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FORORD 

Alle barn og unge har rett til å ha et skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Dette er et 
mål i seg selv og viktig for barns lek, sosiale tilhørighet, utvikling og læring. Skolene, 
skolefrititidsordningen (SFO) og leksehjelpsordningen i Fredrikstad skal være fri for alle 
former for krenkende atferd, og skolemiljøet skal være av så god kvalitet at det enkelte barns 
helse, trivsel og læring utvikler seg positivt.  

Trygghet og trivsel er avgjørende for læring og utvikling. Det å bli sett, lyttet til, møtt med 
tydelig og varm grensesetting er svært viktig for våre barn og unge. I våre skoler skal vi 
støtte barn og unge når de deltar i hverdagen, når de bygger relasjoner til hverandre, inngår i 
samspill, leker, lærer og knytter vennskapsbånd.   

Barn har, som alle andre mennesker, ulik grad av sårbarhet. Hva som er trygt og godt vil 
kunne variere mellom elever, avhengig av hvem de er som personer, hva de har opplevd 
tidligere i livet og hvilke belastninger de har forøvrig. Alle elever og foreldre skal oppleve å bli 
tatt på alvor når de har en bekymring. I våre skoler skal de møte ansatte som har vilje, 
kompetanse og mot til å gjøre sitt ytterste for å skape et trygt og godt skolemiljø.  

Sammen skaper vi et godt miljø for våre barn og unge. 

Barn og unge er fremtiden – den skapes nå! 

 

Fredrikstad, august 2021 

 

 

Marit Mundahl 
Etatssjef skole 
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INNLEDNING 

Denne planen er rettet til alle som jobber i skole, SFO og leksehjelp, og den skal være en 
veileder for ledere og ansatte for hvordan de skal skape og ivareta et trygt og godt 
skolemiljø. Den beskriver også tiltak og prosedyrer for hvordan skolene skal gripe inn hvis 
elever ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Det forventes at ansatte gjør seg kjent 
med planens innhold og benytter den aktivt i sitt arbeid. 

Hovedhensikten med planen er å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i 
opplæringsloven kapittel 9A, og ivareta gode og forsvarlige prosesser i arbeidet. Planen er 
utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende lovverk, forarbeider og rundskriv samt aktuell 
forskning om elevenes psykososiale miljø. 

Planen gir føringer for hvordan skolene i Fredrikstad kommune skal arbeide for å skape et 
trygt og godt skolemiljø og håndtere krenkelser og mobbing i skole, SFO og leksehjelp. I 
dette arbeidet er det fire viktige forutsetninger:  

 skolene driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt skolemiljø  
 alle voksne på skolen kjenner til og følger opp sin plikt til å følge med, undersøke, gripe 

inn, varsle og sette inn tiltak når de får mistanke om eller kjennskap til krenkelser  
 elevene og foreldrene involveres aktivt i arbeidet med skolemiljøet  
 skolen og hjemmet har god kommunikasjon 

Planen har fått sin endelige form gjennom medvirkningsprosesser med ledere, kommunale 
samarbeidspartnere og elever. Elever fra våre grunnskoler har i digitale workshops bidratt 
med verdifulle innspill til planen og ideer til tiltak som kan legges i Verktøykassa. Det har 
vært nødvendig for å få planen forankret tilstrekkelig ute i virksomhetene. Etter ferdigstilling 
må medvirkningsprosessene fortsette.  

Det vil bli utarbeidet en digital Verktøykasse som skal inneholde gode eksempler og tips til 
ulike sider ved arbeidet. Innholdet i Verktøykassa vil bli utarbeidet etter innspill fra ulike 
fagmiljøer, fra skoler i og utenfor kommunen, og andre offentlige instanser. 

Læringsmiljø og skolemiljø blir ofte brukt om hverandre. Psykologiske, sosiale og faglige 
aspekter ved miljøet er imidlertid så sterkt sammenvevd at det er vanskelig, og i praksis lite 
hensiktsmessig, å skille dem fra hverandre. Når vi velger å benytte begrepet skolemiljø, er 
det nettopp med ønske om å belyse alle sammenhenger i skole, leksehjelp og SFO og ikke 
kun i de faglige eller opplæringsrelaterte aktivitetene. 

 
 

 

  

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay 
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VERDIGRUNNLAG OG REGELVERK  

Alle barn og unge har rett til å ha et skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Dette er et 
mål i seg selv og viktig for barns lek, utvikling, læring og sosiale tilhørighet. 

I arbeidet for et trygt og godt skolemiljø er anerkjennelse av barn og unges opplevelse og 
medvirkning et grunnleggende prinsipp. Barn skal bli tatt på alvor av profesjonelle voksne 
som tar ansvar for å følge opp saken når de forteller om hvordan de har det. Arbeidet vårt 
skal understøtte og være i samsvar med barn og unges rettigheter etter barnekonvensjonen 
og opplæringsloven med forskrifter.  
 
Barnekonvensjonen 
FNs konvensjon om barnets rettigheter er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Den 
gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er 
og hvor de bor. Barnekonvensjonen har fire generelle prinsipper, som handler om ikke-
diskriminering, barnets beste, barnets rett til liv og utvikling, og barnets rett til å bli hørt. I 
arbeidet for et trygt og godt skolemiljø er anerkjennelse av barn og unges opplevelse og 
medvirkning et grunnleggende prinsipp. Barn skal bli tatt på alvor av profesjonelle voksne 
som tar ansvar for å følge opp saken når de forteller om hvordan de har det. 

Sjumilssteget 
Sjumilssteget er et program med mål å få kommunene i Norge til å ta i bruk FNs 
barnekonvensjon i det daglige arbeidet. Sjumilssteget har plukket ut sju artikler i 
barnekonvensjonen som det er viktig at kommunene fokuserer på i all saksbehandling som 
angår barn og unge.  
 

 
 
Opplæringsloven  
Opplæringsloven følger opp FNs barnekonvensjon. Formålsparagrafen slår fast at elevene 
skal utvikle kunnskap, dyktighet og holdninger for å mestre livene sine og kunne delta i 
arbeid og fellesskap i samfunnet. Elevenes rettigheter er fastsatt i opplæringsloven. kapittel 
9A. Kapittel 9A gir alle elever en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. Det er elevens subjektive opplevelse som er det avgjørende for om 
retten er oppfylt. Læreplanverket inneholder også føringer for arbeidet med skolemiljø, 
mobbing og andre krenkelser. Den utdyper verdigrunnlaget og de overordnede prinsippene 
for grunnopplæringen og skal styre innholdet i opplæringen. Den skal også ligge til grunn for 
samarbeidet mellom hjem og skole.  
 
Formålsparagrafen  
Formålsparagrafen i opplæringsloven angir mandatet og verdigrunnlaget for skolen. Formålet 
med opplæringen er blant annet at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger 
for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet.  

Skolen skal møte elevane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar 
danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.1 

 
 
                                                 
1 Overordnet del av læreplanen, LK-20 
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Opplæringslovens kapittel 9A  
I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. Målet 
med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre 
håndheving av reglene. Reglene gjelder for grunnskolen og den videregående skolen. 
Reglene gjelder også for elever som deltar i leksehjelpsordninger og i skolefritidsordninger. 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Elevene har en lovfestet individuell rett til et trygt og godt skolemiljø.  

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering.2 

I opplæringsloven§ 9A-4 er det innført en tydelig aktivitetsplikt for skolen. Bestemmelsen 
stiller tydelige krav til hva som skal gjøres; skolen skal følge med, gripe inn, varsle, 
undersøke, og sette inn tiltak. 

 
Overordnet del av læreplanen 
Overordnet del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens 
formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Den overordnede 
delen beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. 
Alle som arbeider i grunnopplæringen, må la dette grunnsynet prege planleggingen, 
gjennomføringen og utviklingen av opplæringen.  

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som 
fremmer danning og lærelyst. Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som 
fremmer helse, trivsel og læring for alle.3 

Anerkjennelse av barn og unges opplevelse og rett til medvirkning er grunnleggende verdier 
for arbeidet med trygt og godt skolemiljø. Barn og unge skal bli møtt med respekt og de skal 
oppleve at de blir lyttet til. Skolen skal fremme arbeidet med holdninger og refleksjoner om 
det å være et reflektert og ansvarlig menneske.  

Barn og unge skal oppleve være del av og medvirke i et fellesskap hvor ulikheter og 
mangfold blir løftet fram som berikende for læring og danning. Skolen skal utvikle 
inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende 
læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig 
og sosial utvikling. 

Den overordnede delen av læreplanverket skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom 
hjem og skole.  

Rammeplan for SFO 
Høsten 2021 vil en nasjonal rammeplan for SFO tre i kraft. Rammeplanen understreker at 
opplæringsloven kapittel 9A også gjelder for SFO. SFO skal forebygge brudd på retten til et 
trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme barnas helse, trygghet og 
miljø og følge opp aktivitetsplikten. 

SFO skal ivareta og møte barnas behov for omsorg, trygghet, trivsel, tilhørighet og 
anerkjennelse. Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel og for utvikling av 
empati. I SFO skal det enkelte barn bli sett og få støtte til å utvikle empati og vise omsorg for 
andre. Barn skal både få omsorg og gis muligheter for å gi omsorg.4 

                                                 
2 Opplæringsloven § 9A-3 
3 Overordnet del av læreplanen, LK-20 
4 Rammeplan for SFO 
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ROLLER OG ANSVAR 

 

Med hjemmel i opplæringsloven § 13‐10 har skoleeier ansvar for:

‐ at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte 

‐ å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne 
oppfylles 

Med hjemmel i kommuneloven § 25‐1 har skoleeier ansvar for systematisk 
internkontroll med skolene for:

‐ å sikre at lover og forskrifter følges 

‐ å vurdere om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt

‐ å følge opp resultata fra disse vurderingene

Med hjemmel i opplæringsloven Kap 9 A har rektor ansvar for:

‐ arbeidet med skolemiljøet ved skolen: Alle elever har rett til et trygt og godt 
skolemiljø som  
fremmer helse, trivsel og læring. 

‐ å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til 
elevene

‐ å varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller 

‐ dokumentere hvilke tiltak de planlegger å gjennomføre ‐ gjennom en aktivitetsplan

‐ dokumentere hva de har gjort for å følge opp delpliktene i hver enkelt sak

Med hjemmel i opplæringsloven § 9 A‐5 har rektor ansvar for:

‐ å varsle skoleeieren i tilfeller der en som arbeider på skolen, krenker en elev

Med hjemmel i opplæringsloven § 9 A‐4 har alle som arbeider på skolen 
ansvar for:

‐ å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø

‐ å gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering 
dersom det er mulig 

‐ å varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. Alvorlig saker skal varsles straks.

Med hjemmel i opplæringsloven § 9 A‐5 har alle som arbeider på skolen 
ansvar for:

‐ å varsle rektor straks dersom de mistenker eller ser at en ansatt utøver vold, 
mobber, diskriminerer eller trakasserer en elev 

‐ å varsle skoleeier direkte dersom en ansatt i skoleledelsen krenker en elev 
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HVA ER KRENKENDE ORD OG HANDLINGER? 

Ulike typer krenkelser  
Krenkelser skal tolkes vidt. Begrepet kan omfatte direkte handlinger og verbale uttrykk rettet 
mot barnet eller den unge, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og 
baksnakking. Krenkelser er kort fortalt, ord eller handlinger som gjør at en elev blir lei seg 
eller ikke har det bra. 
 
Krenkelser har ulike former og foregår på ulike arenaer. Noen blir utsatt for flere typer 
krenkelser samtidig og fra ulike grupper. Krenkelser kan være alt fra enkeltstående ytringer 
eller handlinger til gjentatte episoder. Krenkelser kan være mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. Det kan også være erting, plaging, negative kommentarer, knuffing, 
baksnakking, ryktespredning, utfrysing eller andre handlinger som gjør at barn og unge 
opplever utrygghet, ubehag eller ikke føler seg inkludert i fellesskapet. Både barn, unge og 
voksne kan krenke.  
 
Identitetsbaserte krenkelser/diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller 
trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, legning, funksjonsevne, tro, hudfarge eller 
opprinnelse. 

Rasisme er en form for identitetsbasert krenkelse/diskriminering som innebærer fordommer, 
hatefulle kommentarer og handlinger, stereotypier, hets, trakassering, utestengning og 
diskriminering på grunn av blant annet etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kultur eller 
hudfarge. 
 
Fysiske krenkelser kan være ulike former for vold som å slå, sparke, lugge, spytte, dytte, 
ødelegge tingene til en annen. Den fysiske krenkelsen kan også ha en seksuell karakter.  

Vold innebærer at noen tilsiktet bruker eller kommer med trusler om bruk av fysisk eller 
annen makt rettet mot en annen person, og som gjennom at denne handlingen skader, 
smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å 
gjøre noe den vil.  

 
Verbale krenkelser kan være trusler eller kommentarer som for eksempel å si stygge, 
nedlatende ting, true, spre rykter eller bruke krenkende og grove ord. De verbale 
krenkelsene kan også ha en seksuell karakter. 
 
Den verbale formen for mobbing er den mest brukte i alle aldersgrupper og blant begge 
kjønn.  
 
Skjulte eller indirekte krenkelser innebærer at den som krenker utfører ekskluderende 
handlinger overfor en annen uten å bli identifisert. Dette kan for eksempel være utestenging, 
isolering, manipulering eller negativt kroppsspråk.  
 
De indirekte krenkelsene kan ofte være vanskelig for voksne å oppdage fordi de verken er 
synlige eller hørlige. Aggresjonene som utøves, har ofte et lite dramatisk uttrykk. 
 
