
Trygg læring

Bente Granberg og Jannike Smedsplass

Spesialrådgivere og Trygg- kontakter 





Trygg- kontaktene gir bistand til foreldre 

og skoler og er ment å være en brobygger 

der samarbeidet oppleves som vanskelig.

Du kan ta kontakt med kommunens 

Trygg-kontakt:

Jannike Smedsplass – 470 19 521

Bente Granberg – 415 60 840

Mail: trygg@baerum.kommune.no



http://barneombudet.no/dine-rettigheter/mobbing/hva-er-mobbing/


Refleksjonsoppgaver:

Forklar for hverandre:

• Elevenes subjektive oppfatning

• Aktivitetsplikt 

• Foreldres rolle

• Elevmedvirkning

• Nulltoleranse

Hva betyr aktivitetsplikten for oss

• I klasserommet

• På skoleveien

• På SFO

• Ved tilsyn

• Før 1. time

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/


Formålet med endringene

«Gjennom tydelig å plassere rettigheter og ansvar sier regjeringen klart i fra 
at mobbing i skolen ikke skal skje, det skal nytte å si fra og at regelverket 
skal virke for elevene.»         (Prop. 57 L side 5)

Målet er et mer effektivt regelverk mot krenkelser og bedre håndheving.

Styrke rettighetene til elever som blir krenket, og deres foreldre.

Være et effektivt virkemiddel mot krenkelser og dårlig skolemiljø. 

Lovfeste enda tydeligere krav til hva skolene skal gjøre når elever blir 
krenket eller ikke har det trygt og godt på skolen. 

Regelverket er viktig for å sette standarder og for å plassere ansvar og 
plikter på skoleeiere og ansatte i skole. 



De store endringene

Lovfeste krav til nulltoleranse, jf. § 9A-3 første ledd

En tydelig aktivitetsplikt erstatter vedtaksplikten og 
handlingsplikten, jf. § 9A-4 

Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker, 
jf. § 9A-5

En ny håndhevingsordning erstatter dagens klageordning, jf. § 9A-6

Tvangsmulkt som pressmiddel mot skoleeiere,         jf. § 9A-12



Å oppdage krenkelser-mobbing

8

Holdninger som hindrer at de voksne griper inn:

Jeg har ikke tid

Barn bør lære å ordne 
opp selvDet blir bare verre om 

man blander seg inn

Det går nok over

Det virker jo ikke så veldig 
alvorlig da…

Rollene skifter…(det 
gjelder jo alle)

Hun/han er nok skyld i 
mye av det selv

Nytter ikke hva vi 
gjør så lenge 
foreldrene

Jeg må slutte å 
bruke tid på andres 

unger



Jeg lover å gjøre alt jeg kan 

for at dette skal stoppe…



https://www.nrk.no/spesial/_dusameg-

1.13591521

Hva gjorde lærer for å se eleven?

Hvilken betydning fikk dette for eleven?

https://www.nrk.no/spesial/_dusameg-1.13591521
https://www.nrk.no/dokumentar/brennpunkt-stoppet-film-_-vises-etter-atte-ar-1.13682731


Innhold:

• Rettigheter og verdigrunnlag

• Hva er krenkende ord og 

handlinger?

• Et helhetlig og systematisk arbeid

• Ressursbank

• Referanser

• kontaktinfo

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/skole/trygt-skolemiljo.pdf


Fremme et trygt og godt skolemiljø

•God ledelse, organisasjon og kultur for læring

•De voksnes evne til å lede klasser og grupper

•Positive relasjoner mellom voksen og barn

•Positive relasjoner blant barn og unge

•Samarbeid med foreldrene

Forebygge mobbing og andre krenkelser

•Profesjonelle voksne som kan oppdage 

mobbing

•Plikt til å følge med

•Barna selv må kjenne igjen mobbing

•Å forebygge digital mobbing

•Rutiner (side 21)

Håndtere mobbing og krenkelser 

Aktivitetsplikt:

•Plikt til å undersøke, varsle og gripe inn

•Henvendelser fra elever og foreldre tas på alvor

•Rektor har det overordnede ansvaret

•Verktøy for systematisk avdekking

Stoppe og håndtere

•Plikt til å sette inn tiltak

•Sanksjoner

•Følge opp

•Klagerett

•Rutiner (side 36)



Ressursbank

Rutiner for systematisk tilsyn ved Berg skole

Spørsmål fra Spekter

Skolegårdsundersøkelse

Spørsmål til elevsamtale

Utviklingsskjema

Sjekkliste ved mistanke om mobbing

Verktøy for systematisk observasjon

Mal for melding om mottatt bekymring om skolemiljøet

Tiltaksplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Konfronterende samtale







Gruppeoppgave på miljølærersamling

Hva sier planen at skolen skal gjøre?

Hvordan sikrer du at disse oppgavene blir gjennomført på din 
skole?

I planen er det mange forslag til aktiviteter som kan gjennomføres. 
Hva ønsker du å oppfordre lærerne på din skole til å prøve ut?

Individuelt: Jobb med oppgavene 5 minutter alene.

Gruppe: Finn tre andre fra andre skoler enn din egen. 

Del det du har kommet frem til. 

Plenum: Noen grupper deler ideer og innspill de har fått av 
hverandre. 



Lærende nettverk for miljølærere, sosiallærere, 
miljøarbeidere og ledere

3-4 samlinger i semesteret

Lærende nettverk

Læringsmiljø: «den gode oppstarten», «hvordan tilrettelegge for det 
gode foreldremøte», Bærum kommunes plan for trygt og godt 
læringsmiljø, verktøy, «de barna som utfordrer oss» ved Pål Roland,

«hvordan snu en negativ klassekultur» ved Erling Roland…

«Utviklingsgruppe» på skolen



Andre tiltak på skolene

Systemarbeid knyttet til «Trygg saker»

Nasjonalt læringsmiljøprosjekt

Lokalt læringsmiljøprosjekt sammen med barnehage

Utvikling av Elevrådsseminarer

Systemarbeid ved behov



Elevrådseminar



Trygg- kontaktene gir bistand til foreldre 

og skoler og er ment å være en brobygger 

der samarbeidet oppleves som vanskelig.

Du kan ta kontakt med kommunens 

Trygg-kontakt:

Jannike Smedsplass – 470 19 521

Bente Granberg – 415 60 840

Mail: trygg@baerum.kommune.no



På hjemmesiden til skolen

Plan for et trygt skolemiljø

Mobbeknapp

Link til nullmobbing.no


