
 
 

Anti-konflikt strategi til 
Den norsk-tyske bikulturelle skole 
 
Konflikter kan komme til uttrykk som krenkelser, mobbing, rasisme, fysisk og verbal vold. 
Lærere, ansatte, elever og foreldre på Den norsk-tyske bikulturelle skole forplikter seg til å undersøke 
hvert enkelt tegn på de ovennevnte konfliktområdene. 

 

1. Forebyggende tiltak 

   

Skoleledelse, lærerkollegium, AKS Den norsk-tyske bikulturelle skole redegjør offisielt 
sitt standpunkt mot vold, rasisme og mobbing  

Kontaktlærere, SMV, sosiallærer, 
kollegium, AKS 

I løpet av et skoleår snakkes det regelmessig om 
konfliktområdene, se felles konsept DSO 

Kontaktlærere 1-4 Innøving og erfaring av konfliktløsninger gjennom 
leker 

Lære muligheter til verbalisering ved konflikter 

Fremme sosial sensibilisering 

Kontaktlærere 5-10 Lære konfliktløsninger 

Lære muligheter til verbalisering 

Fremme at det sosiale samværet sensibiliseres 

Utarbeide regler i klassen om det sosiale samværet 

Lærerkollegium, foreldrene, AKS, 
Elevråd, SMU 

Fremme det sosiale samværet gjennom forskjellige 
aktiviteter og prosjekter 

f.eks. klassefester, idrettsarrangementer, 
informasjonsarrangementer …. 



2. Voldshandlinger, krenkelser, rasisme og mobbing har blitt rapportert 

 

Lærerkollegium, elever, AKS 

 

Lærere, elever og AKS-medarbeidere er forpliktet til 
å fange opp slike tilfeller omgående, se 
Opplæringsloven § 9A1-4 

Kontaktlæreren, skoleledelsen og sosiallæreren 
informeres med en gang 

 

Skoleledelsen, kontaktlærer, 
sosiallærer 

 

Ved fysisk vold, mobbing og rasistiske ytringer er 
det forpliktende å melde dette til de gjeldende 
foreldrene med en gang, både foreldrene til offeret 
og gjerningspersonen 

Offeret/ofrene skal beskyttes umiddelbart 

Offer og gjerningsperson utspørres med en gang 

Evt. involvere klassekamerater 

Kontaktlærere 1-4, sosiallærer Dokumentasjon av hendelsen med sosiallæreren, 
utarbeide aktivitetsplan 

Kontaktlærere 5-10, sosiallærer Dokumentasjon av hendelsen med sosiallæreren, 
utarbeide aktivitetsplan 

Tidsrom Om en av de nevnte hendelser har funnet sted, er 
det behov for umiddelbar handling, §9A1-4 

Situasjonen skal forhindres med en gang 

En reaksjon må følge i løpet av en skoleuke 

Hendelse på AKS: AKS-ledelsen og den ansvarlige 
kontaktlæreren informeres for å få til en felles 
fremgangsmåte 

Aktivitetsplanen må være klar i løpet av 5 dager 

Informasjon gjennom rektoren, 
kontaktlæreren, sosiallæreren 

Det tas opp kontakt med foreldrene. Dette gjelder 
både foreldrene til offeret og gjerningspersonen. 

I forhold til alvoret i hendelsen informeres hele 
kollegiet og AKS-medarbeidere 

Skoleledelsen, sosiallærer, 
klassekonferanse 

Skolen innleder direkte tiltak mot 
gjerningspersonen/gjerningspersonene med en 
gang. Det tas hensyn til alderen og den individuelle 
utviklingen til offeret/gjerningsperson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hva skjer videre 

Kontaktlærer, sosiallærer Offeret skal igjen oppleve en trygg skolehverdag. 

Gjerningspersonen skal oppfordres til og støttes i å 
forandre oppførselen sin. 

Å føre sammen elevene er målet til alle tiltak. 

(Tiltak skjer ifølge skoleordningen, avhengig av 
alder og barnets kognitive fatteevne) 

Kontaktlærer, sosiallærer Eleven/elevene som har brudd reglene er forpliktet 
til å forandre og forbedre oppførselen sin 

(Tiltak er avhengige av alder og barnets kognitive 
fatteevne) 

Videre tiltak gjennom sosiallæreren I enkelttilfeller kan det gjøres bruk av hjelp gjennom 
andre norske institusjoner 

(BuP, Skolehelsetjenester, Fylkesmann) 

Kontaktlærer, sosiallærer Sosiallæreren er ansvarlig for videre oppfølging og 
observasjon i et enkelttilfelle 

 