Digitale krenkelser kan være mer intense fordi de kan skje døgnet rundt, fordi de skjer på 
sosiale arenaer der barn og unge gjerne vil være, fordi mange kan se det og fordi det lett kan 
spres og være tilnærmet umulig å slette. Digitale krenkelser kan være ekstreme, fordi mange 
våger å gjøre mer på nettet enn de gjør ansikt til ansikt, og fordi det er vanskelig for tilskuere 
å gripe inn eller stoppe det. De digitale krenkelsene kan også ha en seksuell karakter.  
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Digitale krenkelser starter ofte på skolen, og de som er utsatt for krenkelser ansikt til ansikt 
på skolen, er ofte mer utsatt for digitale krenkelser.  

Digitale krenkelser er ofte skjult for foreldre, lærere og andre voksne, men er godt synlig for 
jevnaldrende. Mange har også en motvilje mot å si ifra til en voksen om det som skjer, fordi 
mobbingen ofte kan ha et tema som kan være flaut, vondt og vanskelig å dele.  

 

Spesielt om mobbing  
Mobbing skal ikke tolereres på skolen og skal stoppes umiddelbart. Mobbing og andre 
alvorlige krenkelser skiller seg fra det vi ser som en konflikt. Mobbing krever andre tiltak enn 
tradisjonell mekling.  

Forskning har også pekt på noen kjønnsforskjeller: Mens guttene blir i større grad ser ut til å 
blir stimulerte av maktfølelsen de kan få ved å skape avmakt, blir jenter i større grad 
stimulerte av den tilhørighetsfølelsen og intimiteten som kan oppstå i gruppa ved å krenke en 
annen. 

Dersom oppfølgingen av de som har vært utsatt for mobbing ikke er tilstrekkelig, kan 
mobbingen få negative konsekvenser for den det gjelder i lang tid etterpå, også inn i 
voksenlivet. 

 
Endret forståelse av mobbing 
Det er en merkbar trend i internasjonal forskning som i større grad enn tidligere legger vekt 
på sosiale aspekter av forståelsen av mobbing. Den definerer mobbing på følgende måte: 

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å 
høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.5 

I denne forståelsen blir søkelyset flyttet fra antall ganger, varighet, grad av aggresjon og 
makt og over til barns grunnleggende behov som blir hindret når mobbing skjer og de 
voksnes handlinger. Et viktig aspekt i denne definisjonen er at den ikke trekker et skarpt 
skille mellom den som mobber og den som blir mobbet. Den argumenterer for at tradisjonelle 
definisjoner som i utgangspunktet tildeler roller som mobber og offer, fører til en uheldig 
posisjonering hos alle aktører når det gjelder håndtering av mobbesituasjoner. Til tross for at 
den nye forståelsen kan kritiseres for å være mer vag og mindre målbar, er den mer 
anvendelig i praksis. 

Økt oppmerksomhet på de grunnleggende menneskelige behov som rammes, danner et 
godt utgangspunkt for på en helhetlig måte å avdekke, håndtere, stoppe, følge opp og forstå 
de dype følelser som eksisterer mellom ulike parter i en mobbesituasjon.  
 
Når en unngår å tildele faste roller som skyldig og offer, har en større sjanse til å oppnå 
forsoning og en endring som fører til mer likeverdige relasjoner. I tillegg kan den nye 
forståelsen bidra til å få frem en del situasjoner mellom mennesker som er delvis skjult eller 
ikke fanget opp av dimensjoner som aggressivitet, frekvens, intensjonalitet og asymmetriske 
forhold. Dette inkluderer digital mobbing, men også situasjoner hvor dype, såre følelser er 
bagatellisert på grunn av mangel på objektive målbare kriterier (f.eks. negativ sjargong i 

                                                 
5 Schott & Søndergaard, 2014 
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elevgruppa, søskenmobbing, mobbing innenfor samme vennegjeng, 
mobbing skjult bak voksen autoritet, onde humoristiske bemerkninger 
og lignende). 

Det forebyggende arbeidet og tiltak som iverksettes i skolen, vil da 
fokusere på mellommenneskelige relasjoner, voksenrollen, 
organisasjonskultur, strukturer og handlingsplaner, og løfte seg opp fra 
et individperspektiv til et systemperspektiv. Det ultimate målet er å 
fremme en forståelse om at mobbing som fører til at skolen og den 
enkelte lærer legger til rette for et inkluderende læringsmiljø og for økt 
livskvalitet for alle elevene i skolen. Økt fokus på menneskelige behov 
og subjektive opplevelser kan føre til at elevene i større grad kjenner 
seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet der den enkelte elevs 
stemme har en betydning.6 

Den mest kjente definisjonen av mobbing handler om at krenkelser blir mobbing når atferden 
er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en 
person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle 
situasjonen.7 
 
En mobbesituasjon foregår innenfor et miljø, der aktørene har ulike roller: 

 Den som utsettes for mobbing, opplever mer og mer at det blir umulig å forsvare seg 
 Den eller de som mobber opplever gradvis at det å plage er greit 
 De som står og ser på eller som vet hva som foregår, tilskuerne, tenker hver for seg at de 

burde gripe inn og si stopp. I troen på at alle andre synes det som skjer er greit eller bra, 
lar de være å gjøre noe, ofte i frykt for at de selv skal bli upopulære eller mobbet i neste 
omgang 

Mobbing innenfor denne definisjonen kjennetegnes av aggressivitet, der proaktiv aggresjon 
er en viktig markør. Denne formen for aggresjon skiller seg fra reaktiv aggresjon ved at man 
angriper noen for å oppnå noe versus å reagere med aggresjon på noe som skjer. 
Gruppepsykologi kan føre til at mobberne hisser hverandre opp, og hemninger og 
bremsemekanismer brytes langsomt ned. Roland kaller dette en tingliggjøring av offeret.  

Det er denne definisjonen som ligger til grunn for spørsmålene om mobbing i 
Elevundersøkelsen til og med skoleåret 2020-2021. Elevundersøkelsen ble på dette området 
revidert i 2016, og er pr august 2021 under ny revidering. Hensikten med revideringen er 
blant annet å favne nye reglene i kapittel 9A, som kom i 2017.  

 

Elevenes opplevelse er det viktigste 
Uavhengig av definisjonene av mobbing og krenkelser, er det elevens subjektive opplevelse 
av skolemiljøet som er grunnlaget for at skolen skal ta saken på alvor.  

Det er forskjellig fra person til person hva som oppleves som krenkende, avhengig av blant 
annet elevens forutsetninger, alder, bakgrunn og den konteksten krenkelsen blir utført. 
Elevens opplevelse skal anerkjennes og alltid legges til grunn. 

Enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene skal ikke nødvendigvis skal forstås som 
krenkelser. Skolen skal lære elevene å tenke kritisk, og det å kunne akseptere og respektere 

                                                 
6 Ingrid Lund, Anne Helgeland og Velibor Bobo Kovač, 2017 
7 Dan Olweus og Erling Roland, 1983 
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ulike meninger og overbevisninger er en del av skolens samfunnsmandat. Dette vil også 
være en sentral del av skolens systematiske arbeid med å fremme helsen, miljøet og 
tryggheten til elevene. Dette arbeidet skjer i den delen av arbeidet som ligger på det 
fremmende og forebyggende nivået. 

Merk imidlertid at elevenes opplevelse ikke skal bagatelliseres, og at det skal være en lav 
terskel for mistanke om og iverksettelse av aktivitetsplikten. Barn og unge har, som alle 
andre mennesker, ulik grad av sårbarhet i ulike faser av livet. Det er viktig at vi voksne er 
oppmerksomme på dette, og møter barn og unge med forståelse for at mennesker kan 
reagere ulikt på ulike situasjoner og hendelser i livet. Alle elever og foreldre i våre skoler skal 
oppleve at de blir lyttet til, tatt på alvor og får hjelp når de er i vansker. Denne delen av 
arbeidet skjer i håndterings-nivået hvor skolens aktivitetsplikt gjelder.  

 
Forhold som kan ha betydning for elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet:  
Som tidligere nevnt er det barnets subjektive opplevelse som skal ligge til grunn for arbeidet. 
Samtidig er det nødvendig at skolen er oppmerksom på at det kan være flere forhold som 
virker inn på barnets opplevelse. Det er snakk om individuelle, relasjonelle og strukturelle 
forhold. Forholdene påvirker direkte, men ofte påvirker de også hverandre gjensidig. 
Innsikten i slike forhold må få konsekvenser for arbeidet med skolemiljøet på alle nivå. 

Eksempler på forhold ved eleven selv: 
 Være redd for andre elever eller voksne 
 Føle at jevnaldrende eller voksne ikke liker en 
 Grue seg i forkant av spesielle aktiviteter 
 Grue seg til friminuttene eller SFO 
 Kjenne på uro på grunn av svak voksenledelse i timene 
 Kjenne seg ensom 
 Ikke delta på linje som alle andre i sosiale eller faglige 

aktiviteter 
 Være i konflikt med noen andre 
 
Eksempler på forhold i nære omgivelser: 
 Foreldre kan bære med seg negative forventninger og 

manglende tillit til skolen, basert på egne erfaringer 
 Sårbarhet hos foreldre kan knytte seg til deres egen fysiske eller psykiske helse. Kan 

kunne ha konsekvenser for hvilken faglig, sosial og emosjonell støtte eleven får 
hjemmefra. 

 Å leve med syke foreldre 
 Foreldre i konflikt med hverandre/andre familier 
 
Eksempler på forhold i skolemiljøet: 
 Nær sammenheng med utøvelse av klasseledelse: Grunnpilaren i klasseledelse er positiv 

relasjon mellom lærer og elev 
 Sensibilitet overfor individuelle eller sosiale og fysiske faktorer  
 Fravær av positiv kommunikasjon og samhandling i elevgruppa 
 Negativ atferd, uro, konflikter, mobbing eller krenkelser i klassen 
 Mestringsorientert kultur versus en prestasjonsorientert kultur  

 
Hva innebærer elevens subjektive opplevelse for skolens aktivitetsplikt?  
Det at eleven har en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel 
og læring gir eleven et sterkt vern. En elevs rett skal ikke begrenses av funn og 
dokumentasjon som tyder på det motsatte eller kollektive vurderinger av hvordan miljøet er. 
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Skolen skal legge elevens subjektive opplevelse til grunn. Hva som er årsaken bak, og 
hvorvidt eleven har deltatt i det som har skjedd, avgjør bare valget av tiltak.  
 
Når skolen får kjennskap til eller mistanke om at eleven ikke opplever et trygt og godt 
skolemiljø, er skolens aktivitetsplikt utløst. Bestemmelsen om nulltoleranse innebærer at 
skolen plikter å ta elevens subjektive opplevelse av trygghet og trivsel på alvor. At skolen 
skal legge elevens subjektive opplevelse til grunn for videre arbeid i saken, handler også om 
å sikre barnet rett til å bli hørt.   

Aktivitetsplikten handler videre om at skolen snarest mulig skal undersøke saken. Elevens 
rett til å bli hørt innebærer at skolen snakker med eleven for å finne ut flere detaljer. Blant 
annet skal skolen se nærmere på hvem som er involvert, hvordan de er involvert, hvilken 
type krenkelse det er snakk om og hvor og når det foregår eller har skjedd. Selv om skolen 
anerkjenner elevens subjektive opplevelse, er det ikke sikkert at undersøkelsene konkluderer 
med at en eller flere elever mobber eller på annen måte krenker. Elevenes subjektive rett 
handler om opplevelsen og ikke om definisjon av ulike begreper eller de faktiske funn i 
undersøkelsesfasen.  

Elevens subjektive opplevelse gir heller ikke rett til å avgjøre tiltakene. Tiltak skal være gode, 
forsvarlige og faglig begrunnede. Tiltakene skal bygge på funn fra undersøkelser og de 
faglige vurderinger. Dette er skolens ansvar. Eleven har rett til å bli hørt rundt hvilke tiltak 
som vil oppleves som trygge og gode. Det er også viktig at skolen iverksetter tiltak og 
formidler til eleven hvordan tryggheten og trivselen skal restitueres og ivaretas framover. 

Når skolen er pliktig å anerkjenne elevens subjektive opplevelse handler det nettopp om 
opplevelsen og følelsene til eleven. Årsaken og påfølgende tiltak er det opp til fagpersoner å 
ta ansvar for. Her skal eleven bli hørt og tas med på råd. Det samme gjelder for elevens 
foreldre. 

Tiltakene skal fortsette fram til eleven igjen opplever at det er trygt og godt å være på skolen. 
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ET HELHETLIG OG SYSTEMATISK ARBEID 

Å opprettholde og videreutvikle trygge og gode skolemiljøer krever et helhetlig, kontinuerlig 
og systematisk arbeid. Helhetlig innebærer at det må være en klar sammenheng mellom 
innsatsen og tiltakene på ulike nivå i arbeidet. Sammenhengen vil være en følge av at et 
felles regelverk, verdisyn, forskningsgrunnlag og problemforståelse ligger til grunn. 
Kontinuerlig vil si at arbeidet med elevenes skolemiljø foregår hele tiden, og at det ikke bare 
foregår ved oppstarten av et skoleår eller når uønskede hendelser oppstår. Systematisk vil si 
at arbeidet er aktivt, gjennomtenkt og planmessig, og at arbeidet utføres av alle ansatte ved 
skolen.  

Arbeidet er tredelt:  

1. Arbeidet med å fremme trygge og gode skolemiljøer er en del av den ordinære 
pedagogiske praksisen på en skole og er ofte universelle tiltak som kommer alle elevene 
til gode.  

2. Forebygging av mobbing og andre krenkelser er rettet mot å minske risikoen for at 
mobbing og andre krenkelser skjer. 

3. Håndtere skolemiljøsaker (aktivitetsplikten) handler om hvordan skolen avdekker, 
stopper og følger opp saker rundt elever som opplever å ikke ha et trygt og godt 
skolemiljø. Det kan handle om mobbing og andre krenkelser.  

