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Spørsmål – Barn og unges skolehverdag - mobbing 

 

 
Kapittel 9A i opplæringslova omhandler elevene sitt skolemiljø, og det slås fast at alle 
elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 
miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt.  
Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt 
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering dersom det er mulig. 
 
Loven sier altså at skolen skal arbeide systematisk forebyggende, og aktivt 
motvirkende med undersøkelser og tiltak ved mistanke eller kunnskap om at elever 
ikke har det trygt og godt. 
 
Først om forebyggende arbeid: 
Ås kommune arbeider systematisk med mål om at alle barn skal ha en trygg hverdag. 
I skolen omfatter dette en rekke forebyggende tiltak for å skape et godt miljø, og det 
omfatter ulike tiltak for å bekjempe dårlig skolemiljø og hendelser som likevel skjer.  
 
Det forebyggende arbeidet omfatter bl.a. undervisningsopplegget «Mitt valg» og 
arbeide etter den såkalte PALS modellen. 
 
«Mitt Valg» er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende 
arbeid i skolen, og er et metodisk verktøy som lærerne kan bruke i klasserommet.  
 
PALS (Positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende 
innsatsmodell. Denne modellen består av systematiske forebyggingstiltak som retter 
positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Tiltakene bidrar til å redusere antall 
elever med atferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.  
 
Videre har Ås kommune en felles kommunal handlingsplan for et godt psykososialt 
miljø i skole og SFO. Det jobbes kontinuerlig med implementering av denne planen 
på hver enkelt skole.  
Pedagogisk innsatsteam (PIT) er også et systemtiltak. Innsatsteamet består av 4 
pedagoger ansatt ved Pedagogisk Psykologisk Senter i Ås.  
 
I tillegg brukes også Trivselsundersøkelsen og Elevundersøkelsen systematisk for å 
avdekke forhold knyttet til blant annet mobbing. Én gang i halvåret gjennomføres det 
også individuelle elevsamtaler og utviklingssamtaler for alle elever. Oppfølging av 
elevens skolemiljø er et vesentlig element i denne samtalen.  
 
Så om oppfølging av enkeltsaker: 
Ved mistanke og avdekking av mobbing og mistrivsel skal skolene følge stegene i 
aktivitetsplikten som loven angir. Aktivitetsstegene omfatter at: man skal følge med, 
varsle, undersøke, høre de involverte, finne tiltak til beste for elevene, lage en skriftlig 
plan, gjennomføre tiltak, evaluere, og dokumentere. Skolene i Ås har utarbeidet felles 
saksbehandlingsrutiner og maler i denne type saker.   



 
Etter loven er det Fylkesmannen som avgjør hvorvidt aktivitetsplikten er fulgt i 
enkeltsaker. 
 
Måten dette følges opp av Fylkesmannen er relativt ny for skolene. Det er behov for 
tydelige og gode rutiner for et systematisk arbeid, ikke bare med å hindre og stoppe 
mobbe-problemer, men også dokumentere arbeidet skriftlig. Dette har nok vært en 
utfordring for skole-Norge, trolig også i Ås. Mitt inntrykk er at man lærer, og at man er 
i ferd med å finne en riktig form på dette systematiske arbeidet. 
 
Ordfører mener at kommunen har gode forebyggende systemiske tiltak mot mobbing 
samt rutiner for håndtering ved mistanke og avdekking av mobbing. Likevel er det 
sånn at det knapt kan gjøres nok for å sikre at barn og unge har et godt fysisk og 
psykososialt miljø på skolene. Utfordringsbildet er stadig i endring, som igjen betyr at 
skolene stadig må tilegne seg ny kompetanse i håndteringen av nye 
problemstillinger. Ett eksempel er sosiale medier, som har åpnet opp for andre 
former for utestengelse og mobbing enn det vi selv kjenner til fra egen barndom.   
Ofte er det slik at ting som skjer på fritiden tar elevene med seg inn i skolen. 
 
I Ungdataundersøkelsen har vi tall fra 2014 og 2017 som viser andelen 

ungdomsskoleelever som opplever at de er mobbet minst hver 14.dag. I Akershus er 

det 7%, I Ås var det i 2017 3,9%. Det er en betydelig nedgang fra 8,1% i 2014, og det 

er en plassering blant de 20 kommunene i landet med lavest mobbetall. Tallene er fra 

enkeltklasser og skal ikke brukes for mer enn de er verdt. 

På spørsmål om ordfører er tilfreds med hvordan situasjonen er per i dag, så er 
svaret likevel ikke et tydelig ja. Jeg får tilbakemeldinger fra foreldre til barn som ikke 
har det godt i skolen over tid. Vi trenger fortsatt å utvikle metodikk og systemer i dette 
arbeidet, vi synes fortsatt å sikre at rutinene våre alltid blir fulgt, og vi politikere 
trenger å gjøre løpende vurderinger av om skolene har tilstrekkelig ressurser til å 
skape en trygg god skolehverdag for alle elever.  
 
Dette kan både handle om prioritering innenfor de rammene vi har, men 
kommunestyret bør også bli utfordret på om det er behov for andre ressurser for å 
kunne gjøre en god nok jobb for å oppfylle alle kravene i Kapittel 9A i 
opplæringslova. Dette kan handle om lærertetthet, tilstrekkelig tilgang på 
spesialpedagogisk kompetanse og annet. 
 
Jeg anbefaler at HOK tar denne diskusjonen med seg inn i arbeidet med 
tilstandsrapporter fra skolene som er nært forestående, og vi har ekstra fokus på 
læringsmiljøet i det arbeidet i år. 
 
 

 

 


