
 
 

 

 

Det er viktig at oppfølgingssamtalene tidfestes. 

Rektor/den som har ansvar for saken kaller inn til nytt møte 14 dager etter at 

aktivitetsplanen ble skrevet. Formålet er å evaluere aktivitetsplanen og 

se/dokumentere hva skolen har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten (se vedlegg: 

aktivitetsplan). 

Når tiltakene evalueres, vurderes også behov for nye tiltak. 
 

 
 
 

 

 

1. Oppfølgingsmøte: evaluering av tiltak/aktivitetsplan 

 

           Ansvar: Rektor, sosiallærer og kontaktlærer 

           Dokumentasjon: Aktivitetsplan og referat  

 

2. Sanksjoner som er i tråd med ordensreglementet § 9 A-10 

           Ansvar: rektor, sosiallærer og kontaktlærer 

           Dokumentasjon: Sanksjoner må dokumenteres 

 

3. Holde oppsikt med de som utøver mobbing 

           Ansvar: Rektor, sosiallærer, kontaktlærer og alle ansatte på skolen 

           Dokumentasjon: Notat om det som observeres 



 

Kontaktlærer har ansvar for å følge opp både den som blir mobbet og den som 

utøver mobbing gjennom samtaler og observasjoner i tiden som følger. Det tar tid å 

komme over alvorlige krenkelser. Den/de som krenker har også behov for tett 

oppfølging. 

 

 

Ha jevnlig kontakt med foresatte til både den som blir mobbet og den som utøver 

mobbing. Hold dem informert om hvordan det går. 

 

 

 

Forsterket vakthold i frimutter, ganger, garderober og andre arenaer på skolen der 

mobbingen kan finne sted. Det kan være nødvendig med ekstra vakthold i en 

periode. 

Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Alle skal kunne gå på skolen 

sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Etter en tid kan det være gunstig 

å ha en samtale mellom den som ble plaget, og de som mobber. Ikke gjør dette for 

tidlig. Husk at det tar tid å komme over alvorlige krenkelser. 

 

4. Følg opp begge parter 

           Ansvar: Kontaktlærer 

           Dokumentasjon: Referat og aktivitetsplan 

 

6. Hold kontakt med foresatte 

           Ansvar: Rektor, sosiallærer og kontaktlærer 

           Dokumentasjon: Notat 

 

7. Kontinuitet 

           Ansvar: Rektor, sosiallærer og kontaktlærer 

           Dokumentasjon: Referat på at mobbingen er opphørt 



 
 

 

 

Dersom krenkende atferd ikke opphører, skal andre parter inn i saken, som f. eks 

Mobilt team, PPT, familiekontoret, kommunepsykolog, ABUP, Statped, eller politi 

kontaktes. 

 

           Ansvar: Rektor, sosiallærer og kontaktlærer 

           Dokumentasjon: Referat 

 

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

  ein elev. 

 

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

annan som arbeider på skolen, utsett ein elev for krenking som mobbing, vald, 

diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal 

varsle skoleeigaren».  

NB! Elevens opplevelse av saken skal alltid være i fokus. 