 

Gjennom denne planen ønsker vi å utvikle:  

 elever som har en god relasjon til og trives sammen med sine medelever og de voksne 
 elever som er trygge på at voksne vil dem vel, har tro på dem, ser dem, lytter til dem og 

stiller opp for dem 
 modige og rause elever som bidrar til et positivt skolemiljø for seg selv og sine 

klassekamerater 
 motiverte og nysgjerrige elever som opplever trivsel, mestring og lærelyst i hverdagen 
 profesjonelle ansatte som er trygge og tydelige rollemodeller og veiledere for våre elever 

og sine kollegaer  
 skoler som har god regelverksforståelse og –etterlevelse og hvor ansatte viser god 

kompetanse i arbeidet med skolemiljøet  

 
 

Håndtere 
skolemiljøsaker 

Forebygge mobbing og 
andre krenkelser

Fremme et trygt og godt skolemiljø
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Skolenes aktivitetsplikt  
For å sikre elevene rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring 
denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter oppll. § 9 A-4.  

Skolens aktivitetsplikt er delt i fem delplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge 
med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt 
og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for 
at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

 

Plikten til å dokumentere 
Skolen har etter opplæringsloven en plikt til å dokumentere arbeidet de gjør for å oppfylle de 
ulike delene av aktivitetsplikten8.  Formålene med kravet til dokumentasjon er å: 

 gi elev og foreldre innsikt i hvordan skolen skal ta tak i og følge opp saker om skolemiljø  
 støtte en faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolen 
 gi mulighet for oppfølging over tid og etterprøvbarhet (internkontroll, kontroll fra skoleeier, 

rapporteringer eller for eksternt tilsyn, revisjon)  
 gjøre det lettere å se både mønster og helhetsbildet 
 gi en oversikt og kontinuitet i arbeidet som muliggjør oppfølging over tid 

Kravet til dokumentasjon gjelder alle delene av aktivitetsplikten, så skolen må ha rutiner for å 
dokumentere hvordan: 

 de følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø 
 de griper inn mot krenkelser 
 de varsler rektor, rektor varsler skoleeier om alvorlige tilfeller 
 skolen undersøker saken 
 de har vurdert en bekymring i tilfeller hvor de beslutter å ikke opprette en aktivitetsplan. 
 de setter inn egnede tiltak 
 de hører involverte elever 
 de tar hensyn til elevens beste 

Skolen skal utarbeide en skriftlig plan når de setter inn tiltak for en elev, jf. oppll. § 9 A-4 
sjette ledd. I Fredrikstad kommune skal dokumentmalen Aktivitetsplan og dokumentasjon 
ved forhold meldt etter § 9A benyttes. Denne malen og veilederen for utfylling ligger i 
Kvalitetssystemet. 

  

                                                 
8 Opplæringsloven § 9A-4 syvende ledd 

1. Følge 
med

2. Gripe 
inn

3. Varsle
4. 

Undersøke
5. Sette inn 

tiltak 
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FREMME ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

Opplæringsloven§ 9A-1 fastslår at skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Dette 
innebærer at bestemmelsen ikke bare handler om å hindre plager og dårlig læring, men også 
om at skolemiljøet skal bidra positivt til elevens helse, trivsel og læring. 

Et trygt skolemiljø: Et skolemiljø hvor elevene 
føler at skolen er et trygt sted å være og tør å si ifra 
på vegne av seg selv og andre. Trygghet handler 
også om å vite at skolen tar tak hvis noe skjer. 

Et skolemiljø som fremmer helse: Et skolemiljø 
som ikke gir elevene skader, sykdommer eller 
helseplager av noe slag, og som positivt er med på 
å styrke elevenes fysiske og psykiske helse  

Et skolemiljø som fremmer trivsel: Et skolemiljø 
hvor alle elever kan trives og som bidrar til at 
skolen oppleves som et meningsfullt sted å være  

Et skolemiljø som fremmer læring: Et skolemiljø 
som gir elevene gode læringsbetingelser. 

 

Et trygt og godt skolemiljø beskytter mot mobbing og andre krenkelser. En forutsetning for å 
kunne skape et trygt og godt skolemiljø, er et kontinuerlig og systematisk forebyggende 
arbeid med felles fokus og tilnærming. Det er flere faktorer som fremmer og opprettholder 
dette: 

 En skoleledelse som tar ansvar  
 Et inkluderende læringsmiljø  
 Relasjonsbasert klasseledelse  
 Positive relasjoner mellom elever 

 Et godt og tillitsfullt samarbeid med foreldrene 

 

En skoleledelse som tar ansvar  
Skoler der alle aktørene har en felles strategi for hvordan de arbeider med skolemiljøet, har 
størst sjanse for å lykkes. En solid ledelse og organisasjon er en forutsetning for at arbeidet 
med elevenes skolemiljø kan foregå kontinuerlig og systematisk, og for å kunne ta i bruk 
forskningsbasert kunnskap.  

Rektor har ansvaret for at arbeidet med elevenes skolemiljø foregår kontinuerlig og 
systematisk gjennom å initiere, støtte, følge opp og sikre arbeidet med skolemiljøet. Skolens 
ledelse og ledelsen for SFO har ansvaret for den daglige oppfølgingen av dette arbeidet. 
 
Ordensreglement 
Regler og rutiner bidrar til å skape normer for samhandling og skaper forutsigbarhet. Det 
felles ordensreglementet for skolene i Fredrikstad kommune gir retningslinjer for hvordan 
skolemiljøet skal være og mulige konsekvenser for elever dersom reglene brytes.  

Håndtere 
skolemiljøsaker

Forebygge mobbing og 
andre krenkelser

Fremme et trygt og godt skolemiljø
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Sammen har vi et ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt 
beste, er til å stole på og viser respekt for hverandre, kan skolen bli en trivelig og god 
arbeidsplass.9 

Skolene skal i tillegg utarbeide sitt eget trivsels- og ordensreglement som tar utgangspunkt i 
lokale forhold. Ordensreglementet gjelder i skoletiden, under alle skolens arrangementer og 
gjelder forhold som skjer i skolens faktiske eller digitale rom. De skolene som har SFO og 
leksehjelpordning skal utarbeide eget trivsels- og ordensreglement for disse ordningene. 
 
Skolens plan og årshjul for arbeidet med skolemiljøet  
 Planen og årshjulet skal ta utgangspunkt i retningslinjene i dette dokumentet. Noen 

skoler velger å bruke et program for å skape et trygt og godt skolemiljø. I Fredrikstad 
kommune er ikke dette noe krav, men alle skoler skal ha en plan og et årshjul for hvordan 
skolen arbeider for at alle skal ha det bra.  

 Planen skal omhandle skole, SFO og leksehjelpsordningen, og ivareta de lokale forhold 
ved den enkelte skole.  

 Planen skal vise hvilke mål skolen har for arbeidet med skolemiljøet. Planen og årshjulet 
skal beskrive hvordan skolen arbeider for å fremme et trygt og godt skolemiljø og for å 
forebygge og håndtere alle typer krenkelser og mobbing.  

 Planen skal være kjent for alle aktører i skolen. Planen skal gjennomgås i hele personalet 
og presenteres på foreldremøte, i elevråd og i SU/SMU ved oppstarten av hvert skoleår.  

 Aktivitetsplikten til de ansatte skal fremgå tydelig. Planen skal sikre at personalet faktisk 
observerer, undersøker og griper inn når de ser noe bekymringsfullt, og at de har lav 
terskel for å melde videre.  

 Planen skal inneholde instruks for forsvarlig tilsyn av elevene i pauser og friminutt som 
sikrer vise hvem som skal ha tilsyn, hvor de skal være og hva de voksne skal gjøre når 
de har tilsyn. Ledelsen anbefales ta del i tilsynet, og iblant være ute blant elevene og se 
på elev- og samspillskulturen. Forsvarlig tilsyn skal også gi føringer for overganger i 
skolehverdagen og i mer oppløste læringsaktiviteter. 

 Skolens plan og årshjul skal evalueres to ganger i året, høst og vår. Evalueringen skal 
tidfestes i årshjulet. Alle aktører bør få spille inn til evalueringen. 

 

Et inkluderende læringsmiljø 
Inkludering i skolen handler om å utvikle en skole der ansatte og elever viser respekt for 

forskjellighet, egenart og ulike kulturer gjelder, og hvor mangfold 
framholdes som en suksessfaktor. For å øke inkluderingen, må 
skolen kontinuerlig arbeide for å styrke sin kapasitet for å romme 
og gi fellesskap for elever med ulik læringsatferd. Det innebærer 
at skolen samtidig må jobbe for å motvirke de ulike 
utstøtingsmekanismene som finnes i skolen blant elever, 
foreldregrupper, ansatte og skoleledelsen. 

Det er ikke bare individer som skal tilpasse seg fellesskapet 
gjennom ulike assimileringsprosesser. Inkludering innebærer også 
at miljøet skal tilpasse seg enkeltindividers forutsetninger og 
behov. I praksis innebærer dette at arbeidet med læringsmiljøet på 
skolen må ta utgangspunkt i den variasjon som er i ulike 
elevgruppers forutsetninger og behov. Når lærere tenker tilpasset 

opplæring og inkludering i et vidt systemperspektiv, har de mange muligheter til å justere og 

                                                 
9 Kommunale forskrifter om ordensreglement for grunnskolen i Fredrikstad, vedtatt 2015 
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tilrettelegge undervisnings-situasjoner slik at de blir gode for alle elever. Det forutsetter at 
lærerne risikovurderer de sosiale og faglige utfordringene for elevene og tilpasser 
tilnærmingen deretter10. 

En forutsetning er at skolen må se forskjellighet og mangfold som verdi, styrke og ressurs. 
Hvis elevene blir møtt med en forventning om at de kan og har noe å tilføre klassen, kan den 
forventningen i seg selv føre til at enkelteleven strekker seg lengre, enn om han blir møtt 
med en forventning om at han vil mislykkes eller være et uromoment i klasserommet. 
Tilhørighet i et fellesskap kan betraktes som en grunnleggende forutsetning for at skolens 
skolemiljø skal oppleves som godt for den enkelte elev. Lærere, skoleledere og andre 
ansatte har alle et ansvar for at hver enkelt elev skal få oppleve tilhørighet og verdsetting. En 
slik forståelse legger til rette for at alle elever skal kunne være med. 

 

Relasjonsbasert klasseledelse  
Relasjonsbasert ledelse handler om voksnes evne til å lede klasser og grupper og bygge 
positive relasjoner med sine elever. Det er forskjell på klasseledelse og relasjonsbasert 
klasseledelse. Utviklingen har gått fra å tenke gruppa som enhet, med en autoritær leder, til 
å tenke på og ta vare på individet i en gruppe. Gode relasjoner er viktige for et barns 
psykiske og fysiske helse.  

Lærerens vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte, være støttende og 
ha forventninger om utvikling, er viktig for å 
bygge en positiv relasjon. Samtidig er denne 
relasjonsbaserte klasseledelse vesentlig for 
elevenes sosiale utvikling og trivsel i skolen.11 
Forskning viser relativt entydig at lærerens evne 
til å lede klasser og undervisningsforløp og 
deres relasjon til elevene er en avgjørende faktor 
for elevenes læringsutbytte i fagene på skolen.  

Gode relasjoner er viktig, men ikke tilstrekkelig 
for å skape en god skolehverdag. Gode rutiner 
og gode strukturer danner en ramme som gode 
relasjoner kan utvikle seg innenfor. I sin ledelse 
av klassen eller gruppa, styrer den voksne den 
sosiale samhandlingen mellom elevene. En 
proaktiv lærer som er tett på elevgruppen har 
mulighet til å fange opp dynamikken i gruppen 
før krenkelser og mobbing får etablert seg. På 
samme måte kan tydelige og trygge voksne som 
er tett i SFO og leksehjelpsordningen virke 
positivt inn på barn og unge hverdag.  

Klasseledelse må utøves som en kombinasjonen av omsorg og kontroll. Barn og unge 
trenger nærvær av varme og ansvarlige voksne i hverdagen. De skal være gode 
rollemodeller som er sensitive og varme, viser empati og respekt. De må stille krav til 
elevene, ha positive forventninger til mestring, rose og korrigere ut fra elevgruppas kjente og 
faste normer.  

                                                 
10 Inger Bergkastet, 2019 
11 Rapporten Relasjonsbasert klasseledelse – et komplekst fenomen, Utdanningsdirektoratet 2014 

 
«Dette er lærerens egentlige fag:  
Å like elever. Å være glad i dem. Han 
skal være glad i pene barn og stygge 
barn, i flinke barn og dumme barn, i 
dovne barn og flittige barn, i snille 
barn og i slemme barn. Og er han ikke 
glad i barn, da må han lære det. For 
selvfølgelig kan det læres, det som alt 
annet. Hans gjerning er å omgås hele, 
levende barn, og ikke bare hoder. 
Derfor krever lærerkallet av ham at 
han også selv skal møte frem som helt 
og levende menneske, ikke bare som et 
noe større hode. Så enkelt, og så 
vanskelig, er det å være lærer.» 

 
Jens Bjørneboe 
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Atferdsregulering av elevene kan av og til intensiveres til å bli i overkant stram og 
kontrollerende. Det er viktig at ansatte er oppmerksom på at det kan være til hinder for 
uformell elevsamhandling som kan bidra positivt til det psykososiale miljøet og stemningen i 
elevgruppa. I verste fall kan det medvirke til at elever ikke betror seg til den ansatte om 
forhold som berører trivsel og trygghet. 

Det er viktig at det er en enighet på skolen om sentrale prinsipper for god undervisning og 
klasseledelse. Det samme gjelder de voksne som skal lede grupper med barn og unge i SFO 
og leksehjelpsordningen. Det må være stor grad av forutsigbarhet i planer, rutiner, 
forventninger til elevene og etablerte, kjente konsekvenser på uønsket atferd. 

