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Forord ved byråden
Barn og elever har krav på et oppvekst- og lærings
miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dessverre er det likevel slik at barn og unge utsettes for
krenkende atferd og mobbing også i barnehager og
skoler i Tromsø. Mobbing gjør noe med vår grunnleggende tillit til andre mennesker. Den som mobbes
blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing
utgjør derfor en reell helsefare på kort og lang
sikt. Tromsø kommune har nedfelt i sin strategi
mot mobbing at det skal være nulltoleranse mot
mobbing i kommunens barnehager og skoler. Ett
eneste mobbetilfelle er ett for mye.
Tromsø kommune har valgt å lage en felles strategi
plan for barnehager og skoler. Dette er gjort for å
synliggjøre at et godt lærings- og oppvekstmiljø er
et gjennomgående tema og en av de viktigste forutsetningene for helse, trivsel og læring gjennom hele
livsløpet. Når skolen tar i mot barn fra barnehagen,
skal de som elever og deres foreldre kjenne igjen
språk og holdninger de allerede har lært og er kjent
med. For å sikre dette skal Tromsø kommune tilrette
legge for at ansatte i barnehager og skoler innehar
nødvendig kompetanse for å følge opp planen.

og den enkelte elev blir sett. Barnehage og skole
i Tromsø kommune skal ha et miljø som er preget
av respekt, åpenhet, vennskap og fellesskap. Et
gjensidig ansvar og godt samarbeid mellom barne
hager/skoler, foreldre og lokalmiljø er en
viktig forutsetning for dette arbeidet.
Strategiplanen er utarbeidet slik at den
skal være brukervennlig for både elever,
ansatte i barnehager og skoler, samt
være lett tilgjengelig for foreldre. Det
gjøres oppmerksom på at når begrepet skole benyttes, er også SFO
innbefattet. Hensikten med planen
er at den skal tas i bruk, og at den
skal være et viktig hjelpemiddel i
kampen mot mobbing. I tilknytning
til planen er det derfor utarbeidet
en digital verktøykasse som skal
være til hjelp i det daglige arbeidet i
barnehager og skoler. Verktøykassen
skal oppdateres kontinuerlig slik at
denne sammen med strategiplanen blir
det viktigste hjelpemidlet i arbeidet for
mobbefrie barnehager og skoler.

Innsatsen mot mobbing skal være en sentral del
av hverdagen i den enkelte barnehager og skoler.
Lokalt arbeid over tid er essensielt for å oppnå en
mobbefri hverdag. Mobbing forbygges gjennom
sterke faglige og sosiale miljø der det enkelte barn
3

STRATEGIPLAN MOT MOBBING

MÅL FOR BARNEH
I TROMSØ
Barn og unge skal ha et godt og inkluderende
læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing.
Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing
eller for krenkende ord og handlinger verken
fra andre barn, medelever, voksne eller lærere.
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AGER OG SKOLER
KOMMUNE
FOR Å NÅ MÅLET VIL VI:
3 Styrke innsatsen gjennom et høyt kunnskaps- og

kompetansenivå hos ansatte i barnehager og skoler

3 Styrke innsatsen gjennom økt bevissthet og aktivt

arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker

3 Styrke samarbeidet mellom hjem og barnehager/skoler gjennom
et gjensidig ansvar som fremmer et godt læringsmiljø
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Hva sier loven?
Opplæringsloven, barnehageloven og forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
stiller klare forventninger til barnehagenes og
skolenes forpliktelser for å skape et godt fysisk og
psykososialt læringsmiljø for barn og unge.
BARNEHAGELOVEN
§ 1. Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag
for allsidig utvikling.
OPPLÆRINGSLOVEN
§ 9a-1. Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt
fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLE
§ 12. Psykososiale forhold
Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.
BARNEHAGELOVEN
§ 1. Formål
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring,
og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.
OPPLÆRINGSLOVEN
§ 9a-3. Det psykososiale miljøet
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt
miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Rektor og enhetsleder for barnehage har ansvar for
at det jobbes aktivt, kontinuerlig og systematisk for
å fremme helse, miljø og trygghet for barn og elever.
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I ARBEID MOT MOBBING SKAL DET LEGGES VEKT PÅ Å:
3 Bygge opp et godt læringsmiljø i hele barnehagen og på hele skolen
3 Følge nøye med på det som skjer i barnehagen og på skolen for å avdekke mobbing tidlig
3 Løse mobbesaker raskt
3 Ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt
Det er en absolutt målsetting at ingen former for
trakassering og mobbing skal tolereres. Barne
hager og skoler skal arbeide aktivt, systematisk og
planmessig mot dette målet. De skal ha tydelige
rutiner for hvordan skape et godt læringsmiljø
og for hvordan mobbing skal avdekkes og håndteres. Enhetsledere og rektorer har det overordnede
ansvaret for at barnehager og skoler arbeider aktivt
for å nå denne målsettingen. Dersom krenkelser
og mobbing avdekkes, har alle ansatte ansvar for
at dette opphører straks.
Opplæringsloven (§ 9a-3) pålegger skolene å ta
stilling til foreldres og elevers henstilling om å rette
opp forhold ved det psykososiale miljøet. Slike
henstillinger kan også komme fra de av skolenes
råd som representerer elever og foreldre.

