
Aurvoll skole sin plan for sosial kompetanse og godt læringsmiljø, 

med rutner for hånndtering av krenkelser og mobbing.

«Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har ret  l eie gode fysisk og psykososiale miljø som fremjer helse, erivsel og læring.» §9A-1

«Skolen skal ak ve og syseema sk arbeide for å fremje eie gode psykososiale miljø, der den enkelee eleven kan oppleve eryggleik  og sosiale  lhør.» §9A-3

1. Forebyggende arbeid

 God ledelse, organisasjon og kuleur for læring på skolen.

 Prinsipper, runde fellesskapee.

 Morgenmøeer (for ansate hver morgen).

 Klasseledelse. Lærerens evne  l å lede klasser og grupper er en av de vik gsee fakeorene i arbeidee for å skape gode læringsmiljø, der mobbing ikke 

forekommer.

 Tydelig serukeur og eydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø. 

 Høye forveneninger  l elevene. Konseruk ve  lbakemeldinger både faglig og sosiale.

 Posi ve relasjoner mellom elev og lærer. llevene opplever ae de voksne bryr seg, viser omsorg og seøter dem slik ae de får erygghee og  llie. llever 

som føler seg anerkjene, blir erygge også i forhold  l andre elever.

 Gjennomføre elevundersøkelsen og spekeer hvere år, eterfulge av elevsamealer.

 Læreren skaper engasjemene og mo vasjon for læring og bidrar  l ae eleven får en god selvfølelse.

 Arbeid for en kollek v vi-følelse i klassen. le gode samarbeid vil skjerme om, og beskyte hverandre og ikke eolerere ae noen blir plagee eller krenker.

 Tet samarbeid mellom hjem og skole som formidler de samme posi ve forveneningene  l elevene.

 Fokus også på mobbing ved bruk av mobileelefon og ineernet.  ete eemaee behandles på foreldremøeer med jevne mellomrom.

 0-eoleranse moe mobbing

2. Forebyggende aktviteter



 Fadderordning

 Ak vieeesdager

 llevrådsarbeid/elevdemokra 

 Samlingsseunder

 Kompeeanse hos skolens ansate

 Inspeksjon og bruk av veiledning

 Kunnskapsformidling

 Verdivalgøvelser

 llevsamealer

 Hjem/skole-samarbeid

3. Hva er mobbing?

Mobbing er ee begrep som benytes ulike i ulike sammenhenger. Begrepee mobbing benytes ofe om ale fra er ng  l voldelige overgrep. For å bekjempe 

mobbing er dee vik g ae vi har en felles forseåelse for hva mobbing er. Vi defnerer mobbing som:

«Med mobbing mener vi gjeneat nega v eller «ondsinnee» aaerd fra en eller fere retee moe noen som har vanskelig for å forsvare seg. Syseema sk 

ueeseengning eller gjeneat er ng på en ubehagelig måee er også mobbing». Hendelser som rammer en elev en enkele gang, kan imidler d også ha 

karakeer av mobbing.

Skolen sit arbeid styres av følgende 5 handlingsplikter (jfr forskrif   IR 03-2017):
1. Følge med
2. Gripe inn
3. Varsle
4.  ndersøke
5. Sete inn  leak

På alle punkeer gjelder dokumeneasjonskravee.

Punke 1-3 gjelder ALLl voksne på skolen. Punke 4-5 er skolen, ved rekeor, sit ansvar. Alle ansate pån Aurvoll skole omfaterr     

Lærere, ansate i skoleadminiserasjonen, miljøarbeidere, helsesøseer, vernepleier, assiseeneer, vakemeseere, renholdere, ak vieeesledere, kursholdere 
i skolefri dsordningen, frivillige, lærlinger og praksisseudeneer.

4. I arbeidet mot mobbing skal vi legge vekt pånr



 å bygge opp ee gode læringsmiljø på hele skolen

 å følge nøye med på dee som skjer på skolen for å avdekke mobbing

 å løse mobbesaker raske

 å ha kon nuieee i arbeidee moe mobbing og priorieere dee høye 

 hvis nødvendig søke råd og hjelp hos andre inseanser

5. Avdekking og mistanke om mobbing

Hvordan oppdager vi mobbing: 
 alle   ansate ved skolen kan få miseanke uara egen observasjon
 ved miseanke om mobbing ineensiveres observasjon, undersøkelser og innhen ng av opplysninger. 
 gjennom å snakke med elevene
 de ansate ser noe, eller fanger opp noe, i samealer med andre elever
 Foreldre som ear koneake fordi de melder fra om ae dee har skjedd noe på skolen.
 eleven foreeller om miserivsel
 endringer i aaerd hos elever, eller endringer i klasse- eller skolemiljøee.
 Om en ansat miseenker ae en annen ansat ueøver vold, diskriminerer eller krenker elever, skal denne seraks varsle rekeor som igjen skal 

varsle skoleeier. 

Skolen skal ha gode ru ner for inspeksjon, og de som har inspeksjon må ak ve observere og være eydelig  lseede for elevene.  e må undersøke 

og gripe inn om de miseenker krenkelser, og ha lav eerskel for å informere koneakelærere og ledelse om hendelser og observasjoner fra friminut.

1 Bekymring Melde fra miseanke om eller kjennskap  l 
krenkelser/ mobbing knytee  l en elevs 
skolemiljø.

 en ansate som 
oppdager dete/
Rekeor

 middelbare Referae

2  ndersøkelse Gjennomføre førsee sameale med eleven som Rekeor /  middelbare Referae



blir krenkee eller mobbee. Koneakelærer

3 Varsle foresate  l elev som blir krenkee eller 
mobbee.

Rekeor /
Koneakelærer

Samme dag som samealen 
med eleven.

Referae. Melding om motat 
bekymring.

4  ndersøke miseanke eller påseand om 
krenkelser/mobbing.

Rekeor /
Koneakelærer

Snarese mulig Spørreundersøkelser/
observasjoner/
elevsamealer

5 Gjennomføre sameale med eleven(e) som 
krenker/mobber

Rekeor /
Koneakelærer

 middelbare Referae

6 Samealer med foresate  l eleven(e) som 
krenker/mobber

Rekeor /
Koneakelærer

Samme dag som samealen 
med eleven

Referae

7  aorming av 
ak vieeesplan 
med  leak

 earbeide ak vieeesplan med  leak Rekeor /
Koneakelærer

Snarese og senese innen en 
uke

Referae og
uekase  l
ak vieeesplan med  leak

8 Møee med elev og foresate som opplever å bli
krenkee/mobbee hvor de får si sin mening om 
 leakene som skal iverksetes.

Rekeor/ 
koneakelærer

Snarese og senese innen en 
uke.

Referae

9 Iverksete
 leak

Iverksete  leak Koneakelærer og 
ansate på skolen

Snarese Fylle ue  leaksplanen 
foreløpende.

10 Jevnlige oppfølgingssamealer med involveree 
elever hver for seg.

Koneakelærer og 
plangruppemedle
m.

Snarese 
Minse en gang i uka.

11 Oppfølging og 
evaluering

Møee med foresate
lvaluering og aveale om videre oppfølging.

Koneakelærer og 
plangruppemedle
m.

lvaluering i dialog med 
berøree pareer innen fre 
uker.

Referae

12 Oppfølging eter ae den nega ve aaerden er 
opphøre

Rekeor Referae
Signere  leak for avslutee.
Sete daeo for sjekkpunke.

6. Rutner for hånndtering av krenkelser og mobbing.