Gode relasjoner er smittsomt. Det er en nær sammenheng mellom kvaliteten på lærernes 
relasjon til elevene og relasjoner elevene imellom. Det innebærer at hvis en elev strever med 
å bli inkludert i fellesskapet med jevnaldrende, bør man ikke bare fokusere på det som 
foregår i elevgruppen, men også på hvordan lærerne forholder seg til elevene. Ved å endre 
på samspillet mellom lærer og elev kan man også legge til rette for en endring av samspillet 
elevene imellom. 

 
Et positivt elevsyn 
En bærebjelke i alt pedagogisk arbeid er at vi har 
et positivt elevsyn. At vi ser på elevene som 
positive og viktige bidragsytere til et godt 
skolemiljø som fremmer trivsel og læring.  
 
Vår forutinntatthet og våre fordommer vil stå i 
veien for en god relasjon, spesielt i de tilfellene 
der eleven ikke oppleves å «passe inn» våre 
forventninger og på ulike måter utfordrer oss. 
Framfor irritasjon og sinne bør heller 
anerkjennelse, forståelse og et ønske om å hjelpe 
være framtredende i følelser og handlinger. Det å 
se hva eleven egentlig vil fortelle oss og hva 
elevens gode hensikt er, gjør at en ser på 
situasjonen med andre øyne.  

Dersom barnet kunne gjøre det bra, ville han 
gjøre det bra. Hvis han ikke gjør det bra, må 
han mangle de ferdighetene han trenger for 
å respondere på livets utfordringer på en 
veltilpasset måte.12  

Det er viktig å understreke at den voksne har 
ansvar for relasjonen. Det er de voksne som når 
det blir vanskelig, må se om det er nødvendig å gjøre endringer for å bedre sine relasjonen til 
barna eller relasjonen mellom barna. Det betyr ikke at den voksne skal løse alle utfordringer 
selv, men være profesjonell nok til å hente hjelp på riktig sted og be om hjelp når han eller 
hun kjenner at relasjonen er dårlig.  

 
 
 

                                                 
12 Dr. R. Greene, 2011 

 
Kjennetegn på god relasjon sett fra elevens 
side: 
 Denne læreren liker meg. 
 Denne læreren får meg til å tro at jeg 

kan mestre utfordrende oppgaver. 
 Denne læreren tror jeg alltid omtaler 

meg positivt. 
 Denne læreren vil aldri si noe sånn at 

jeg føler meg dum. 
 Denne læreren liker og kan faget sitt. 
 Denne læreren er interessert i meg og 

ønsker at jeg skal ha det bra. 
 Denne læreren forteller meg hva jeg er 

flink til i faget. 
 Med denne læreren kan jeg snakke om 

vanskelige ting. Han snakker om ting som 
ikke er så lett på en ufarlig måte. 
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Positive relasjoner  
 
Skape en positiv skolekultur og et gyldig VI 
Det er skolens oppgave å utvikle barn og unge, både faglig og sosialt, og hjelpe dem til å 
mestre livet og delta i sosiale fellesskap med andre. I en positiv skolekultur viser elevene 
omsorg for hverandre og det kommuniseres tydelig at mobbing og krenkelser ikke er tillatt. 
Tiltakene for en positiv skolekultur gjelder både i skolen, på leksehjelp og i SFO.  

Utvikling av «gyldige vi» er en viktig del av skolens forebyggende skolemiljøarbeid.  
Det er særlig viktig å legge vekt på strategier for å utvikle et reelt «gyldig VI» i klassen – på tvers 
av vennegrupper. Ikke bare fordi dette er primærarenaen for elevene på skolen, men også fordi 
mobbing oftest foregår mellom klassekamerater.13 Det «gyldige vi», som kan prege en klasse 
med særlig godt miljø, virker forebyggende på de negative fenomenene som ofte går under 
lærernes radar. Både skolens kjerneaktivitet, didaktikk og sosiale aktiviteter gir mange muligheter 
til å etablere «gyldige vi». 
 

Fraværet av et «gyldig vi» kan faktisk bidra til at noen 
konflikter, krenkelser og negative sosiale dynamikker blir 
vanskelige å løse – til tross for tydelig klasseledelse, trening på 
sosiale ferdigheter, iherdig og vellykket arbeid med relasjoner 
og kompetent gjennomførte samtaler med elever enkeltvis og i 
grupper med en gang problemene avdekkes.  
 
Miljøbygging gjennom sosiale fellesaktiviteter er en strategi 
med stort potensial for å skape gode relasjoner og et gyldig 
VI. Det kan handle om introduksjonsopplegg ved skolestart, 
aktivitetstilbud i friminutt, de store prosjektene og 
tilrettelegging for vennskapsrelasjoner for elever som strever 
sosialt. Elevene er gjennomgående positive til disse sosiale 
tiltakene. Det er imidlertid viktig at skolen tenker gjennom og 
prøver ut grep for å unngå at tiltak som er ment å skape 
samhold og inkludering, blir arenaer der enkeltelevers 
utenforskap og skillet mellom «vi» og «de andre» snarere 
forsterkes enn utfordres.14  

 
Kontaktlærerne og gruppeansvarlig i leksehjelp og i SFO har et særlig ansvar for å ta initiativ 
til og legge til rette for ulike sosiale aktiviteter som lekegrupper, familiegrupper, klassemøter, 
forberedelser til og oppsummeringer etter friminutt m.m. 

 
Voksenrelasjoner og skolekultur 
De voksne på skolen er viktige rollemodeller for det sosiale samspillet på skolen. Dersom de 
voksne strever med samarbeid, eller det ikke er en kultur for å overholde felles regler og 
rutiner, vil det også påvirke elevenes psykososiale miljø. Elevene oppfatter kvaliteten på 
relasjonen mellom de voksne, og kan bruke dette som en rettesnor for hvordan de selv skal 
forholde seg til hverandre. En skolekultur der de voksne har en felles holdning til egen rolle 
og eget ansvar for det som skjer, vil ha en positiv innvirkning for hvordan elevene får et trygt 
og godt skolemiljø, og for hvordan mobbing håndteres. Skolens ledelse har et ansvar for å 
legge til rette for felles holdninger, felles struktur, og å ha en tydelig ledelse der også de 
voksne på skolen opplever anerkjennelse og respekt.  

                                                 
13 Wendelborg, 2018 
14 Eriksen og Lyng, 2018 
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Sosial og emosjonell kompetanse  
Vennskap og opplevelse av tilhørighet er den viktigste vekstfaktoren for læring og utvikling. 
Barn og unge med god sosial kompetanse prioriterer sosiale mål og utvikler positive 
relasjoner til medelever og lærere på en hensiktsmessig måte. De står bedre rustet til å 
mestre skolen som sosial arena enn barn som ikke i samme grad mestrer de sosiale kodene. 
De sosialt kompetente blir lettere akseptert blant andre barn, unge og voksne. De har også 
ofte en mer positiv oppfatning av seg selv. Barn og unge som har god sosial kompetanse ser 
ut til å ha et vern mot negativt samspill i jevnaldergruppen og uttrykker større uavhengighet 
og selvstendighet. Disse barna er også i større grad i stand til å løse konflikter og avklare 
uenigheter seg imellom. De har tro på at de kan bruke sin kompetanse til å mestre motgang 
og stress.15 

Barn er forskjellige. De har ulike temperament og sårbarheter. Barn som signaliserer 
utrygghet, usikkerhet eller et lavt selvbilde risikerer i større grad å bli mobbet. Det er svært 
viktig at de voksne identifiserer sårbare barn og ser etter tegn til om disse blir utnyttet av 
andre i gruppen. Å være bevisst barnas ulike temperament og sårbarheter og bruke disse 
som utgangspunkt for å hjelpe dem med å utvikle sosial og emosjonell kompetanse, er en av 
skolens hovedoppgaver.  

Sosial kompetanse handler om de ferdighetene elevene tar i bruk når de skal omgås andre. 
Emosjonell kompetanse er elevenes evne til å gjenkjenne og regulere følelser. Sosiale 
ferdigheter må læres og øves på, og da er det ikke tilstrekkelig med ordensreglementet. 
Skolens plan for et godt og trygt skolemiljø skal vise hvordan hvert trinn arbeider kontinuerlig 
og systematisk med sosial og emosjonell kompetanse. Skolen kan velge ulike tilnærminger i 
dette arbeidet. Skolene kan også velge å bruke standardiserte programmer som Olweus, 
Steg for steg eller Mitt valg veiledende og støttende i sitt arbeid om de finner det 
hensiktsmessig. De sentrale og lokale føringene for arbeidet kan ikke fravikes.  

 

Elevene må være med  
Elevene selv er viktige i arbeidet med å utvikle et godt skolemiljø. De må ha en aktiv rolle i 
det forebyggende arbeidet, både klassevis og gjennom elevrådet. Elever som er med på å 
utforme reglene for elevgruppa, får et større eierforhold til reglene som gjelder. 

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal 
erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan 
påvirke det som angår dem.16 

Elevrådet skal ikke bare orienteres om skolens plan for et trygt og godt skolemiljø, men også 
få et eierforhold til den, slik at de kan delta i utforming av tiltak for det fremmende og 
forebyggende arbeidet med skolemiljøet. Det er viktig at arbeidet foregår både i skole-, SFO- 
og leksehjelp-tiden. Eksempler på aktiviteter som elevene kan ta ansvar for, er å sette opp 
mobbing som fast tema for elevrådet, ha fadderordninger, venneklasser, fellessamlinger, 
vennskapsaksjoner og aktivitetstilbud i friminuttene.  

 
Fadderordning for nye elever  
For å sikre at nye elever i våre skoler skal får en trygg og god startfase i prosessen med å 
inkluderes i et nytt skolemiljø, skal alle skolene ha fadderordninger for elever på 1. trinn og 
8.trinn. I tillegg skal skolene ha fadderordning for elever som kommer nye til i løpet av 

                                                 
15 Ogden, 1995; Jahnsen, Ertesvåg og Westrheim, 2013 
16 Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, LK-20 
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skoleåret.  Fadderordningen vil være berikende for både den som yter og den som mottar, 
ved å være en god medelev.  

Formålet med fadderordningen å trygge elevene i overganger og nybegynnerfasen, bedre 
integrering og inkludering, og styrke elevens psykososiale miljø ved skolen. Fadderordningen 
skal være strukturert og planlagt. Det innebærer også at systemet skal være skriftliggjort som 
en lokal rutine i skolens kvalitetssystem. 

Skolene skal også ha systemer for å imøtekomme og ivareta nye foreldre. 

 
Aktiviteter i friminuttene 
For å sikre inkludering og trivsel i friminuttene, skal det være tilbud om organiserte aktiviteter.  
Elevene bør få være med å bestemme hvilke aktiviteter, men det er viktig at det legges til 
rette for aktiviteter som kan favne flere aldergrupper, interesser og funksjonsnivå. Formålet 
er å tilby flere og mer varierte aktiviteter, slik at både yngre og eldre elever finner noe 
spennende å gjøre. På den måten kan det skapes sosiale relasjoner på tvers av alder, kjønn 
og sosiale forhold. Når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylte, vil skoledagen 
som helhet oppleves som mer lystbetont.  

Det er positivt om elevene kan få ansvar for ledelse og gjennomføring av aktivitetene, men 
voksne må uansett være tett på for å fange opp positive og negative former for 
kommunikasjon og samhandling. Det sikrer at man kan fange opp eventuelle krenkelser 
tidlig. Både elever og lærere må som aktivitetsledere være gode rollemodeller som tydelig 
viser god inkludering og sosial kompetanse. 

I friminuttet skal elevene få ha pause og fritid. Skolen har ordensregler som sier noe om 
hvordan man skal oppføre seg mot andre, hvor man ikke kan gå, og lignende. Disse reglene 
har man for at det skal bidra til et fint skolemiljø. Av og til vil det imidlertid være nødvendig for 
elevenes skolemiljø at skolen i perioder styrer hvilke grupper som har friminutt til hvilke tider, 
hvilke aktiviteter elevene kan delta i, og hvor elevene kan oppholde seg i friminuttene. 
Samtidig skal ikke konflikter elevene imellom unngås for enhver pris. Det er en del av et 
barns utvikling å få bryne seg på andre, og å arbeide sammen for å finne en løsning på 
uenigheter. 

Noen skoler bruker ulike fastsatte programmer for aktivitet og trivsel i friminuttene som 
Trivselsledere, Young Mentors eller Lekepatruljen, men det er ikke nødvendig for å få det til.  

 

Godt samarbeid med foreldrene  
Elevenes foreldre er en avgjørende ressurs i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Når 
skolen og hjemmet samarbeider og formidler de samme verdiene og de samme, positive 
forventningene til barn og unge, har det en positiv effekt på trivsel og læring. Foreldrene har 
medansvar for å skape et godt fellesskap mellom barna, men det formelle ansvaret for 
samarbeidet ligger hos skolen. Foreldresamarbeidet kan være med foreldregruppen som 
helhet, med utvalg som FAU og i møter med enkeltforeldre. Foreldremøtene er en god arena 
for å skape samarbeid om et godt skolemiljø. Skolen skal gi regelmessig informasjon om 
klassemiljøet, og formidle at terskelen for å ta kontakt skal være lav.  

FAU og SU/SMU skal orienteres om skolens plan for et trygt og godt skolemiljø, få et 
eierforhold til den og involveres i utformingen av tiltak for skolemiljøet.  
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Voksne skaper vennskap  
Vennskap er viktig for trivsel og læring. Jo bedre og mer inkluderende vennskap det er i en 
klasse, jo bedre læringsmiljø blir det. Noen elever trenger hjelp til å bygge vennskap. Her kan 
de voksne spille en viktig rolle. Skoleledelsen kan oppfordre foreldrene, for eksempel 

gjennom FAU, til å bidra til ulike aktiviteter for å skape gode relasjoner 
mellom barn og unge, på skolen og i fritiden.  

