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Forord

Brønnerud skole - en  ZERO skole.

Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing.

Ingen skal tåle å bli mobbet.
Ingen skal tåle at andre blir mobbet.

Likevel kan mobbing forekomme. Derfor har vi utarbeidet en plan for et godt og trygt 
skolemiljø. Planen tar for seg forebygging, rutiner for avdekking og problemløsning. Alle 
elever, foresatte og ansatte skal være kjent med denne planen.

Alle elever har en lovfestet rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Denne planen skal 
være med på å sikre dette. 

Et godt og trygt skolemiljø er et miljø der elever ikke utsettes for krenkende ord eller handlinger som 
mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

Planen er godkjent i skolens samarbeidsutvalg mars 2014.

Rektor 

Ved skolens Zero-dag, våren 2012, laget vi et bilde med 
alle elevenes håndtrykk, med påskriften: Stopp ikke mobb!
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Formål

Alle elever ved Brønnerud skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. 

Dette er nedfelt i § 9a-1 i Opplæringsloven der det står at «Alle elevar i grunnskolar og 
videregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel 
og læring.”

Med psykososialt miljø menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale
miljøet, og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet skal virke
positivt på elevenes helse, trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet.

Det er elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Hvis eleven 
opplever at noe er ubehagelig og krenkende, skal skolen ta det på alvor. Skolen skal sikre at 
hver elev har det bra. 

Mål
På Brønnerud skole skal både elever og voksne føle at de er verdsatt. Elevene skal 
oppleve anerkjennelse, respekt og raushet i et støttende og trygt miljø.

På Brønnerud skole vil vi at:

 alle skal ha det bra
 alle skal ha venner
 det ikke skal være erting
 alle skal få være med på leken
 alle skal ha det trygt
 ingen skal føle seg mobbet
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Definisjoner på krenkende ord og handlinger:

Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere, rettet mot en elev som har
vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også
mobbing. 

Digital mobbing er negativ eller ondsinnet adferd formidlet via digitale plattformer.

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.

Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Rasisme er at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, fordi de har en annen hudfarge eller 
snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, på grunn av kjønn,
funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.

Skolens arbeid mot mobbing beskrives i denne handlingsplan.

Planen bygger på fire prinsipper:

1. Forebygging

2. Avdekking av mobbing

3. Problemløsning av mobbesaker

4. Kontinuitet i arbeidet
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1. Forebygging

Mål
Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø.

Dette er forankret i Opplæringslovens § 9a-3 der det står at:

”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den 
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.”

På Brønnerud skole vil vi spesielt fokusere på følgende områder for å forebygge mobbing: 

1.1 Relasjon lærer - elev
 Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til.
 Elever som forteller om krenkende ord og handlinger skal bli tatt på alvor.
 Rektor og lærere skal ta ansvar for å stoppe krenkende ord og handlinger.

1.2 Relasjon lærer/voksne - klasse/gruppe
 Lærer skal utøve tydelig ledelse slik at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for 

alle elevene.

1.3 Relasjon elev - elev
 Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt.

1.4 Relasjon lærer - foresatte
 Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte skal være preget av respekt, 

tillit og samarbeidsvilje.

1.5 Skolens samarbeid med hjemmene
 Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe.  

1.6 Skolestart
 Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse.

1.7 Klasse/gruppestart
 Lærer møter klassen/gruppen på en måte som signaliserer trygg ledelse og ivaretakelse

som basis for gjensidig tillit.
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1.8 Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoler
 Overgang mellom barnehage og skole og mellom skoler oppleves som forutsigbar og 

trygg for elevene.

1.9 Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO og 
skolevei

 Skolen har prosedyrer og sjekkpunkter som gjør at skolegård, toaletter, 
gymnastikkfløy, SFO og skolevei oppleves som trygge steder.

2. Avdekking av mobbing

Mål 
Mobbing som foregår i og ved skolen skal avdekkes.

Dette er forankret i Opplæringslovens § 9a-3, 2 avsnitt der det står:
”Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir
utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme,
skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er
nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.”

