikke konfrontert med delaktighet, 

men derimot tiltalt som en positiv elev med påvirkningskraft på de andre. 
b) Hva kan eleven bidra med for å få stoppet mobbingen? 
c) Bør flere involveres?  Eleven bør foreslå.  Lærer  kan påvirke. 
 
Gruppesamtale 
Gruppesamtalen bør foregå umiddelbart etter de individuelle samtalene.  Offeret skal være informert.  Læreren 
tar ledelsen. 
- Lærer oppsummerer kort hva som har kommet fram i de individuelle samtalene og konkluderer så med den 

positive enigheten som nå finnes i gruppen. 
- Læreren forteller at det er han/hun som har tatt initiativ til samtalen. 
- Lærer benytter ”forespeiling” (Individuelt lover elevene å holde avtaler som gjøres slik at de andre hører 

dem si det) 
- Lærer avtaler tid for oppfølging 
 
REAKSJONER 
Dersom man ikke lykkes i å løse problemet, slik at mobbingen fortsetter, må det gis reaksjoner overfor plagerne. 
Reaksjonsformene bør variere fra person til person og sak til sak. 
Lærer/Sos.lærer/Ledelse bør diskutere seg fram til egnet reaksjonsform.  Også andre lærere kan trekkes inn der 
det er naturlig. 
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