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en idébank med tips til hva 
foreldre kan bidra med i dette arbeidet. Hvordan foreldre kan bidra i 
arbeidet med å fremme et godt og trygt skolemiljø, må være tema på 
ulike møtearenaer for foreldre i skolen. 
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FOREBYGGE MOBBING OG ANDRE KRENKELSER 

Forebyggende arbeid mot mobbing og andre krenkelser handler om å minske risikoen for at 
mobbing og krenkelser skal skje. 

De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å 
fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser.17  

I det forebyggende arbeidet er det nødvendig å etablere en felles forståelse av mobbing og 
krenkelser hos de ansatte. Alle ansatte må også 
vite hva som skal gjøres for å forebygge mobbing 
og andre krenkelser. Tidlig kjennskap til negativ 
kommunikasjon og samhandling, kan gi oss 
mulighet til å stanse utviklingen og begrense 
skadeomfang. 

Hvordan skolen arbeider for å sikre at den har 
profesjonelle voksne som kan forebygge mobbing 
og krenkelser skal være synlig i skolens plan og 
årshjul. 

Hvordan skolen arbeider med å la barn og unge 
selv kjenne igjen mobbing og andre krenkelser skal 
være synlig i skolens plan og årshjul.  

Hvordan foreldre kan bidra i arbeidet med å forebygge mobbing og andre krenkelser, må 
være tema på ulike møtearenaer for foreldre i skolen. 

 

Informasjon til elever og foreldre 
Skolen er pliktig å informere elever og foreldre:  
 om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 A 
 om skolenes aktivitetsplikt  
 om muligheten til å melde saken til Statsforvalteren, jf. oppll. § 9 A-9.  
 
I tillegg til årlig informasjon gitt muntlig og skriftlig, har kommunen informasjon på sine 
hjemmesider. Det er hensiktsmessig at skolen også gir informasjon i samtale med elever og 
foreldre ved håndtering av skolemiljøsaker. 

Elever og foreldre kan også kontakte eller gå inn på hjemmesidene til disse eksterne 
informasjonskanalene: 

 Ombudet for barn og unge i Viken 
(Viken.no) 

 Udir.no 
 Nullmobbing.no 
 Statsforvalteren.no 
 FUG.no 
 Barneombudet.no 

 

                                                 
17 Overordnet del av læreplanen, LK-20 

Håndtere 

skolemiljøsaker 

Forebygge mobbing og 
andre krenkelser

Fremme et trygt og godt skolemiljø

Bildet er tatt av Hebi B. fra Pixabay 
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Plikt til å følge med  
Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med...  

Delplikten «Følge med» hører hjemme som en del av det 
forebyggende og universelle arbeidet i skolen, i tillegg til å være en 
viktig del av håndteringen av enkeltsaker.  
 
De ansatte må gjøres kjent med hva mobbing og andre krenkelser er, med sine plikter etter 
regelverket og skolens rutiner. De må få trening i å følge med på risikofaktorer i skolemiljøet 
og på barn og unge som er særlig sårbare. I tillegg må de kjenne igjen tegn på mobbing, 
krenkelser og ekskludering og vite hva som skal gjøres for å forebygge og håndtere mobbing 
og andre krenkelser. 

 
Styrking og spesialisering av vakt- og inspeksjonsordning 
For å kunne oppdage mobbing og andre krenkelser, må de være til stede i barn og unges lek 
og samhandling.  

Skoler som har høy kompetanse på observasjon, og som systematisk trener på 
observasjon, oppdager mobbing og krenkelser tidligere enn andre.18 

Det er svært viktig at skolene har proaktive voksne som observerer og fanger opp negative 
atferdsmønstre og krenkelser før den negative atferden får etablert seg. Voksne som aktivt 
observerer, og vet hva de ser etter, vil se mer mobbing enn andre. De vil legge merke til 
ørsmå tegn som skiller seg ut: et hevet øyenbryn, en kommentar, at noen holder av plass 
eller upassende fnising.  
 
Voksne er gjennom sitt nærvær med på å skape nødvendig trygghet for elevene. Voksne må 
også være bevisst at de gjennom sin væremåte og kommunikasjon kan være gode 
rollemodeller for inkludering og sosial kompetanse. 

 
Skolemiljøundersøkelser 
Mobbing og andre krenkelser kan være vanskelig å oppdage. Det er sjelden at voksne ser 
mobbing utspille seg tydelig, og vi kan ikke basere oss på at barn og unge selv skal ta 
kontakt med voksne for å fortelle om mobbing. Å ha gode rutiner for kartlegging gjennom 
Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen, ulike klassemiljøundersøkelser, elevsamtaler og 
observasjon er derfor en sentral del av det forebyggende arbeidet.  

 
Klassemiljøundersøkelse  
I en klassemiljøundersøkelse kan vi få vite noe om hvordan elevene forholder seg til 
hverandre. De egner seg godt for å få informasjon om det som kan være vanskelig å 
observere for læreren. I en undersøkelse er det sentralt å få informasjon, derfor bør den ikke 
være anonym. Svarene skal alltid tas på alvor, selv om de alene ikke alltid er uttømmende. Å 
observere stress og blikk blant elever kan også gi grunnlag for videre kartlegging. 
Observasjonsverktøyet Innblikk kan brukes i arbeidet med systematisk observasjon og 
samtaler med elevene. Klassemiljøundersøkelsene kan gjøres digitalt med verktøy som for 
eksempel Klassetrivsel.  

Klassetrivsel er et digitalt, pedagogisk trivselsverktøy Fredrikstad kommune har valgt å kjøpe 
lisenser til for å kunne gjennomføre målrettede undersøkelser innenfor skolemiljø. 

                                                 
18 Udir.no 
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Svar fra undersøkelsene kan også organiseres i et sosiogram. Et sosiogram er en visuell 
framstilling av de sosiale relasjonene i en gruppe og vil ofte hjelpe en til å se andre 
forbindelser enn de som fremstår som mest tydelige og gi råd om hvor de voksne skal 
begynne å lete for å finne negativ samhandling i elevgruppa.  

 
Elevsamtaler  
En gang i halvåret skal læreren ha en planlagt samtale med hver elev. Denne samtalen er 
hjemlet i forskrift til opplæringsloven. Sammen med den daglige kontakten mellom lærer og 
elev, er elevsamtalen viktig for å øke elevenes medvirkning og for å forstå hver enkelt elevs 
behov. Elevsamtalenes innhold og gjennomføring vil variere ganske mye – avhengig av elev, 
lærer og klassetrinn.  

Intensjonen med elevsamtalen er at læreren og eleven tar opp ulike sider ved elevens 
skolegang, og sammen får en oversikt over hvordan det går faglig og sosialt. Således kan 
læreren fange opp eventuelle problemer, kunne gi tilbakemeldinger og finne strategier 
sammen med eleven for hvordan man skal løse utfordringer. 

 
Utviklingssamtaler (foreldresamtaler)  
En gang i halvåret skal læreren ha en planlagt samtale med elevens foreldre. Eleven har rett 
til å være med på disse samtalene. Denne samtalen er hjemlet i forskrift til opplæringsloven.  

Tema for samtalen skal være elevens kompetanse i de ulike fagene og hvordan eleven 
arbeider på skolen og hjemme. Samtalen kan også dreie seg om hvordan eleven finner seg 
til rette i klassen/gruppen, hvordan eleven har det på skolen og om hvordan eleven bidrar til 
det psykososiale miljøet. 

Samtalen skal gjøre det klart hvordan skolen og foreldrene skal samarbeide for å sammen 
legge til rette for best mulig trivsel, læring og utvikling. 

 

Sårbarhet og særskilt sårbare barn 
Sårbarhet er ikke en fast størrelse, og alle mennesker er mer eller mindre sårbare i ulike 
faser av livet19. Det å være sårbar er ikke et personlighetstrekk, og det er viktig at de voksne 
forstår dette. Samtidig må eleven oppleve at de voksne anerkjenner at eleven er i en sårbar 
fase.  Det er viktig å være klar over at det ikke bare er elevene som blir utsatt for mobbing 
som kan være sårbare, men også de som blir oppfattet som mobbere, og de elevene som 
oppfattes som tilskuere.  
 
Det finnes ingen fast definisjon på hvem som er sårbar, men man kan liste opp kjennetegn 
som kan si noe om risikoen for å bli sårbar: 
 

 Elevens religion 
 Elevens seksuelle orientering 
 Elevens kjønnsuttrykk 
 Elevens funksjonsevne 
 Eleven har atferdsvansker eller sosio-emosjonelle vansker 
 Forhold ved elevens familie og hjemmesituasjon 
 Eleven har tidligere vært utsatt for krenkelser 

                                                 
19 Helgeland og Lund, 2020 
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I hvilken grad elever med disse kjennetegnene faktisk blir sårbare avhenger blant annet av i 
hvilken grad skolen bidrar til beskyttende faktorer:  
 

 Å blitt møtt med anerkjennelse og forståelse 
 Raushet og fleksibilitet 
 Et godt læringsmiljø 

o Mestringsorientert læringskultur 
o Vi-fellesskap 

 Autoritative voksne som kan utvise både varme og kontroll 
 Vise skjønn i tilpasningene til den enkelte eleven 

I tillegg vil ulike faktorer kunne bidra til å øke sårbarheten, og skolen må være oppmerksom 
på disse. Det dreier seg om faktorer i individet, faktorer i familien, faktorer i miljøet og 
forholdet til medelever. Dersom eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan disse 
faktorene få større innvirkning, og eleven kan få en særskilt sårbarhet. Den særskilte 
sårbarheten kan skilles fra den generelle ved ulike elementer. Intensiteten eller styrken i 
faktorene som påvirker eleven, hvor lenge påvirkningen har vært, og kraften i faktorene som 
påvirker livssituasjonen vil alle kunne øke sårbarheten. Det er viktig å være klar over at en 
særskilt sårbar elev som opplever at voksne bagatelliserer deres opplevelser vil kunne 
oppleve dette som krenkende.  
 
Sårbare elever kan ha ekstra behov for å lære seg hensiktsmessige strategier og få hjelp til å 
finne verktøy for å mestre sin sårbarhet. Når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø må 
man være varsom med slik innlæring. Det kan være nødvendig å innhente hjelp fra andre 
instanser, som for eksempel helsesykepleier, til dette. Det krever samtykke.  
 

Å forebygge digital mobbing  
For å forebygge digital mobbing og andre krenkelser, må man legge til rette for å utvikle barn 
og unges dømmekraft. De må få kunnskap om eget og andres personvern, hvordan 
teknologi og tjenester fungerer, hvordan de kan brukes og hvilke konsekvenser de kan få. 
Denne kunnskapen må ses i sammenheng med de sosiale ferdighetene skolen vektlegger 
gjennom skolehverdagen, og følge de samme rammene for hvordan vi skal ha det sammen 
på skolen og utenfor skolen.  

Barn og unge må bli bevisst sin tilstedeværelse på nettet og få kunnskap om hva de kan 
gjøre for å stoppe digital mobbing (f. eks si ifra eller hjelpe andre dersom de er vitne til 
mobbing på nett, ikke svare på meldinger som er sendt for å såre) og hvor de kan henvende 
seg (f. eks dokumentere mobbingen, politianmelde, blokkere avsendere, ikke dele passord).  

Skolen må gi foreldre god innsikt i hva elevene får av kunnskap og ferdigheter innen digital 
dømmekraft. Dette er en forutsetning for at elever og foreldre også kan ha gode samtaler om 
hvordan man kommuniserer på nettet. Hvordan foreldre kan bidra i arbeidet med å forebygge 
digital mobbing og krenkelser, må være tema på ulike møtearenaer for foreldre i skolen. 
 

Elevene trenger strategier for å bidra 
En viktig del av det forebyggende arbeidet handler om å bevisstgjøre barn og unge på 
mobbing og krenkelser. De skal vite hva mobbing og andre krenkelser er, at de har rett til å 
ha det trygt og godt på skolen og at de har rett til å bli tatt på alvor når de ikke har det bra. 
Dette skal bidra til å gjøre det trygt å si ifra på egne og andres vegne.  

Elevene trenger også informasjon om hva mobbing og andre krenkelser kan gjøre med barn, 
samt hva de skal gjøre når de ser noen bli krenket eller mistenker at en medelev ikke har det 



 

28 
 

godt og trygt. Mange elever som har blitt mobbet synes at det at ingen stopper det som skjer, 
eller at andre ler og støtter mobbingen, er verre enn overgrepet selv. Mobbing fungerer ikke 
like godt hvis tilskuerne reagerer negativt eller bryter inn. Det er viktig å gjøre elevene 
oppmerksomme på at de kan få ulike roller som medløpere og tilskuere. Samtidig må skolen 
gi dem kunnskap og mot til å være uenige og til å hjelpe andre, og ferdigheter til å løse 
uenighet og konflikter. 
 

Foreldrene kan bidra 
Utviklingen av sosial kompetanse starter tidlig og utvikles over 
tid i nært samspill med foreldrene og med andre barn. 
Hjemmet er således et viktig sted for barna å lære sosial 
kompetanse, og foreldrene er viktige rollemodeller for sine 
barn. Sosialt kompetente barn klarer både å få venner og å 
beholde venner. Disse barna klarer også å løse konflikter de 
blir en del av. De ser konsekvensene av sine handlinger og de 
tar lettere ansvar for eget bidrag til konflikter.  

Foreldre som snakker og reflekterer sammen med sine barn 
om opplevelser i hverdagen og som snakker positivt om 
andre, hjelper barnet sitt til å utvikle gode sosiale ferdigheter. 
På den måten kan foreldre bidra til å redusere mobbing og 
andre krenkelser. 