Følgende tiltak gjøres ved Brønnerud skole for å avdekke mobbing:

2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen

 Trivselsundersøkelse blant elevene gjennomføres hver vår.
Ansvar: Rektor/Kontaktlærere

 Resultatet av trivselsundersøkelsen oppsummeres og sammenliknes med fjorårets.
Resultatet legges fram i teammøter, elevrådet og FAU, og evt tiltak drøftes.
Ansvar: Rektor/Teamledere

2.2 Vakt og tilsynsordninger

 3-4 voksne har tilsyn i elevenes utetid.
 Alle voksne som har tilsyn bruker vest som gjør dem godt synlige.
 Elever som trenger ekstra tilsyn får det.
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2.3 Kommunikasjon lærer – elev – foresatte

 Mobbing tas opp som et eget punkt i alle faste utviklingssamtaler med elever og 
foresatte.

 Mobbing tas opp i faste elevsamtaler.
 Mobbing er tema på foreldremøter og i FAU/SU.

2.4 Ved mistanke om mobbing

Alle ansatte ved skolen har handlingsplikt ved å: 

 gripe inn
 undersøke saken raskt
 varsle rektor 

9



3. Problemløsing av mobbesaker

Mål
Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. 
Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing 
ved skolen.

Dette er forankret i opplæringsloven § 9a-3 i 3. avsnitt, der det står:
”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet,
deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om
skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter
føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.”

På Brønnerud skole skal alle elever og foresatte oppleve å bli tatt på alvor hvis de kommer til
skolen med bekymring om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe slik atferd.

Elever som har opplevd å bli utsatt eller selv har utsatt andre for krenkende ord eller
handlinger, skal vite at de blir fulgt opp av skolen etter at den krenkende atferden er avsluttet.

Rektor har det overordnede ansvaret for at skolen følger opp saker som gjelder det 
psykososiale miljøet.

Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har avdekket at elever blir utsatt for krenkende ord
og handlinger, skal skolen sikre en saksbehandling og oppfølging i tråd med lover og
forskrifter. 

Enkeltvedtak: 
- Muntlige eller skriftlige henvendelser fra elever og foresatte om forhold knyttet til 

skolemiljøet, skal besvares med et enkeltvedtak. Et enkeltvedtak er en skriftlig 
beskrivelse av hvilke tiltak som skal settes i gang. Ved henvendelse, skal foresatte 
få informasjon om sin rett til å få enkeltvedtak.

- Ved varsling fra ansatte om kunnskap om eller mistanke om at en elev blir utsatt 
for krenkende ord og handlinger skal rektor etter undersøkelse avgjøre om det skal
fattes et enkeltvedtak. Dersom det settes inn tiltak som er inngripende for den 
eleven det gjelder, må det fattes enkeltvedtak.

Udirs rundskriv 2-2010 har utfyllende beskrivelser av krav til innhold i et enkeltvedtak.
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3.1 Faser for problemløsing
Oppgave Ansvar Dokumentasjon

1. Undersøkelser og observasjon settes i gang 
umiddelbart.

Rektor
/kontaktlærer

Meldeskjema
(vedlegg1)

2 Samtaler med eleven som opplever seg krenket, for å
skaffe informasjon og gi støtte. Skolen skal
sikre at elevens subjektive opplevelse kommer
fram.

Rektor
/kontaktlærer

Referat

3. Samtaler med foresatte til eleven som opplever
seg krenket. Skolen har ansvar for å legge til rette for 
et godt samarbeid når det gjelder tiltak som kan/bør 
gjøres.

Rektor
/kontaktlærer

Referat

4. Samtale med eleven som krenker.
Er det flere som plager, snakkes det med én om
gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om
at slik atferd er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. 
Gjøre avtaler om oppfølging.

Rektor
/kontaktlærer

Referat

5. Samtale med foresatte til krenker 
Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt 
samarbeid når det gjelder tiltak som kan/bør gjøres.