Når det gjelder skole, skal det fattes et enkelt
vedtak etter forvaltningsloven dersom en elev
eller forelder ber om tiltak som angår det psyko
sosiale miljøet, herunder krenkende oppførsel som
mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Dette
innebærer at skolen har ansvar for at saken er så
godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Ved
taket skal være skriftlig og begrunnet. Den som
klager skal ha melding om vedtaket, og det betyr at
foreldre kan klage på vedtaket til Fylkesmannen.
Alle skoler skal utarbeide egne ordensreglement,
jfr. opplæringsloven § 2-9. Dette gir bestemmelse
om elevens rettigheter og plikter, regler om atferd
og om hvilke tiltak skolen skal benytte overfor
elever som bryter ordensreglementet.

Det er barnets og elevens egen opplevelse av det
psykososiale miljøet som er avgjørende. Dersom
miljøet ikke fremmer helse, trivsel og læring for
den enkelte, betyr det at det ikke er godt nok.
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Hva er mobbing?
Mobbing må forstås som et overgrep, ikke som
en konflikt mellom to parter. Begrepet mobbing
benyttes ofte om alt fra erting til voldelige
handlinger rettet mot andre. For å bekjempe
mobbing, er det viktig at vi har en felles forståelse
for hva mobbing er.

”Mobbing er fysiske eller sosiale
negative handlinger, som utføres
gjentatte ganger over tid av en
person eller flere sammen, og
som rettes mot en som ikke
kan forsvare seg i den aktuelle
situasjonen”
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Mobbing kan utføres på flere måter, og de
tradisjonelle måtene å mobbe på er:

3 Fysisk, ved slag, spark, holding, ødelegging av klær,
bøker etc. Dette kan være dramatisk og lettest
å observere, men er ikke den hyppigste formen.
3 Verbalt, ved negative kommentarer, ondsinnet
erting, ryktespredning og annet. Dette forekommer oftest.
3 Utfrysing, ved å markere avstand, nekte
tilhørighet, ved først å gi inntrykk for aksept
og så å avvise.
(Læringsmiljøsenteret 2014)
Taus eller skjult mobbing er svært vanskelig å oppdage. Det dreier seg ofte om utstøting, intriger,
ryktemakeri og manipulering, og denne formen for
mobbing forekommer i størst grad blant jenter.
I stedet for synlige handlinger, brukes ofte kroppsspråket på en måte som er sårende for den det er
ment å ramme, som for eksempel med blikk.
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Læringsmiljø
Med læringsmiljø forstås de miljømessige faktorene i barnehager og skoler som har innflytelse
på barns og elevers sosiale og faglige læring og
utvikling. Et godt læringsmiljø er en rettighet og
en betingelse for god læring. Et godt læringsmiljø
fremmer helse, trivsel og positiv sosial utvikling
og bidrar således til gode skolefaglige prestasjoner.
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Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene i barnehagene og skolene
og hvordan barna, elevene og personalet opplever
dette. Det er barnas og elevenes egne opplevelser
av det psykososiale miljøet som er avgjørende for
om det er godt nok, og her er det mange faktorer
som spiller inn.
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KJENNETEGN PÅ ET GODT L RINGSMILJØ
3 Gode relasjoner mellom barn, elever og voksne
3 God ledelse og positiv kultur for læring
3 Lærere med høy kompetanse i å se den enkelte eleven og å lede klasser og undervisning
3 Barnehagepersonell med høy kompetanse i å se det enkelte barnet og å lede
barnegrupper og pedagogiske prosesser
3 Godt samarbeid mellom barnehager/skoler og hjem
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Digital mobbing
Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen
ute fra en sosial sammenheng på et sted personen
er tvunget til å oppholde seg. Det er vanskelig å
verne seg fra digital mobbing fordi mobbingen kan
finne sted til alle døgnets tider. Digital mobbing er
vanskelig for voksne å oppdage. Mens en krenkende
kommentar ofte kan være et engangstilfelle når det
skjer ansikt til ansikt, vil digital mobbing ha stor
spredning og kunne gjentas i det uendelige. Digital
mobbing får følgelig stor kraft og rammer hardt.
Digital mobbing vil ofte foregå vel så mye utenfor
skolen som i skoletida. Ofte er det medelever som
er med på mobbingen, og den kan derfor få store
konsekvenser for læringsmiljøet.

