
   

 

Den norsk- tyske bikulturelle skole - Deutsche Schule  Oslo - Max Tau 

Et bra skolemiljø for alle 

Konsept mot mobbing, rasisme og hver form av fysisk og psykisk vold 

Dette konseptet ble vedtatt av generalkonferansen den 24.05.2018 og 
gjennomføres fra og med 01.08.2018 

 

 

Oppdragsgiver 

DSO: 

 Grunnskole, Mellomtrinn og Videregående, AKS, 
Elevrådet, Foreldrerådet, SMU 

 Rektoren har ansvaret for å opprettholde disse 
prosesser 

Antall elever på Den norsk-tyske bikulturelle skole har økt kraftig, og dermed også 
utfordringer i det sosiale miljøet på skolen. 
Et klima, der alle trives og et miljø fri fra mobbing må garanteres alle elever og ansatte, for å 
sikre skolens utvikling og faglig utvikling på best mulig nivå. 
Gjennom de rettslige endringer i Opplæringsloven §9A1-4 er skolen forpliktet til å behandle 
dette emnet på en forebyggende måte og å bearbeide dette på en avdekkende og 
oppfølgende måte. 
(Se vedlegg 1) 
 
Våre mål: 

 I henhold til prinsippet vårt, samt filosofien til vår navnspatron Max Tau, nemlig 
«forståelse mellom folkene», vil vi leve ut et skolesamfunn, som er preget av respekt, 
vørdnad og et ansvarsfullt og sosialt samvær 

 
 

 En annen basis til dette viktige arbeidet er FN’s rettigheter for barn 

 Elever skal formidles og vises velfundert sosial viten og sosiale kompetanser i de 
nevnte områder 

 Håndtering av vanskelige situasjoner skal læres sammen 

 Gjennom konstruktivt samarbeid og kommunikasjon med foreldrene formidles det en 
positiv forbildefunksjon til elevene 

 
Vårt ansvar: 

 For utviklingen av et positivt skolemiljø for alle, forplikter vi oss ovenfor disse tiltak 
og verdier 

 For skolen er skoleledelsen, skoleledelsesteamet, lærere og ansatte ansvarlig for et 
bra skolemiljø 
 



 

 

Rettslige krav 
 

Aktivitetsplikt (§9 A-4): Alle som arbeider ved skolen skal 
følge med på om elevene har det trygt og godt på skolen, og 
gripe inn dersom de oppdager mobbing eller krenking. Ansatte 
skal ha et aktivt og oppmerksomt blikk, for å gripe inn tidlig 
dersom de observerer eller får melding om at en elev opplever 
mobbing. Det er elevens opplevelse som skal være grunnlag for 
undersøkelse. Skolen kan på ingen måte bagatellisere eller 
underkjenne en elevs opplevelse av utrygghet og mistrivsel på 
skolen. Dersom eleven opplever seg utrygg på skolen, skal 
skolen iverksette aktivitet.  
Rektor skal varsles, og skolen skal undersøke saken. I alvorlige 
tilfeller skal rektor varsle skoleeier. Skolen skal ta hensyn til 
barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle 
aktivitetsplikten. Skolen skal sørge for at elevenes medvirkning. 
Elevens personvern skal ivaretas.  
 
 

Ansvarlig for gjennomføring og 
overholdelse av konseptet 

  

 Skoleledelsen, skoleledelsesteam, 
grunnskoleledelsen, kontaktlærere, faglærere, 
sosiallærer, som støtter 

 Elevråd og lærerrepresentant 

 SMU-utvalg 

 AKS og S-AKS 
 

Deltakere 

 Hele lærerkollegiet 

 AKS-medarbeidere 

 Helsesøster/eksterne referenter/sosiallærer 

 Foreldrerepresentant og foreldrerådet 

 Elevrådet 

 SMU 

Dokumentasjon og evaluering 
av konseptet 

 

 Gjennom regelmessige spørreundersøkelser av 
elever, foreldre og ansatte blir situasjoner i 
skoleområdet fanget opp og ved behov jobbet med 
disse 