I skolen finnes det flere arenaer for samarbeid rundt 
skolemiljøet. Det er arenaer for kommunikasjon og 
medvirkning rundt den enkelte elev, grupper av elever eller 
skolen samlet: 
 SU – samarbeidsutvalget 
 Skolemiljøutvalget 
 FAU – foreldrenes arbeidsutvalg 
 Klassekontakter 
 foreldremøter to ganger i løpet av skoleåret 
 utviklingssamtalen to ganger i løpet av skoleåret 
 

Foreldrekompasset 
Fredrikstad kommune utvikler nå et foreldrestøtteprogram, som skal gis sammenhengende 
gjennom et helt oppvekstforløp. Støtten i programmet er to-delt og består av 
kunnskapsdeling med foreldre og dialog mellom foreldre. Oppdatert kunnskap om ulike 
temaer knyttet til barns utvikling og behov vil bli delt med foreldrene gjennom korte 
presentasjoner. Sammen med kunnskapsdelingen legges det til rette for at foreldre kan 
snakke sammen og bli bedre kjent.  

Foreldrekompassets hovedarena i skolen vil være de ordinære 
foreldremøtene. Programmet vil bidra til å sikre en sammenheng i 
støtten som gis til foreldre gjennom oppvekstforløpet. Fra 2021/22 vil 
Foreldrekompasset implementeres i kommunens virksomheter.    

 

 

A-B-C- 
Alle får bli med! 
6 tips til foreldre 

1. Hjelp barnet ditt til å lage 
leke-avtaler på kryss og tvers 
av trinnet. 

2. Snakk ikke negativt om andre 
barn eller deres foreldre. 

3. Tenk deg om før du kritiserer 
folk i media/TV foran barna. 

4. Gjennomfør en inkluderende 
bursdagspolitikk. 

5. Oppmuntre ditt barn til å ta 
den svakes/utsattes parti. 

6. Vær åpen for at ditt barn også 
kan være den som mobber. Søk 
hjelp i stedet for å gå i forsvar. 

-VennskapsPilotene 
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HÅNDTERE SKOLEMILJØSAKER  

Elever har en individuell rett til å ha det bra og 
være trygg på skolen. Det betyr for eksempel at 
eleven har rett til å bli beskyttet mot alle former for 
krenkelser, mobbing eller diskriminering. Det er 
rektors ansvar å stanse mobbing og andre 
krenkelser. 

Elever og foreldre skal kunne forvente at skolen 
gjør det som står i deres makt for å avdekke, 
avverge og motarbeide mobbing. Tidlig kjennskap 
til mobbing og andre krenkelser gir større 
mulighet for å sette inn tiltak for å stanse 
krenkelsene og gjenopprette et godt og trygt 
skolemiljø. På den måten kan skadeomfanget 
begrenses. 

 

Aktivitetsplikten skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen. Aktivitetsplikten inntrer uavhengig av årsak, andre elever og ansattes 
meninger eller de faktiske forhold.  

Aktivitetsplikten gjelder for alle ansatte og inntrer når en ansatt får mistanke eller kunnskap 
om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Aktivitetsplikten inntrer også om 
den ansatte er i tvil. 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering dersom det er mogleg.20                  

Skolens aktivitetsplikt, og da særlig plikten til å sette inn tiltak, løper til eleven opplever at det 
er trygt og godt å være på skolen og så lenge det finnes egnede tiltak som kan settes inn. 

Aktivitetsplikten innebærer også at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres 
ved at involverte elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i 
skolens arbeid.  

 

Følge med 
Opplæringsloven § 9 A-4 første ledd fastslår at alle som arbeider på skolen har plikt til å 
følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsplikten omfatter også 
yrkesgrupper som ikke er direkte involvert i elevene, så som merkantilt ansatte, renholdere, 
vaktmestere og eventuelt andre som har sitt daglige virke på skolen. Skolen må derfor ha en 
rutine for hvordan også disse får kompetanse i å følge med på om elever har et trygt og godt 

                                                 
20 Opplæringsloven § 9A-4 
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skolemiljø, og hvordan de skal varsle når de har en mistanke om eller får kjennskap til at en 
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Plikten til å følge med må ses i sammenheng med skolens plikt til å drive et systematisk 
arbeid for å forebygge og avdekke om elever ikke har et trygt og godt skolemiljø på skolen. 
Denne plikten er helt nødvendig for at alle som arbeider på skolen skal kunne fange opp 
mistanke om og få kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og plikten 
løper kontinuerlig. En mistanke utløser andre delplikter i aktivitetsplikten, som plikten til å 
varsle skolens ledelse, plikten til å undersøke saken og eventuelt sette inn egnede tiltak.  

Plikten til å følge med innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt 
observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. Plikten må tilpasses de 
konkrete omstendighetene rundt elevene og ved skolen. For eksempel har elevenes alder, 
elevgruppens sammensetning og forhold ved skoleanlegget betydning for hvordan skolen 
plikter å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

Plikten kan innebære alt fra inspeksjonsordninger til tilsyn i garderober. Det er i det hele tatt 
viktig at alle som arbeider ved skolen har lav terskel for å bry seg med hva elevene driver 
med. Her er det også viktig å understreke elevenes rett til medvirkning etter oppll. § 9 A-4 
femte ledd. Elever er en svært viktig kilde til informasjon for skolen. Det kan for eksempel 
være nyttig å involvere elevene for å finne ut om det er noen bestemte steder på skolen som 
de ansatte bør følge særlig med på, eller om det er bestemte elevmiljøer de ansatte bør 
være oppmerksomme på. 

Skolen har et skjerpet ansvar overfor elever med en særskilt sårbarhet21. Slik sårbarhet kan 
være knyttet til for eksempel at eleven er ny ved skolen, elevens religion, seksuelle 
orientering, kjønnsuttrykk, språk- og funksjonsevne, at eleven har atferdsvansker eller 
forhold ved elevens familie og hjemmesituasjon. At en elev tidligere har vært utsatt for 
krenkelser, kan også gjøre en elev særskilt sårbar. Skolene må kjenne til at enkelte grupper 
elever er overrepresentert blant de som krenkes. Det er derfor viktig at skolene følger 
særskilt med på hvordan disse elevene har på det skolen. 
 

Gripe inn 
Alle som regelmessig arbeider ved skolen har en plikt til å gripe inn hvis de overhører 
krenkelser eller observerer mer indirekte krenkelser som utestengning, isolering og 
baksnakking. Det kan dreie seg om å stanse en slåsskamp eller annen fysisk krenkelse, eller 
å stoppe og irettesette elever som kaller andre stygge ting. Plikten til å gripe inn er begrenset 
til inngrep som er mulige å gjøre. Det betyr at ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg selv 
eller krenke noen av elevene for å stanse situasjonen, med mindre det er nødverge eller 
nødrett. 

Skolen har ikke hjemmel for tvang i opplæringsloven, og bruk av fysisk makt er begrenset av 

- straffelovens bestemmelser 
- barnekonvensjonen 
- deler av opplæringsloven som fastsetter at elever ikke skal refses fysisk eller 

utsettes for annen krenkende behandling.  
 
Hvordan man griper inn må derfor vurderes opp mot grensen til hva som er lovlig. Likevel 
kan reglene om nødrett og nødverge i helt ekstraordinære tilfeller gi grunnlag for å gripe inn 

                                                 
21 Prop. 57 L (2016-2017) 
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på en måte som ellers er ulovlig. Det er i tilfeller der det vil være nødvendig å ty til tvang eller 
makt for å forsvare liv og helse.  
Skolen skal ha rutine for hvordan man skal gripe inn i alvorlige situasjoner, og ansatte skal 
ha nødvendig kunnskap for å vite når og hvordan de kan og skal gripe inn med tvang og/eller 
makt.  
 

Varsle 
Alle ansatte ved skolen skal muntlig eller skriftlig melde til rektor dersom de mistenker at 
noen elever opplever krenkende ord og/eller handlinger. Selv om situasjonen kan løses 
innenfor klassen, skal den bringes videre til rektor. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller 
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø […] Ved mistanke om eller 
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast 
mogleg undersøkje saka.22  

 
Henvendelser fra elever og foreldre skal tas på alvor  
Retten til et trygt og godt skolemiljø er en individuell rettighet som er basert på elevens 
subjektive opplevelse. Det er den enkelte elevs egen opplevelse av skolemiljøet som danner 
utgangspunktet for skolens håndtering av opplæringsloven § 9A. Uansett om henvendelsen 
fra en elev eller forelder skjer muntlig eller skriftlig, skal den tas på alvor av skolen. Det er 
tilstrekkelig at eleven eller foreldrene påpeker at skolemiljøet ikke er godt nok og ber om at 
skolen gjør noe for å bedre det. Terskelen for å anse noe som en henstilling skal være lav. 
Dersom skolen er i tvil om foreldrene ber om tiltak, skal de spørre direkte: Ønsker du/dere at 
vi skal sette inn tiltak? 

Foreldre tar kontakt med skolen fordi de er bekymret for sitt barns helse og trivsel, og er 
sårbare på sine barns vegne. Det de trenger mest av alt, er at henvendelsen blir tatt på alvor 
og at den videre dialogen med skolen er god. Skolen skal kunne håndtere henvendelser fra 
foreldre på en profesjonell måte, først og fremst gjennom en anerkjennende, åpen og 
likeverdig kommunikasjon. I noen tilfeller vil dette innebære at det er behov for dialog daglig, 
både mens saken avdekkes og dersom det settes inn tiltak. Skolen og hjemmet må bli enige 
om hva som er en god oppfølgingsfrekvens. 

 
«Skolemiljøknappen» en varslingsmulighet på kommunens hjemmesider 
En digital varslingskanal vil kunne være et viktig verktøy for elever, foresatte, ansatte og 
andre å varsle om forhold som gjelder en elevs skolemiljø. Skolemiljøknappen kan bidra til å 
senke terskelen for å si ifra om skolemiljøet og sikre at rektor får kjennskap til forholdet så 
tidlig som mulig.  

Ved å trykke på «knappen» vil man komme videre til en 
innloggingsside (FEIDE eller MinID). Deretter videre til et skjema til 
utfylling. Rektor på den enkelte skole varsles umiddelbart etter at 
skjemaet er sendt. Skoleeier mottar kopi av disse varslene. 

Rektor skal snarest og innen en uke behandle henvendelsen i tråd med bestemmelsene i 
opplæringslovens § 9A. Bestemmelser rundt taushetsplikt avgjør hvilken involvering og 
tilbakemelding melderen får deretter.  

 

                                                 
22 Opplæringsloven § 9A-4 
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Rektor har det overordnede ansvaret  
Rektor har det overordnede ansvaret for at skolen følger opp saker som gjelder skolemiljøet. 
Rektor skal ta ansatte, elever og foreldre som varsler på største alvor og har plikt til snarest å 
undersøke det som har skjedd.  

I avdekkingsarbeidet skal skolen sikre at elevens subjektive opplevelse kommer fram og at 
tiltak settes i gang så raskt som mulig. Det er viktig at eleven og foreldrene blir hørt så snart 
som mulig og holdt orientert om hva som vil skje fremover.  

Rektor skal ta varsler på største alvor og har plikt til snarest å undersøke det som har 
skjedd.23 

 

Undersøke, avdekke  
Det skal være en svært lav terskel for å undersøke en mistanke om krenkelser og mobbing. 
Ofte kan mistanken ha bygget seg opp over tid som en følelse av at noe er galt, eller som et 
resultat av en rekke større og mindre hendelser som til sammen danner et mønster.  

Barn og unge kan vegre seg for å si sannheten og kan bagatellisere eller 
avdramatisere omfanget av ulike grunner. Derfor skal den voksne alltid undersøke 
saken selv.24 

Undersøkelsesplikten er heller ikke avgrenset av årsaken til at eleven ikke opplever å ha det 
trygt og godt på skolen. Hvis grunnen til at eleven opplever mistrivsel er forhold utenom 
skoletiden og utenfor skolens område, har likevel skolen undersøkelsesplikt så lenge elevens 
skolemiljø påvirkes negativt av det. 
 

Verktøy for systematisk avdekking  
Krenkelser og mobbing foregår som oftest når voksne ikke er til stede. Det kan være 
vanskelig å oppdage, og svært mange av elevene som blir mobbet, sier ikke ifra om det som 
foregår. Mobbing kan være svært kompleks, og har sjelden enkle løsninger. Ofte er flere 
personer involvert i mobbingen og det kan være andre som står bak mobbingen enn de som 
utfører den.  

For å kunne oppdage krenkelser og mobbing og forstå hva som skjer, må skolen arbeide 
systematisk for å kartlegge og avdekke hva som egentlig skjer mellom elevene. Skolen skal 
ha et bevisst og profesjonelt forhold til avdekking. Avdekkingsarbeidet skal foregå gjennom 
klassemiljøundersøkelser, elev- og foreldresamtaler og systematiske observasjoner.  

Ulike verktøy og graden av systematikk som er nødvendig, vil variere fra sak til sak, men 
avdekkingsarbeidet skal gjøres snarest mulig. En mistanke om mobbing vil som regel kreve 
flere og mer grundige undersøkelser enn én enkelt krenkelse. Ved mistanke om mobbing, 
kan en sjekkliste være hensiktsmessig å bruke.  

                                                 
23 Udir.no 
24 Udir.no 
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Klassemiljøundersøkelse  
I en klassemiljøundersøkelse kan vi få vite noe om hvordan elevene forholder seg til 
hverandre. En undersøkelse er gjerne enkel og rask å administrere og kan gi god oversikt. I 
en undersøkelse er det sentralt å få informasjon, derfor bør den ikke være anonym. Svarene 
skal alltid tas på alvor, selv om de alene ikke alltid er uttømmende. Å observere stress og 
blikk blant elever kan også gi grunnlag for videre kartlegging. Innblikk kan brukes i dette 
arbeidet. De egner seg godt for å få informasjon om det som kan være vanskelig å observere 
for læreren. Klassemiljøundersøkelsene kan gjøres digitalt med verktøy som for eksempel 
Klassetrivsel.no. Skolen kan gjennomføre egne undersøkelser og organisere svarene i et 
sosiogram. Et sosiogram er en visuell framstilling av de sosiale relasjonene i en gruppe og vil 
ofte hjelpe en til å se andre forbindelser enn de som fremstår som mest tydelige og gi råd om 
hvor de voksne skal begynne å lete for å finne negativ samhandling i elevgruppa.  

