
Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak, § 9 A-4.   

Foresatte og elev(er) skal være delaktig i utarbeidelsen av aktivitetsplanen. I 

enkelte saker kan aktivitetsplanen gjelde både for den som blir utsatt for 

mobbing, den som utøver mobbing og/eller klassemiljøet. Det er viktig at 

elevens stemme blir hørt, og et godt samarbeid med foresatte er nødvendig. 

Følg prosedyre punkt 1-5  når du utarbeider planen som skal inneholde punkt 

a-e: (se vedlegg: aktivitetsplan) 

 

a) Hvilke problem tiltakene skal løse 

b) Hva slags tiltak skolen har planlagt 

c) Når tiltakene skal gjennomføres 

d) Hvem som er ansvarlige for gjennomføringen av tiltakene 

e) Når tiltakene skal evalueres 

 

 

Skal foregå i trygge omgivelser med en voksen med relasjon til barnet. 
 

 

  

 

 

Selv om det er flere som mobber, må dere snakke med én om gangen. Det er viktig 

at de samtalene kommer uforberedt og i en og samme time slik at de ikke får 

 

1. Samtale med den som blir mobbet 

  

 Ansvar: Rektor/skoleledelse, sosiallærer og kontaktlærer 

 Dokumentasjon: aktivitetsplan 

   

2.  Samtale med den som mobber. 

 

 Ansvar: Rektor/skoleledelse, sosiallærer og kontaktlærer 

 Dokumentasjon: Aktivitetsplan 



snakket sammen og lagt noen strategi. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om 

at mobbingen er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Dere inviterer så til 

samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjør avtaler om hva som skal skje, og setter 

opp en ny samtale. 

 

Kontakt foresatte til den som er utsatt for mobbingen og informer om hva som er 

skjedd, hva som er blitt gjort og hvilke tiltak som vil bli satt inn. Vær tydelig på at 

skolen tar saken alvorlig og vil gjøre det de kan for å få slutt på mobbingen. Snakk 

sammen om hva som skjer videre med saken. 

 

  

Ta kontakt med foresatte til de som mobber og informer dem om hva som er skjedd, 

hva som er blitt gjort og hvilke tiltak som vil bli satt inn. Sett inn sanksjoner overfor 

mobbere dersom det er nødvendig. Skolen skal dokumentere sanksjonene. Vær 

tydelig på at dette blir tatt alvorlig og at skolen forventer at de stiller opp. Informer 

om hva som skjer videre med saken. Dersom foreldrene ønsker det, kan dere snakke 

med flere samtidig. Ikke la foreldrene selv ordne opp i elevgruppa. 

 

 

 

  

3. Samtale med foresatte til den som blir utsatt for mobbing 

 Ansvar: Rektor/skoleledelse, sosiallærer og kontaktlærer 

 Dokumentasjon: aktivitetsplan 

 

4. Samtale med foresatte til de som utøver mobbing hver for seg 

            

 Ansvar: Rektor/skoleledelse, sosiallærer og kontaktlærer 

           Dokumentasjon: aktivitetsplan 



 

 

 

Rektor kaller inn til møte med den som blir mobbet og de som utøver mobbing, ev. 

foresatte og kontaktlærer. Hensikten med møtet er å gå sammen ta et oppgjør med 

den mobbingen som har foregått og legge en plan for å få slutt på problemet. I 

enkelte tilfeller bør man ikke ha et slikt møte, eventuelt.  ikke ta med alle partene, da 

det kan føles belastende for offeret. Kontrakt kan skrives. 

 

 

 

Når er aktivitetsplikten oppfylt?  

Skolen har plikt til å sette inn tiltak så lenge eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, 

§ 9 A-4, 4. ledd. Elevens opplevelse er avgjørende.  

Tiltakene skal være riktige etter en faglig vurdering. Elevens opplevelse er ikke 

avgjørende. Aktivitetsplikten er oppfylt om skolen har gjort alt det som med 

rimelighet kan forventes. Dette gjelder alle deler av aktivitetsplikten. 

 

5. Møte med den som blir mobbet og de som utøver mobbing 

 

 Ansvar: Rektor/skoleledelse, sosiallærer og kontaktlærer 

           Dokumentasjon: Referat og aktivitetsplan 

 

 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta 

etter første til femte ledd § 9 A-4. 

 

           Ansvar: Rektor  

            



 

§ 9 A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker  

«Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra 

melde saka til fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. Fylkesmannen 

skal avgjere om aktivitetsplikta §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt.» (1. og 2. ledd) 

Dersom saken ikke er blitt tatt opp med rektor eller at det er under 1 uke siden 

saken ble tatt opp, skal fylkesmannen avvise saken.  

«Kjem fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 

A-5, kan fylkesmannen vedta hva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit 

trygt og godt skolemiljø» (4. ledd) 

 
 

 

 

 

 

«Avgjerda til fylkesmannen er 

eit enkeltvedtak og kan 

påklagast eller reglane i 

forvaltningslova.» (5. ledd)  

Skoleeieren har ikke 

klagerett. 

 