Rektor
/kontaktlærer

Referat

6. Rektors vurdering etter faktainnhenting Rektor

7. Hvis enkeltvedtak fattes.
- Rektor fatter enkeltvedtak raskest mulig om elevens 
rett etter § 9a-1 er ivaretatt eller ikke.
- Begrunnelse av om retten er ivaretatt eller ikke
- Nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på
- Begrunne valg av eventuelle tiltak
- Hvordan følge opp og evaluere tiltakene
- Konklusjonen må komme frem klart og tydelig
- Klagerett sikres

Rektor Enkeltvedtak

8. Avviksmelding når det er brudd på § 9a-1 Rektor Avviksmelding

9. Hvis enkeltvedtak ikke fattes 
Eventuelle tiltak må likevel dokumenteres. (Dersom det
settes inn tiltak som er inngripende for den eleven det 
gjelder, både krenker og krenket, må det fattes 
enkeltvedtak.)

Rektor Referat

10. Evaluering av tiltak / enkeltvedtak. Når tiltakene 
evalueres, vurderes også behov for nye enkeltvedtak.

Rektor Referat/ evt.
nye enkeltvedtak
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11. Sanksjoner. Sanksjoner må være i tråd med 
ordensreglementet. 
Skolene må dokumentere bruk av sanksjoner. Skolen 
må vurdere om det skal fattes egne enkeltvedtak hvis 
sanksjonen er inngripende.

Rektor 
/oppvekstsjef
(v/skolebytte)

Referat
/enkeltvedtak

12. Oppfølging. Problemsituasjonene følges inntil de 
opphører helt. Alle involverte elever skal følges opp. 
Det tar tid å komme over alvorlige krenkelser. Den/de 
som krenker har også problemer. 

Rektor
/kontaktlærer

Referat

13. Dersom krenkende atferd ikke opphører, skal
andre eksterne parter inn i saken, for eksempel PPT,
tverrfaglig utvalg, barnevern, politi eller
konfliktråd.

Rektor Referat

14. Hvis det er voksne ved skolen som plager elever,
blir dette en personalsak som følges opp videre av 
rektor.

Rektor Referat

12



4. Kontinuitet

Mål:
Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing 
foregår kontinuerlig.

Dette er forankret i opplæringsloven § 9a-4, der det står:
”Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte.
Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det
fysiske så vel som det psykososiale miljøet.”

Med kontinuerlig menes det at det må være en rød tråd i skolens arbeid og ikke bare noe som
gjøres når det oppstår ubehagelige situasjoner eller ved oppstarten av et nytt skoleår. Skolens 
planer og tiltak for forebyggende og holdningsskapende arbeid skal være i fokus gjennom 
hele skoleåret.

Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Planene og rutinene må 
være innarbeidet og må følges av personalet når det jobbes med saker som vedrører det 
psykososiale miljøet til elevene.

Skoleledelsen v/ rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens 
systematiske arbeid.
Skolens ledelse v/rektor skal følge med og har ansvaret for at det arbeidet er aktivt, 
systematisk og planmessig.

Denne planen skal bidra til at elevene opplever et trygt og sosialt skolemiljø.
For å sikre at dette blir et ”levende” plandokument, må planen være kjent for alle parter i
skolemiljøet.

4.1 Rutiner ved Brønnerud skole

Oppgave Tidspunkt Ansvar
1. Skolens ansatte drøfter områder og redegjør skriftlig for 

skolens syn på:
- Hva er et godt psykososialt miljø?
- Hva er krenkende atferd?
- Hva er terskelen for å gripe inn?
- Når skal skoleledelsen varsles?

Ved
skolestart

Rektor

2. Skolens planer og tiltak for forebyggende og
holdningsskapende arbeid skal gjennomsyre 
skolehverdagen.

Løpende Rektor

3. Opplæring og informasjon til alle ansatte
- Plan for et godt og trygt skolemiljø

Ved
skolestart

Rektor
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- Ordensreglementet
4. Nye foresatte gjøres kjent med «Plan for et godt og trygt

skolemiljø» og «Ordensreglementet» som ligger på 
skolens hjemmeside. Nye foresatte skal underskrive 
på at de har lest disse to dokumentene.