Fokus på digital mobbing skal være en aktiv del av
skolenes arbeid mot mobbing. Tromsøskolene skal
jobbe systematisk med utvikling av bevissthet hos
elevene når det gjelder hva digital mobbing er, og
de skal ha struktur og system som hjelper elevene
til å gjenkjenne og rapportere digital mobbing.
Skolenes ordensreglement skal også omhandle
regler for bruk av mobiltelefon.
I arbeidet mot digital mobbing er det essensielt å
skape bevissthet om at prinsipper for hvordan man
oppfører seg mot hverandre, skal være de samme
på sosiale medier som i det virkelige liv. Dette
kalles også nettikette eller digital dømmekraft.
Dette omtales bredt og er et av hovedområdene i
Tromsø kommune sin IKT-plan for skolene.

KJENNETEGN PÅ DIGITAL MOBBING KAN
3 Lite hyggelige og manipulerende bilder som blir lagt ut på nett uten tillatelse
3 Utestengelse på sosiale nettsteder
3 Spredning av uheldige episoder og usannheter
3 Opprettelse av profiler i andres navn
3 Krenkende meldinger fra anonyme og kjente kilder
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Hvordan FOREBYGGE mobbing
og skape et godt læringsmiljø?
En handlingsplan og et program mot mobbing
reduserer ikke mobbing i seg selv. Det er det daglige
arbeidet i barnehager og på skoler som er viktig. Alle
barnehager og skoler i Tromsø kommune skal arbeide
målrettet og systematisk for å hindre mobbing.
Mobbefrie barnehager og skoler er en forutsetning for et godt læringsmiljø. De viktigste faktorene
for dette er tydelige voksne, et godt samarbeid
mellom barnehager/skoler og hjem og positive
relasjoner mellom barnehagepersonell/lærere og
barn/elever. Dersom foreldre og lærere formidler
de samme positive forventningene til barna/elevene,
blir det lettere for alle parter.
Når det gjelder digital mobbing, er det ikke nok
å hindre bruken på skolen da skjæringspunktet
mellom fritid og skole her er flytende. En tydelig
bevissthet rundt digital mobbing må alltid være til
stede, og et tett samarbeid mellom skole og hjem
er essensielt. Når barn og elever opplever at voksne
setter de samme grenser for mobbing og uønsket
atferd, vil dette i seg selv virke forebyggende. Foreldrene har derfor et stort ansvar og er en svært
viktig ressurs i det arbeidet skolene skal gjøre for å
14

forebygge digital mobbing. Som gode rollemodeller
for bruk av digitale medier, kan de sammen med
skolene også oppmuntre barn og ungdom til å hjelpe
andre, dersom de blir vitne til at de blir krenket
gjennom sosiale medier. Det påpekes at dette også
gjelder andre uorganiserte og organiserte fritids
aktiviteter. Det er her svært viktig at foreldre følger
opp egne barns relasjoner til andre barn.
Tromsø kommunes barnehager og skoler skal
aktivt oppmuntre til og utvikle positive leder
evner blant barn og elever. Ved å trene på dette,
blir barn og elever bedre rustet til å si i fra når de
opplever uakseptable handlinger. En positiv leder
får ofte naturlig autoritet og respekt i en gruppe
som viser at samvær bygger på tillit. Andre barn
og elever vil kunne følge ens eksempel, og det blir
mindre grobunn for relasjoner som trigger krenk
ende atferd.
Alle som er tilknyttet barnehager og skoler i
Tromsø kommune, har et ansvar for å fremme et
godt læringsmiljø og således forebygge mobbing.
Hvor stort ansvar som kan pålegges barn og elever
avhenger av alder.
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Barnehager/skoler
skal

Foreldre
skal

3 Være gode rollemodeller for
barn/elever

3 Være gode rollemodeller for
barn/elever

3 Arbeide aktivt for å skape
gode relasjoner til barn,
elever og foreldre

3 Støtte opp om de holdninger
barnehagen/skolen fremmer

3 Legge til rette for trivselsfremmende tiltak
3 Ta opp digital mobbing
spesielt, også med foreldre
3 Jobbe aktivt for å styrke
barnas/elevenes sosiale
kompetanse
3 Kjenne til og bruke skolens/
barnehagens lokale handlingsplan mot mobbing. Planen
skal behandles i barnehagens/
skolens rådsorgan.