 
Samtaler med elevene 
Alle skoler har elevsamtaler med jevne mellomrom. En elevsamtale med formål om å 
avdekke krenkelser eller mobbing trenger ikke å være like omfattende som en ordinær 
elevsamtale. Elevsamtalen foregår mellom én voksen og én elev, og gir muligheter til å få 
utdypende informasjon om elevens trivsel og andre konkrete forhold, samtidig som læreren 
får vist interesse for eleven og får formidlet at det er viktig at eleven har det godt på skolen.  
 
Retten til å bli hørt gir barn en rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem. Retten 
kan ikke begrenses av foreldrenes eller andres vilje. I undersøkelsene skal vi undersøke hva 
som er barnets syn, og vi skal tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med alder 
og modenhet.  

Barnet skal kunne uttrykke seg fritt om saken. Skolen skal tilrettelegge og ufarliggjøre 
situasjonen hvor barn høres. Barnet må ikke nødvendigvis ha meninger om løsningen i en 
sak for å uttale seg. Det er tilstrekkelig at barnet mener noe om enkelte sider av en sak. Barn 
har ingen plikt til å uttale seg, men skal få muligheten. Det må legges til rette slik at samtalen 
ikke oppleves som en byrde. Barn skal få nødvendig informasjon for å kunne ta stilling til om 
hun eller han vil høres, hva saken gjelder, hvorfor og hvordan samtalen skal foregå.  

Det handler om å sikre barnets rett til å bli hørt, jf. Barnekonvensjonen artikkel 12.  
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Samtaler med foreldrene 
Skolen skal samarbeide med foreldrene gjennom skoleåret. Det er naturlig at skolen 
samtaler med elevens foreldre i undersøkelsesfasen. Foreldrene har behov for å vite at 
skolen har startet en undersøkelse, hva skolen vet, hva skolen trenger å vite og hva som 
skal skje framover. 
 
Når barnet eller den unge har vansker i skolen, vil de fleste foreldre være sårbare i møtet 
med læreren eller andre fagpersoner. Noen foreldre vil være mer sårbare enn andre, og man 
vil ikke på forhånd alltid vite hvem dette er, eller hva det er som bringer fram denne 
sårbarheten. Det å snakke med noen om deres barn er i seg selv et følsomt tema, særlig 
hvis det handler om problemer. Slike samtaler må derfor gjennomføres med høy grad av 
sensitivitet og respekt. Foreldrene vil lett bli bekymret for barnet når det gjelder både nåtid og 
framtid, noe som kan vekke sterke emosjonelle reaksjoner hos dem. Dersom læreren er 
bevisst på foreldrenes sårbarhet i samtaler som dreier seg om bekymring for eleven, kan det 
bidra til å lette denne typen samtaler. Noen foreldre vil når de blir sårbare, vise dette ved å bli 
triste eller stille, andre kan bli sinte og kritiske til læreren og skolen.25 Ved å være forberedt 
på at foreldrene kan komme til å vise denne typen emosjonelle reaksjoner, og ha en 
beredskap på hva en kan si og gjøre, vil læreren kunne møte foreldrenes reaksjon på en 
hensiktsmessig måte og fremme en dialog med foreldrene der de sammen fokuserer på hva 
eleven trenger av hjelp og støtte både på skolen og hjemme. 
 
Samtalen med foreldrene kan foregå via telefon (ikke skriftlig), men i alvorlige tilfeller må 
skolen innkalle til et fysisk møte. 
 
Systematiske observasjoner  
Mens klassemiljøundersøkelsen og elevsamtalene kan gi indikasjoner på hva som bør 
undersøkes nærmere, er systematisk observasjon den delen av det tredelte 
avdekkingsverktøyet som til slutt kan gi svar på hva som faktisk skjer.  

Systematisk observasjon handler om planmessig å observere med ører og øyne hva som 
foregår i en elevgruppe. Det dreier seg om å få tak i og skrive ned hvordan elevene snakker 
til og om hverandre, hvilke signaler de gir hverandre og hvordan de samhandler med 
hverandre på godt og vondt. Gjennom observasjoner kan man fange opp mønster i 
samhandling som man ellers ikke ser så godt.26 Verktøyet Innblikk kan hjelpe til med å gi en 
struktur og retning på observasjonene.  
 
Data som grunnlag for refleksjon  
Det er sjelden undersøkelsene, samtalene og observasjonene i seg selv gjør at alle 
sammenhenger belyses, men både hver for seg og i samspill, gir avdekkingsverktøyene et 
godt grunnlag for refleksjon. Da kan de voksne som har vært involvert i arbeidet sette 
sammen informasjonen som allerede fins og stille spørsmål rundt dette. Spørreordet 
«hvorfor» er viktig, for eksempel: Hvorfor blir ikke Kari med og leker når Lise spør? Hvorfor 
blir det alltid knuffing mellom Ola og Per i garderoben? 

Alle voksne skal gripe inn med en gang de ser negative hendelser, men i enkelte tilfeller kan 
det være hensiktsmessig å bruke tid på å finne systemet i relasjonen mellom elevene før 
man setter inn tiltak. Elevene merker fort at de blir iakttatt, og oppmerksomhet mot de små 
tegnene kan gjøre relasjonen vanskelig å avdekke. I mange tilfeller er det viktigere at 
mobbingen stopper helt, enn at den stopper i morgen. Dersom det er fare for liv og helse skal 
man sette inn akutte tiltak, og avdekke i etterkant.  

                                                 
25 Drugli & Onsøien, 2010 
26 Flack, 2010 
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Stoppe og håndtere  
Krenkelser og mobbing må møtes med kraftfulle tiltak og omfattende virkemidler. I arbeidet 
med å stoppe krenkelser og mobbing skal skolen sikre en saksbehandling og oppfølging som 
er i tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven med forskrifter.  

 
Plikt til å sette inn tiltak  
Opplæringsloven gir elevene rett til et trygt og godt skolemiljø, samt til å få gjenopprettet det 
gode skolemiljøet dersom retten ikke er oppfylt. Saker knyttet til skolemiljøet skal behandles 
raskt og prioriteres høyt av rektor. Når saken er undersøkt, skal skolen lage en skriftlig plan 
for arbeidet. Eleven, de ansatte og foreldrene skal være med å utforme denne planen. Det er 
imidlertid skolen som har ansvaret for at tiltakene er faglig gode, hensiktsmessige og 
forsvarlige. Det innebærer at det kan være tiltak i planen som eleven eller foreldrene ikke er 
enige i eller ønsker. Skolen skal legge vekt på elevens beste i vurderingen av tiltak. 

Aktivitetsplanen skal vise:  

 Hva den som varsler, har sagt 
 Hva eleven selv sier 
 Hva skolen har gjort for å oppfylle delpliktene i denne saken 
 Hvilke problemer saken skal løse  
 Hvilke tiltak skolen har planlagt  
 Når tiltakene skal gjennomføres  
 Hvem som er ansvarlig for tiltakene  
 Når tiltakene skal evalueres 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst 
eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei 
undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.27                                                                   

Fredrikstad kommunes mal for dokumentasjon ved forhold meldt etter kapittel 9A sikrer at 
dokumentasjonskravet i lovverket blir oppfylt og skal benyttes. Rektor vurderer hvilke 
dokumenter som ellers er relevante for saken. Disse skal arkiveres i elevens mappe i 
Elements. 

Skolen, eleven og foreldrene må bli enige om hvor lang tid tiltakene skal prøves ut, før de 
evaluerer situasjonen og eventuelt justerer eller endrer tiltakene. Det skal settes en dato for 
evaluering av tiltakene. 

 
Tiltakene skal være til barnets beste  
Tiltakene som settes inn skal være til barnets beste. De må være lovlige, gjennomtenkte, 
tilpassede, målrettede og målbare, slik at man stopper de elevene som har 
definisjonsmakten fra å handle negativt og får gjenopprettet et trygt miljø. Tiltakene skal 
settes inn både overfor den som krenker og den som blir krenket. Ganske ofte vil økt voksen 
tilstedeværelse og oppmerksomhet være virksomme tiltak.  

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, 
skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.28 

Tiltakene skal utarbeides i samråd med eleven selv og elevens foreldre. I aktivitetsplanen 
skal det komme tydelig fram at barnet har blitt hørt og at barnets beste er vurdert. Selv om 

                                                 
27 Opplæringsloven § 9A-4 
28 Opplæringsloven § 9A-4 



 

36 
 

det er fremmet forslag til konkrete tiltak, er ikke skolen forpliktet til å møte disse. Skolen skal 
uavhengig vurdere hvilke tiltak som kan sikre at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø 
oppfylles.  

 
Utforming av tiltak  
Å stoppe krenkelser og mobbing i skolen er en intervensjon, som krever at det settes inn 
flere tiltak parallelt, på ulike nivåer. Hva som skal gjøres for å stoppe krenkelsene og 
mobbingen avhenger av den aktuelle situasjonen og resultatet av undersøkelsene. Tiltakene 
skal settes inn raskt, og skal stå i forhold til alvorlighetsgraden av handlingene. Jo mer 
alvorlig saken er for liv og helse, desto raskere skal tiltakene settes inn.  

Tiltakene kan utformes på ulike nivåer. Svært ofte vil det iverksettes tiltak både overfor de 
involverte og hele elevgruppen samtidig.  

 

Når skolen ikke ser krenkelser eller mobbing, men eleven ikke har det bra  
I noen tilfeller vil det være slik at skolen ikke kan se at det foregår krenkelser eller mobbing, 
men at eleven likevel opplever at han/hun ikke har det bra. I slike situasjoner har eleven 
fortsatt krav på at det settes inn tiltak rettet mot eleven, eller generelle tiltak for å bedre 
klasse- eller skolemiljøet. 

Det er viktig at skolen fortsetter å søke svar. I slike tilfeller er det nødvendig å søke ekstern 
bistand. 

 
Når foreldre eller eleven ikke vil ha tiltak  
I noen tilfeller kan det hende at foreldre eller elever sier at skolen ikke må gjøre noe. Det er 
viktig å være klar over at aktivitetsplikten gir skolen en plikt til å handle når de har fått 
kjennskap til at en elev ikke har det bra, også når foreldrene eller elevene selv ikke vil at 
skolen skal gjøre noe. 

 

Alvorlige skolemiljøsaker krever intensive tiltak  
Planleggingen av intervensjonen og rekkefølgen tiltakene gjennomføres i, er like viktig som 
selve intervensjonen, og gode forberedelser øker sjansen for å lykkes. Det er derfor viktig å 
gjøre et grundig forarbeid gjennom undersøkelser før man setter inn langsiktige tiltak i 
alvorlige og komplekse skolemiljøsaker, selv om det kan være aktører som ønsker fortgang i 
saken.  

 
Skolens interne ressursteam 
Når det skal settes inn tiltak i en alvorlig skolemiljøsak, skal rektor «aktivisere» et team på 
skolen som skal være ansvarlig for aktivitetsplanen. Teamet skal bestå av representanter for 
ledelsen, involverte lærere/ansatte på SFO og representanter for skolens elevtjeneste 
(sosiallærer og spesialpedagogisk-koordinator). Lederen for dette teamet trenger ikke å være 
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rektor, men rektor har det overordnede ansvaret. Dersom det anses relevant at 
skolehelsetjenesten deltar, må et samtykke først innhentes.  

Det første teamet skal gjøre er å utarbeide et mål, eller sluttbilde, som viser hvor en vil og 
hvordan det skal være da. Målet er at det ikke skal foregå en eneste ny krenkelse og at 
eleven igjen får en trygg og god skolehverdag.  

 
Tverrfaglig team 
Tverrfaglig samarbeid er en arbeidsmetodikk både i det tverretatlige og det tverrsektorielle 
samarbeidet. Skolen og andre kommunale tjenester representerer ulike faggrupper som 
sammen skal sørge for en god skolehverdag for barn og unge, og det er av vesentlig 
betydning å anerkjenne et helhetlig arbeid knyttet til barn og ungdom.  

Det er viktig å skille mellom tverrfaglig samarbeid og flerfaglighet. Når de ulike 
yrkesgruppene arbeider parallelt mot et mål uten å ha en felles forståelse for 
problemstillingen blir arbeidet flerfaglig. I det tverrfaglige samarbeidet har de involverte 
partene en omforent forståelse for problematikken, og arbeider mot et felles mål på tvers av 
faggrenser. Aktørene i det tverrfaglige samarbeidet må være i stand til å representere den 
tverrfaglige gruppas synspunkter og ikke først og fremst sin egen «hjemmeorganisasjon». 
Dette er en forutsetning for at arbeidet lykkes, og gir mulighet for et helhetssyn i saken. 
Tverrfaglig team er et godt egnet fora for å ta opp problemer relatert til skolemiljøet. Dersom 
teamet skal drøfte en sak på individnivå, må samtykke innhentes. 

En representant fra hver av hjelpetjenestene og barnehagens/skolens ledelse, utgjør 
sammen det tverrfaglige teamet ved virksomheten. De tverrfaglige teamene har som 
målsetting tre møter per halvår, oftere ved behov. Hjelpetjenestene består av representanter 
fra PP-tjenesten, barneverntjenesten og skolehelsetjenesten. Andre kan inviteres ved behov 
og alvorlighetsgrad. For ungdomstrinnet er også en representant fra politiet en del av 
hjelpetjenestene rundt skolene. 
 

