N YTT REGELVERK OM SKOLEMILJØ
Fra 1. august 2017 er d et ved tatt et nytt regelverk om skolem iljø og
m obbing. Den nye loven skal sikre nulltoleranse m ot m obbing, og
sørge for at elevene har d et trygt og god t på skolen.
Opplæringslovens kapittel 9A Elevane sitt skolem iljø, § 9 A-4.
A ktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt
skolemiljø, lyder slik:
A lle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og
godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald,
diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.
A lle som arbeider på skolen, skal varsle daglig leder dersom dei får
mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt
skolemiljø. Daglig leder skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
V ed mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt
skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.
N år ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt
det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø.
Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og
godt skolemiljø.
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for
elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.
N ulltoleranse: Skolene skal ha nulltoleranse m ot krenkelser, jf. opp ll.
§ 9 A-3. Eksem plene som nevnes i loven er m obbing, vold ,
d iskrim inering og trakassering, m en skolene skal ha nulltoleranse
også for m ind re alvorlige krenkelser. Prinsippet om nu lltoleranse ble
tatt inn i opplæringsloven for å u nd erstreke hvor viktig d et er at
skolene har tyd elige hold ninger på d ette om råd et.
Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen
Alle som jobber p å skolen skal følge m ed på at elevene har d et bra.
H vis en voksen vet om --- eller tror --- at en elev blir m obbet, p laget,
eller på and re m åter ikke har d et bra, skal hun eller han alltid

gripe inn og stopp e krenkelsen med en gang, hvis d et er mu lig
si ifra til rektor
und ersøke d et som har skjed d
Daglig led er har d et overord ned e ansvar for at d et blir laget en plan
og sette inn tiltak for at eleven igjen får d et trygt og god t på skolen.
Daglig led er skal inform ere eleven og d eg som foreld er om hva som
blir gjort, og d u og barnet d itt har rett til å bli hørt. Dette kalles for
skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle
vurd eringer.
Skolens aktivitetsplikt er d elt i fem handlingsplikter. Alle som
arbeid er på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis d e
får m istanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og god t
skolem iljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som
sørger for at eleven får et trygt og god t skolem iljø.
Hva vil det si for skolen: End ringen i loven har ført til end ringer i
vår nye Plan for et godt skolemiljø. H er er hand lingsplikten nå erstattet
m ed aktivitetsplikten. Tid ligere skulle vi fatte enkeltved tak d ersom
en elev eller foresatt ba om tiltak som ved gikk d et psykososiale
m iljøet, nå skal skolen hand le i henhold til aktivitetsplikten.
Hva vil det si for elever og foresatte:
Eleven har en ind ivid uell rett til et trygt og god t skolem iljø, og d et er
elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolem iljøet er
trygt og god t jf. oppll. § 9 A-2.
Selv om alle elever har rett til et trygt og god t skolem iljø, skal ikke
skolene lenger fatte enkeltved tak om d ette, m en hand le i henhold til
aktivitetsplikten, slik at elevens rett blir oppfylt.
Dersom eleven eller d en foresatte m ener at skolen ikke har gjort nok
for å stoppe krenkelsene kan d e meld e saken til Fylkesm annen
Først må d e ha tatt opp saken med d aglig led er
Det m å ha gått m inst en uke fra d e tok opp saken m ed d aglig led er
Saken må gjeld e skolem iljøet på d en skolen eleven går på nå

H vis Fylkesm annen m ener at skolen ikke har gjort d et d e skal, kan
d e bestem m e hva skolen skal gjøre for at å sørge for at eleven får et
trygt og god t skolem iljø. Fylkesm annen skal sette en frist for når
tiltakene skal bli gjennom ført og følge opp saken. De kan også gi
bøter hvis skolene ikke følger opp.
På w w w .nullm obbing.no finner d u inform asjon om hvilke
rettigheter elever og foreld re har, og hva m an kan gjøre hvis en elev
opplever m obbing.
Ved mistanke om mobbing
Det er d e voksnes ansvar at d et settes en stopper for m obbing, og d et
er skolens ansvar at tiltak iverksettes. Eleven som opplever seg plaget
eller m obbet, skal være trygg på at skolen tar saken på alvor.
Mesteparten av m obbing foregår uten at voksne er tilsted e. Det kan
være vanskelig å oppd age og m ange av elevene som blir m obbet, sier
ikke i fra om d et som foregår.
Skolen har nulltoleranse for m obbing og gjennom fører en rekke
aktiviteter for å avd ekke m obbing, slik som trivselsund ersøkelser,
tilsyn i frim inutt, d irekte observasjon, elevsam taler, klassens tim er,
regler for m obilbruk m.m.
Mobbing kan forekom m e båd e fysisk, verbalt og som en skjult
m obbing. Den skjulte m obbingen kan være utestenging, blikk,
baksnakking, rykter og meld inger p å sosiale med ier.
Foresatte er viktige aktører for å avd ekke og være m ed på å stanse
m obbing, foresatte bes være opp m erksom m e og ta kontakt m ed
skolen --- i første om gang klasselærer, ved m istanke eller kjennskap
til m obbing av eget barn eller om d e får høre om m obbing av and res
barn. Slik kan skole og hjem sam arbeid e om å følge opp og stoppe
m obbing.