3 Sette igang og delta på
felles arrangement

Barn/elever
skal

3 Ta aktivt standpunkt mot
mobbing og ha mot til å
varsle voksne
3 Være en god medelev
3 Inkludere alle i lek og sosiale
sammenhenger

3 Følge med og veilede i barnas 3 Aldri bruke mobiltelefon
eller sosiale medier på en
bruk av sosiale medier
krenkende måte
3 Jobbe aktivt for å styrke
deres barns sosiale kompetanse 3 Ta vare på hverandre og
ta spesielt godt i mot nye
3 Innta en positiv holdning
barn/elever
til barnehagen/skolen og
3 Bidra til å gjøre skolens
snakke positivt om andre
handlingsplan mot mobbing
barn/elever
god og gjøre den kjent
for alle
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Hvordan AVDEKKE mobbing?
En mobbesituasjon har en tendens til å vedvare dersom ingen går inn for å stoppe den. Mye mobbing
skjer i det skjulte, og ofte kan det være vanskelig å
avdekke. Mange som blir mobbet sier ikke fra om det
som foregår. Mobbing kan ha skjedd på fritida, men
hendelsene tas ofte med inn i barnehagen/skolen. Et
tett samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole
er derfor svært viktig også i forhold til avdekking.
Mobbing på nett har gitt oss ytterligere utfordringer
og stiller derfor store krav til alle som arbeider med
barn og unge. Skolenes ansatte og foreldre må være
aktive på mange måter.
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For å begrense mobbing må man få alle til å skjønne
at mobbing er galt og å få barn og unge til å ta et
aktivt standpunkt mot mobbing. Det er ikke akseptabelt å innta en rolle som tilskuer til mobbing i
barnehager og skoler i Tromsø.
I tillegg til elevundersøkelsen, skal derfor alle skoler
i Tromsø også gjennomføre årlige lokale mobbeundersøkelser for aktivt å avdekke om mobbing
finner sted.
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Barnehager/skoler
skal

3 Gjennomføre lokale mobbeundersøkelser i tillegg til
elevundersøkelsen
3 Være aktivt observerende
og synlig i friminutt og utetid
3 Alltid ta melding fra barn/
elever, foreldre og ansatte
på alvor
3 Være tydelig og forutsigbar
i måten å reagere på ved
problematferd
3 Ta opp mobbing i elev-/
utviklings-/barnesamtalene

Foreldre
skal

3 Svare på foreldreundersøkelsen
3 Følge med på sosiale medier
og i fritiden på hva deres
barn foretar seg. Samtale med
barna om barnehagehverdagen
3 Ta kontakt med barnehagen/
skolen dersom deres barn
melder om mobbing og
informere barnehagen/skolen
om alvorlige mobbesituasjoner
som har hendt på fritiden
3 Ta kontakt dersom deres barn
melder at andre blir mobbet
3 Være godt forberedt til
foreldresamtalen/utviklingssamtalen

Barn/elever
skal

3 Svare ærlig på lokale mobbeundersøkelser og elevundersøkelsen
3 Ikke mobbe andre verken i
barnehagen/på skolen eller
på fritida
3 Meld fra til en voksen i
barnehagen/på skolen eller
foreldre dersom de utsettes
for krenkende atferd eller mobbing
3 Melde fra dersom de opplever
at andre barn/elever utsettes
for krenkende atferd eller
mobbing
3 Være ærlig og vis mot til å
si i fra
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Hvordan jobbe med tiltak
når mobbing har skjedd?
Barnehager og skoler skal være mobbefrie. Saker
som oppstår skal løses raskt, og alle involverte
skal møtes med respekt. Den som blir mobbet skal
bli ivaretatt av voksne som er trygge og tydelige.
Den som mobber skal møte voksne som klart tar
avstand fra det som er gjort og med tydelig forventning om at atferden skal endres.
Ansatte i Tromsø kommunes barnehager og skoler
skal ha bred kompetanse i å håndtere mobbing.
Det gjelder tradisjonell mobbing så vel som skjult
og digital mobbing, og de skal gripe aktivt inn når
en sak avdekkes.
Det er barnehagene og skolene ved enhetsleder/
rektor som har det uomtvistelige ansvar for og
plikt til å sette i verk tiltak når mobbing avdekkes.
I arbeidet med konkrete saker, skal det også
aktivt vurderes å bringe inn sentrale aktører som
for eksempel skolehelsetjenesten og PPT. Skolenes
tiltak i konkrete mobbesaker skal nedfelles i et
enkeltvedtak der plan for løsning av saken, tidsperspektivet og ansvarsforholdet er tydelig.