 Rektoren er ansvarlig for gjennomføringen og 
opprettholdelsen av konseptet, legger fast datoer 
av gjennomføringen 

 Han/hun kunngjør resultatene i løpet av kort tid 

Pedagogiske tiltak 

 

 Sensibiliteten til de enkelte elever, lærere og 
ansatte må styrkes 

 Hvert år i august foregår en videreutdanning om 
dette emnet for alle lærere under 
planleggingsdagene 

 På begynnelsen av skoleåret blir alle elever og 
foreldre informert om dette konseptet, samt 
konsekvensene (skoleordning) ved feil oppførsel 

 Å lære metoder for å håndtere konflikter blir 
bestemt og dokumentert i metodepensumet i 
forhold til klassetrinn 



   

 

 
 

 Dato til spørreundersøkelse i klassene blir bestemt 
av rektor 

 Deltakelse på den Nasjonale kampanjeuken mot 
mobbing 

 Deltakelse på Forebyggingsuken 

 Foreldrekvelder i klassen og arrangementer til 
ovennevnt emnet 

 Regelmessig utveksling om klassemiljøet mellom 
avdelingene 

 Flere årlige tiltak se vedlegg 2, Ida og Birgit trenger 
fortsatt å fylle ut noe 

Lærerkollegiet 

 Anti-mobbing konseptet til Den norsk-tyske 

bikulturelle skole forankres i lærerkollegiet 

gjennom regelmessig videreutdanning og 

inkludering av nye kolleger 

 Alle kolleger jobber med et godt klassemiljø og vet, 

hvordan de må handle i kritiske tilfeller 

(Lærerhåndboka metodekonsept, videreutdanning) 

 Et positivt skolemiljø forutsetter respektfull omgang 

med hverandre av alle medlemmer i 

skolesamfunnet. Dette er grunnlaget for 

forbildefunksjonen til de voksne 

Foreldrerådet 

 Når det kommer til et åpent og godt skolemiljø for 
alle, er foreldrene den viktigste 
samarbeidspartneren til skolen 

 Foreldre har en viktig forbildefunksjon for barna 
 

 Foreldrerådet snakker om dette konseptet på 
begynnelsen av et skoleår 
 

 På den første foreldrekvelden på begynnelsen av et 
skoleår snakker foreldrerepresentanten sammen 
med kontaktlæreren om emnet 
 

 I Forebyggingsuken uke 42 blir årlig en 
videreutdannelse til emnet 
mobbing/konflikthåndtering tilbudt foreldrene av 
skolen 

Elevrådet 

 Elevrådet har et eget konsept til støtte for skolelivet 
og forhindring av konflikter. Se vedlegg 3, Elevrådet 

 Elevrådet er involvert med bidrag i forløpet av den 
Nasjonale kampanjeuken mot mobbing og 
Forebyggingsuken (Elevorganisasjon = norsk 
elevråd) 

 Med egne arrangementer/aksjoner bidrar elevrådet 
til et positivt skolemiljø, se vedlegg 2 

 Styrket samarbeid med Elevorganisasjonen  



 

 

SMU 

 Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle 
rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar 
med bestemmelsene i opplæringsloven. Hensikten 
med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et 
systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal 
være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet 
til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i 
skolen og en representant fra styre skal være  
representert.  

AKS, S-AKS 

Ungdomsklubben 

  

 Under den Nasjonale kampanjeuken mot mobbing i 
Norge tar klassene opp emnet mobbing med 
forskjellige arrangementer i AKS og S-AKS 

 Emnet til innføringsdager i august for den nye 1. 
klassen: Fra jeg til vi 

 I AKS snakkes det om og øves det regelmessig på 
konfliktløsninger. Se vedlegg 2 

 Videreutdanning til emnet mobbing for alle ansatte i 
september 

  
Målbare resultater 

 Gjennom regelmessige spørreundersøkelser blir 
tendenser i skoleområdet fanget opp og ved behov 
jobbet med disse 

 Rektor, kontaktlærere og sosiallærer jobber 
sammen med resultatene 

Evalueringsresultater for alle 
 Kunngjøring av rektor i april hvert år for kolleger, 

medarbeidere og styret 

 

 

 

 


