
   

Tiltak fra skolens side som gjennomføres regelmessig hvert år. 

 

 

Definisjon på mobbing 

 

Det er mange måter å definere mobbing. En av dem som er mest brukt i Norge er Dan Olweus 

definisjon av mobbing:  

 
«Mobbing er bevisste negative handlinger fra en eller flere personer som gjentar seg og 
som retter seg mot en som har vanskelig for å forsvare seg (ubalanse i makt).»  

 
Mobbing kan for eksempel være direkte mobbing gjennom fysiske og verbale angrep; indirekte 
mobbing gjennom utestengelse fra grupper eller digital mobbing gjennom sosiale medier. 
 
 

Grupper som jobber for et bedre skolemiljø på DSO:  

Tiltak Beskrivelse  Ansvar for gjennomføring  

SMU (skolemiljøutvalget) Rådgivende og støttende 
funksjon, kontakt for forslag og 
videreutvikling til skoleklimaet 

SMU 

SEG 
(Skoleutviklingsgruppa) 

Rådgivende og støttende 
funksjon, kontakt for forslag og 
videreutvikling til skoleklimaet 

 

Inkludering, konsultasjon, 
kompetanseteam 

Rådgivende og støttende 
funksjon, kontaktperson for alle 
medlemmer av skolen 

 

Fadderordning 1. og 4. 
klasse 
 

 Kontaktlærerne i 1. og 4. 
klasse 

Arrangementer på tvers 
av klassetrinnene 
 

 AKS, SAKS 

Morgenmøte  Kl 1-4 
 

Ros og ønsker og 
klassens time 
 

 Kontaktlærerne i 1. og 4. 
klasse 

Klassens time 
 

 Kontaktlærerne i 5. til 8. 
klasse 

Elevsamtaler  
 

 Kontaktlærerne, faglærerne 
i alle klassene 

Gruppearbeid I 
forskjellige fag 

 Kontaktlærerne, faglærerne 
i alle klassene 



   

Overgang fra 4. til 5. 
klasse 

 Leder for Mittelstufe og 
tysklærerne 

Undervisning på tvers av 
klassene 
Tysketapper 

 Faglærerne 

Skole og  AKS/ SAKS 
bruker rutiner for 
overgang mellom 
barnetrinn og SEK 1 

 Lærerne i Barnetrinnet og 
ungdomstrinnet 
AKS- og SAKS-
medarbeiderne 

Elevene som meglere  Elevrådet, Tillitslærer  
 

Elevene hjelper til med 
inspeksjon i skolegården 

 Elevrådet, Tillitslærer  
 

Fadderordning 8. og 10./ 
11. klasse 
 

 Elevrådet 

Deltagelse på nasjonal 
kampanjeuke mot 
mobbing (uke 36) Alle 
klassene. 

 Rektor, Sosiallærer, 
Kontaktlærer, faglærer 

Deltagelse på 
Forebyggingsuke osv mot 
mobbing, digital mobbing, 
Kl 1-4 , Kl 5- 12, uke 42 

 Rektor, Sosiallærer, 
Kontaktlærer, faglærer 

Informere og samtale 
med foreldre og elever 
om skolemiljø og 
mobbing  

 Rektor, Kontaktlærer 

Regelmessige 
spørreundersøkelser for 
elever, foreldre, ansatte 
 

 Ledelsen initierer, 
gjennomfører og evaluerer. 
Støttes av pedagogisk 
styremedlem 

Samarbeid med eksterne 
partnere 

 Rektor, Sosiallærer, 
Kontaktlærer 

 

 