Foreldre har ansvar for å støtte opp om og imøte
komme tiltakene som barnehagene/skolene setter
i gang. Maler og forslag på tiltak i mobbesaker finnes
i Tromsø kommune sin digitale verktøykasse mot
mobbing.
I saker der skolebytte er eneste løsning er det
mobberen, ikke mobbeofferet, som skal bytte skole.
Flytting av en elev skal være siste utvei, og tiltak
på skolen til eleven skal ha vært prøvd ut.

BARNEHAGER
OG SKOLER
SKAL VÆRE
MOBBEFRIE
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Hvordan skape positive
og varige resultater?
Arbeid for å fremme et godt lærings
miljø er essensielt for å hindre mobbing
i barnehager og skoler. Det skal derfor
arbeides kontinuerlig mot mobbing, og
dette skal være en selvfølgelig del av
barnehagenes og skolenes virke. For å
sikre slik kontinuitet, skal alle barne
hager og skoler i Tromsø kommune
ha en egen lokal handlingsplan mot
mobbing og en for arbeid med sosial
kompetanse. Planene skal være kjent
for alle, og de skal vise hvilket ansvar
ansatte har og hvordan barn, elever og
foreldre skal være deltakere i arbeidet.

I barnehager og skoler i Tromsø
kommune skal det være en felles
for
ståelse og vilje til innsats hos
ansatte. Det nytter lite å lage planer
som ikke blir konkretisert i aktiv,
felles handling. Målsettingen skal
være en aktiv, forplikt
ende involvering hos både ansatte, elever og
foreldre. Med nulltoleranse skal det
være tydelig at mobbing ikke tolereres. Det er enhetslederes/rektorers
absolutte plikt å reagere når noen
ikke respekterer de innarbeidede
norm
ene for atferd i barnehagene
eller på skolene. Det kreves et
bevisst og godt ledet arbeid
for å realisere målet om
mobbe
frie barnehager og
skoler.
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- For å nå målet om MOBBEFRIE
barnehager og skoler i Tromsø, skal:
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3 Utarbeide sin egen lokale handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen skal ha lokale mål,
tydelig ansvarsforhold og konkrete tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.
Den skal i tillegg si noe om aktuelle samarbeidsparter, herunder skolehelsetjenesten, PPT, 		
barnehagens/skolens rådsorgan (eks. samarbeidsutvalg, elevråd, skolemiljøutvalg), fritidsseksjonen m.fl.
Handlingsplanen skal ha et særskilt fokus på digital mobbing.
3Utarbeide egen lokal handlingsplan for sosial kompetanse.
3Utarbeide et eget årshjul for aktiviteter som fremmer et godt læringsmiljø og for å sikre 		
at barnehagens/skolens handlingsplan er godt kjent i personalet og blant foreldre og
barn/elever.
3Gjennomføre årlig revisjon av sin handlingsplan.
3 Til enhver tid har oversikt over kvaliteten på læringsmiljøet gjennom aktivt bruk av
elevundersøkelsen, årlig lokal mobbeundersøkelse, barnesamtalen og observasjon.
3 Sikre at alle ansatte i barnehager og skoler har bred kompetanse i å forebygge,
avdekke og håndtere mobbing.
3 Bistå sine barnehager og skoler i arbeidet med læringsmiljø og antimobbearbeid.
3 Kvalitetssikre og gi retning for arbeidet i barnehager og skoler.
3 Etterspørre lokale handlingsplaner i sitt oppfølgingsarbeid av barnehager og skoler.
3 Legge til rette for at ideer og de gode praksisfortellingene spres.
3 Sørge for at den digitale verktøykassen holder høy kvalitet og framstår som et nyttig
verktøy for barnehager og skoler i sitt daglige arbeid.
,3 Legge til rette for at det gjennomføres egne temamøter for foreldre om digital mobbing 		
og skjult mobbing.
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Digital verktøykasse mot mobbing
http://verktoykasse.tromsoskolen.no
Her finnes nyttig informasjon til hjelp i det lokale
arbeidet i barnehagene og på skolene. Eksempel
på innhold er lenker, maler, veiledere osv.
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”Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte
ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en
som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen”
(Roland, 2007, s 25)

