
Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole 
 
Hovedmål: 

Barn og unge i Horten kommune har rett til et lærings – og 
oppvekstmiljø uten krenkelser, mobbing og utenforskap 

 

Lokale mål og tiltak - Fagerheim skole 

- basert på mål i den kommunale handlingsplanen 
 
Delmål: 
 

1. Ansatte på Fagerheim skole og Fagerheim SFO skal skape inkluderende lek – og 

læringsmiljøer der alle barn og unge opplever trivsel og tilhørighet. 

2. Ansatte har ansvar for barn og unges psykososiale utvikling. 

3. Det skal være nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser. 

 

Tiltak: 
- Arbeider for at alle i skolesamfunnet tar ansvar for å forhindre og håndtere krenkelser og mobbing. 

o Alle ansatte kjenner til Handlingsplan mot krenkelser og mobbing i barnehage og 
skole, og skolens lokale mål og tiltak. 

o Inspeksjon 
o Tema på personalmøter/ teammøter 
o Godt skole-hjemsamarbeid jmf utarbeidet kvalitetsbeskrivelse. 

- Har fokus på ansvar, omsorg, respekt og toleranse mellom alle barn, unge og voksne i fellesskapet. 
o Skolen bruker systematisk SMART oppvekst som forebyggende arbeid. 

- Utvikle samarbeidet mellom skole/hjem til det beste for barn og unges psykososiale utvikling. 
o Jmf kvalitetsbeskrivelse skole/hjem.  
o Relevante tema på foreldremøter, både klassevis og felles. 
o Sosiale mål (årshjul) og SMART-mål på ukeplanen. 

- Kvalitetssikre tiltak mot mobbing i årlige planer for kommunen, og for hver enkelt klasse. 
o Lokale mål og tiltak til handlingsplan mot krenkelser og mobbing, samt årlig 

evaluering av disse. 
o Partnerskap mot mobbing. Egne planer med tiltak utarbeides for hver enkelt klasse, 

i samarbeid med elevene. Disse evalueres årlig.  
- Jevnlig evaluere tiltakene til det beste for barn og unge 

o Jmf punktene over. 
o Evaluering og refleksjoner sammen med elevene.  
o Evaluering og refleksjoner i personalet. 

- Tar ansvar for å reagere og agere raskt når man får mistanke om mobbing eller krenkelser. 
o De ansatte melder fra til rektor umiddelbart ved mistanke, eller ved mottatt 

henvendelse.  
o Det fylles ut skjema «Når foresatt/ elev tar kontakt om et trygt skolemiljø - §9a» 

umiddelbart etter mottatt henvendelse. Skjema leveres til rektor. 
o Se rutine for håndtering av krenkelses- og mobbesaker på neste side. 

- Benytte ”Overordnet tverrfaglig team - skole” når foreldre og skolen har behov for bistand. 
o Alle ansatte kjenner til at kommunen har et «Overordnet tverrfaglig team – skole», som 

kan benyttes av foresatte og skole.  



o Alle foresatte har kjennskap til at kommunen har et «Overordnet tverrfaglig team- skole» 
som kan benyttes ved behov. 

 
 

Håndtering av krenkelses – og mobbesaker 

 

Rutine for ansatte i barnehage og skole:  
 

Tiltak  
 

Ansvar  
 

1)  
Gripe inn mot mobbing, vold eller trakassering dersom 
det er mulig. 
 

 
Alle som arbeider i barnehagen 
/ skolen / SFO 

2)  
Straks varsle styrer /rektor 
 

 
Alle som arbeider i barnehagen 
/ skolen  / SFO 

3)  
Saken tas opp med den som blir krenket / mobbet og de 
som er  involvert i hendelsen. Det beskrives og kartlegges 
hva som har skjedd. 
 

 
Styrer / rektor  
Lærer / pedagogisk leder 

4) 
Foreldre informeres snarest og eventuelt innkalles til et 
møte. Barnets og den unges beste skal være 
grunnleggende for arbeidet med å stoppe mobbingen.  
  

 
Styrer / rektor 
Lærer / pedagogisk leder 

5)  
Det lages en skriftlig plan med tiltak innen en uke etter at 
styrer / rektor er varslet. 
 

 
Styrer / rektor 
 

6)  
Gjennomføring av tiltak.  

Styrer / rektor 
Lærer / pedagogisk leder 

7)  
Oppfølgingsmøte med foreldre, ansatte, ledelse og 
eventuelt barn / elever. Det skrives referat.  
 

 
Styrer / rektor 
Lærer / pedagogisk leder 

8) 
Dersom eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan 
saken meldes til fylkesmannen etter at den er tatt opp 
med rektor.  

 
Eleven eller foreldre 

9)  
Dersom tiltakene ikke har hatt ønsket effekt, kan saken 
meldes til overordnet tverrfaglig team  - barnehage. 
 
Dersom tiltakene ikke har hatt ønsket effekt, kan saken 
meldes til overordnet tverrfaglig team  - skole. 
 

 
Foreldre eller styrer 
 
 
Foreldre eller rektor 
 

 