Første
foreldremøte
høsten

Rektor

5. Elever og foresatte informeres om «Plan for et godt og 
trygt skolemiljø» og «Ordensreglementet».

Hver høst Kontaktlærer

6. Tiltak og aktiviteter knyttet til skolemiljø tas opp i 
elevråd.

Løpende Elevrådskontakt

7. Gjennomgang av elevundersøkelsen tas opp i personalet,
elevråd, FAU og skolemiljøutvalg.

Hver vår Rektor

8. Funn i utviklingssamtalene vurderes to ganger i året Høst og vår Kontaktlærer/
rektor

9. Skolen skal evaluere sitt forebyggende og
holdningsskapende arbeid hvert år. Evaluering og evt.
revidering av «Plan for et godt og trygt skolemiljø» 
foretas i personalmøte, elevråd, FAU og
skolemiljøutvalg.

Hver vår Rektor

10. Vakt- og tilsynsordningen evalueres to ganger i året. Høst og vår Rektor

11. Internkontroll: Sjekkpunkter/praksis i forhold til
oppfølging av opplæringsloven  § 9a, 11-1a, 2-9 og      
2-10.
 

Løpende Rektor

Vedlegg 1:  Mal enkeltvedtak
Vedlegg 2:  Meldeskjema
Vedlegg 3 : Bekreftelse fra foresatt
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Unntatt offentlighet 
Jf. off.§ 13 fvl § 13 nr.1

VEDLEGG 1

Opplæringsloven § 9a-1 Elevene sitt skolemiljø

”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt 
fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring.”

Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd.  Det psykososiale 
miljøet

”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det
psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som

mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om
skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel

kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort
enkeltvedtak.”

ENKELTVEDTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN § 9A-3

Til ”foresatte” ________________________________________________________________

Elevens navn:_____________________________________________________

Gruppe/ klasse:________________

1. Saken gjelder:

2. Det fattes vedtak etter Opplæringsloven § 9a-3:

3. Forventet efekt av tiltaket:
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4. Evaluering av tiltaket utføres i løpet av uke:
Evalueringen følges eventuelt opp med nye eller endrede tiltak.

5. Ansvarlig for tiltaket:

Klageadgang.
Dette vedtaket er et enkeltvedtak i henhold til opplæringsloven § 15-2 første ledd
og forvaltningsloven § 28. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på 3 uker 
regnet fra det tidspunktet brevet er mottatt. En eventuell klage skal være skriftlig
og begrunnet og sendes skolen, ved rektor.

Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir den sendt fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, utdanningsavdelingen, for endelig avgjørelse. Foresatte har rett til 
innsyn i saksdokumentene, jf fvl §§ 18-19.

Med hilsen

Brønnerud skole

Dato:__________

______________________________________
Rektors navn og underskrift

VEDLEGG 2

MELDESKJEMA TIL REKTOR
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OM BEKYMRING FOR ELEVENS PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ
Meldinger fra foresatte vil utløse et enkeltvedtak.

Elevens navn: Fødselsdato:

Elevens adresse:

Elevens klasse:

Bekymring meldes til: 

Bekymring meldes av:

Dato for bekymringen:

Hva dreier bekymringen seg om? ( Mobbing, vold, rasisme, diskriminering, utestenging.)

Hvordan ble bekymringen oppdaget?

Annen faktainformasjon?

Underskrift/ dato/sted.

VEDLEGG 3:

BEKREFTELSE PÅ AT FORESATTE HAR LEST «PLAN FOR ET GODT OG 
TRYGT SKOLEMILJØ»

17



Planen finnes på skolens hjemmeside: http://www.bronnerudskole.no
 

Skolen ber om at denne svarslippen returneres skolen.

Elevens navn og klasse: ___________________________________________________

Jeg/vi bekrefter å ha lest `Plan for et godt og trygt skolemiljø`

Dato: ______________

Foresattes underskrift: ____________________________________________________
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