Samhandlingsteam 
Samhandlingsteamet er tverrfaglig sammensatt og består av direktørens ledergruppe i 
seksjon for utdanning og oppvekst samt en av kommuneoverlegene. Deltakernes 
myndighetsrolle skal sikre rask oppfølging og ansvarsfordeling innenfor definerte 
tjenesteområder. Teamet skal i hovedsak være en drøftingsarena og skal bistå barnehager 
og skoler i deres arbeid med komplekse og alvorlige barnehage- og skolemiljøsaker. Teamet 
skal ikke være et innsatsteam, men skal med bakgrunn i drøftinger og vurderinger ha 
myndighet til å pålegge barnehagen/skolen å iverksette spesifikke tiltak. 
 
Til vanlig skal saker i forkant være drøftet internt i virksomheten. For skolene innebærer dette 
at saken også skal være tatt opp i Tverrfaglig team på skolen, før den henvises til drøfting i 
Samhandlingsteamet på kommunalt nivå. 
 
Virksomhetene melder inn sine saker til samhandlingsteamet via etatsjef med fagstab. 
Innmelding av saker kan også komme fra de øvrige kommunale tjenestene som arbeider inn 
mot barnehagen/skolen. Konkrete saker kan kun drøftes i teamet med foresattes (elevens) 
samtykke. Uten et slikt samtykke må saken drøftes anonymt eller som et generelt tema/case. 
 

Skolebytte som tiltak i skolemiljøsaker. 
Barnets rett til et trygt og godt skolemiljø på sin nærskole, er absolutt. Dersom en elev ikke 
opplever et trygt og godt skolemiljø, kan skolebytte være et mulig tiltak. Samtidig er dette 
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tiltaket noe skoleeier er varsom med å bruke, med mindre saken er av en så alvorlig art at 
det vil være til stor skade for barnet å fortsette på nærskolen sin. Et skolebytte er generelt 
sett et stort inngrep i et barns liv, og kan i seg selv være en sårbarhetsfaktor. For barn som 
er i en utsatt situasjon, kan et skolebytte bidra til forsterket sårbarhet.  

Det beste for barnet vil i de aller fleste tilfellene være å få løst saken på nærskolen sin. Det 
er derfor viktig at skolen kommer raskt i gang med arbeidet dersom en elev ikke har et trygt 
og godt skolemiljø. Undersøkelser skolen gjør, kan avdekke at saken er mer alvorlig og 
kompleks enn først antatt. Tiltak som settes inn, må derfor være prøvd over tid før man går til 
det skritt å innvilge en søknad om skolebytte med bakgrunn i skolemiljøet. Skolen må ha 
prøvd ut tiltak på individ-, gruppe- og systemnivå. Ekstern bistand bør være koblet på i saker 
som vedvarer. 

Søknad om skolebytte med bakgrunn i skolemiljøet, saksbehandles av skoleeier. 

 

Videre oppfølging er nødvendig 
 
Den som blir utsatt for mobbing og andre alvorlige krenkelser skal følges opp  
Det er viktig at den som har blitt utsatt for mobbing og andre alvorlige krenkelser blir orientert 
om hvilke tiltak som iverksettes og at han/hun blir holdt løpende orientert om saken. Like 
viktig er det at de voksne på skolen har tett oppfølging med eleven om hvordan han/hun 
opplever situasjonen. I en tidlig fase kan dette innebære samtaler opptil flere ganger daglig.  

Tiltakene som settes inn vil avhenge av hvor alvorlig eleven opplever situasjonen rundt sitt 
skolemiljø. Vær oppmerksom på at både mobbing og krenkelser kan utløse traumer og at det 
kan forekomme retraumatiseringer.29  

Eleven skal følges opp en god stund etter at skolemiljøet igjen oppleves som trygt og godt, 
uavhengig av om foreldre og eleven selv ønsker å avslutte aktivitetsplanen.  

 
Tiltak overfor den som utøver mobbing og andre alvorlig krenkelser  
Den eller de som krenker, har også krav på et trygt og godt skolemiljø. Det er aktuelt å 
utarbeide en aktivitetsplan for den eller de elevene som utøver krenkelsene. Dersom 
tiltakene blir svært inngripende, må det også fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
 

Gjennomfør konfronterende samtaler  
Selve intervensjonen starter med å gjennomføre en konfronterende samtale med den/de 
som krenker i en bevisst rekkefølge, og uten at de får samkjørt 
seg. Samtalene skal gjennomføres på en tydelig og respektfull 
måte. Hensikten med samtalen er å formidle at atferden må 
stoppe, ikke at de skal føle skyld og skam. I de aller fleste tilfeller 
har de som mobber opplevd en gevinst ved krenkelsene. Når 
krenkelsene opphører, fratas eleven denne gevinsten, og 
samtidig middelet som har gitt dem opplevelsen av å lykkes. 
Denne gevinsten må erstattes med en annen gevinst. 

 

 

                                                 
29 Tharaldsen, K. B., 2017 
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Den som mobber skal følges opp  
Det kan være vanskelig for den som mobber å endre atferd alene. Til dette arbeidet trenger 
han/hun hjelp og støtte fra andre, først og fremst i form av positiv oppmerksomhet. Skolen 
må lage en aktivitetsplan for å sikre nødvendige tiltak for å hjelpe eleven. Planen skal 
skissere tiltakene som iverksettes og hvordan disse skal følges opp. Planen må også vise 
hvilke konsekvenser og sanksjoner negativ atferd skal få. Disse må gjøres kjent for den som 
mobber og dennes foreldre.  

Det er viktig å være klar over at svært mange barn og unge som mobber har opplevd å bli 
mobbet selv. De voksne rundt den som mobber må forsøke å forstå hva som ligger bak 
mobbehandlingene, og gi emosjonell støtte i arbeidet med å endre atferd.  

 
Sanksjoner  
Dersom tiltak skal ha effekt, er det viktig at sanksjonene for negativ atferd er tydelige, og har 
trinn for ulike alvorlighetsgrader. Sanksjonene må være kjent for de elevene det gjelder og 
deres foreldre. Sanksjonene skal hjemles i skolens ordensreglement og tilpasses situasjonen 
og eleven.  

Skolen må dokumentere bruk av sanksjoner. Dersom sanksjonen er inngripende, skal det 
fattes enkeltvedtak. Bortvisning skal kun forekomme dersom andre tiltak er prøvd. Kollektive 
sanksjoner er ikke tillatt.  

I ytterste konsekvens åpner lovverket for at en elev som mobber eller på annen måte utøver 
alvorlige krenkelser som innskrenker andre elevers sikkerhet, trygghet og trivsel, kan 
plasseres på en annen skole. Et skolebytte med bakgrunn i opplæringslovens § 9A-12, der 
den som mobber skal bytte skole er et svært inngripende tiltak for eleven det gjelder. Dette 
tiltaket kan kun gjennomføres dersom alle andre mindre inngripende tiltak overfor eleven er 
prøvd ut. I slike saker skal skoleeier alltid være involvert før et skolebytte vurderes som tiltak. 

 

Hva kan foreldre gjøre 
 
Når et barn ikke har det bra og trives på skolen, er det også vondt og vanskelig for 
foreldrene. Skolen er pliktig til å ha planer for sitt skolemiljøarbeid, og foreldre må oppfordres 
til å ta kontakt med skolen. Foreldrene er viktige støttespillere for sine barn i slike situasjoner.  

Når eget barn ikke opplever et trygt og godt skolemiljø 

 

Det er viktig at du som forelder kjenner til: 
 At barnet ditt eller ungdommen din skal være sikker på at du 

forstår og gir støtte 
 At du alltid skal ta kontakt med skolen 
 At du lar skolen ta seg av undersøkelsene og tiltakene 
 At du kan klage til Statsforvalteren om skolen ikke gjør nok 
 



 

40 
 

Når foreldre får vite at barnet deres plager et annet barn 

 
 

Statsforvalterens rolle  
Dersom en elev eller foreldrene ikke opplever at skolen gjør tilstrekkelig for elevens 
skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken etter 
at saken er tatt opp med rektor. Statsforvalteren tar saken dersom det har gått inntil en uke 
etter at saker ble kjent eller kan forventes å være kjent for rektor. I alvorlige tilfeller kan 
Statsforvalteren ta kontakt med kommunen eller skolen selv om de fem dagene ikke er 
omme eller at foreldrene ikke har kontaktet skolens ledelse.  

Statsforvalteren innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon for å finne ut om skolen 
har oppfylt aktivitetsplikten tilstrekkelig. Statsforvalteren fatter enkeltvedtak etter 
opplæringsloven kapittel 9 A dersom det framgår at skolen ikke har gjort det som kan 
forventes. 

 

Klagerett til Utdanningsdirektoratet 
Dersom foreldrene ikke er enige eller fornøyd med Statsforvalterens behandling av saken og 
vedtak, kan saken klages inn til Utdanningsdirektoratet.  

 
 

 

  

Det er viktig at du som forelder: 
 Ikke avviser den som forteller deg dette 
 Snakker rolig og alvorlig med ditt barn 
 Samarbeider med skolen 
 Samarbeider med de foresatte til den som blir mobbet 
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NÅR VOKSNE KRENKER  

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på 
skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. jf. oppll. § 9A-5: 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan 
som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering 
og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle 
skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal 
skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til 
krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk 
straks.30 

Det er uakseptabelt at noen som arbeider i skolen krenker elever. Skolen har en skjerpet 
aktivitetsplikt i opplæringsloven. Det er viktig at ansvaret ses i forhold til det tillitsbruddet som 
oppstår når voksne krenker elever. Dette er et grovt brudd på den tilliten som elever og 
foreldre skal kunne ha til voksne i skolen. Rektor er helt avhengig av at foreldre og elever har 
et tillitsforhold til skolen. Tillitsbruddet har også konsekvenser på den konkrete saken, men 
også skolens renommé. Det er avgjørende å håndtere disse situasjonene på en god måte.  

Dersom rektor får mistanke om eller få en varsling om at det er en voksen ved skolen som 
utsetter elever for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal 
saken håndteres raskt og ha et godt tempo i måten det håndteres på. Saken skal ikke 
avventes eller vurderes som noe som går over. Det skal håndteres umiddelbart!  

Bruken av begrepet straks innebærer også at det skal være et tempo i framdrift. Rektor skal 
ikke bare ta imot en melding, men straks undersøke videre og sørge for at eventuelle 
krenkelser opphører. Dette er den skjerpede aktivitetsplikten til skoleledere.  

Kravet om en rask håndtering skal ikke gå på bekostning av at det blir gjennomført 
forsvarlige prosesser. Det skal gå hurtig, men samtidig er det nødvendig at prosessen 
opprettholder de rettigheter både eleven og arbeidstakeren har i en slik situasjon. Vi må 
være helt sikre på at ansatte kjenner seg igjen i på ulike måter. Derfor må saken undersøkes 
grundig, og både eleven og den ansatte skal høres. Det må innhentes informasjon fra både 
den ansatte det angår og ansatte rundt den aktuelle ansatte som har observert ulike 
situasjoner. På denne måten innhenter leder et grunnlag for å treffe gode hensiktsmessige 
beslutninger.  

Tiltakene som iverksettes skal sørge for at eleven ikke opplever flere krenkelser fra voksne i 
skolen. Det betyr at det må iverksette tiltak som er virksomme og som har en effekt. Enkelte 
ganger kan dette innebære tiltak som kan oppleves som dramatisk for den voksne og som 
kan bety at den voksne må ut av noen situasjoner for å forhindre dette framover.  

Det er ikke opplæringsloven som styrer hvilke typer tiltak som iverksettes overfor, det skal 
fremst være en faglig vurdering og arbeidsrettslige regler som leder har et ansvar for å følge 
opp slik at vi ikke bryter denne type regler og dermed den ansattes rettigheter etter 
arbeidsmiljøloven. 

Det er avgjørende at rektor varsler skoleeier ved mistanke eller varsling om at ansatte 
krenker elever. Rektor må umiddelbart få en dialog med skoleeier i de situasjonene der det 
foreligger en mistanke eller varsel om at noen voksne krenker elever.  

                                                 
30 Opplæringsloven § 9A-5 
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Skolens ledelse vil trenge støtte i en slik situasjon da dette kan være vanskelige situasjoner 
å håndtere samtidig som det i prinsippet er skoleeier som er arbeidsgiver. Det er skoleeier 
som har det overordnede ansvaret for at opplæringsloven med forskrifter oppfylles. Skoleeier 
kan påvirke utfallet av en slik sak på en annen måte enn rektor siden skoleeier disponerer 
flere ressurser og har flere virkemidler som kan iverksettes for å håndtere saken på en god 
måte. Derfor er et samarbeid mellom skoleleder og skoleeier avgjørende for utfallet av slike 
saker.   

 
Hvem skal varsle skoleeier: 
... dersom en som arbeider ved skolen er den som mistenkes for å krenke en elev?  

 Den som oppdager eller mistenker forholdet varsler rektor (rektor sjølve). Rektor 
varsler skoleeier (etatsjef skole).  

 
... dersom en i skoleledelsen mistenkes for å krenke en elev? 

 Den som oppdager eller mistenker forholdet, varsler skoleeier direkte (etatsjef skole). 
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VIDERE ARBEID OG OPPFØLGING AV PLANEN 

Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig 
læring kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige 
og sosiale læring og utvikling sammen. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og 
elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge 
mobbing og krenkelser. 

Å opprettholde og videreutvikle trygge og gode skolemiljøer krever et helhetlig, kontinuerlig 
og systematisk arbeid. Denne planen har til hensikt å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle 
kravene i opplæringsloven kapittel 9A, og ivareta gode og forsvarlige prosesser i arbeidet 
rettet til alle som jobber i skole, SFO og leksehjelp. Planen skal også fungere som en 
veileder for ledere og ansatte for hvordan de skal skape og ivareta et trygt og godt skolemiljø 
samt beskrive tiltak og prosedyrer for hvordan skolene skal gripe inn hvis elever ikke 
opplever å ha et trygt og godt skolemiljø.  

Elevenes medvirkning er en sentral faktor i arbeidet med skolemiljøet. Blant annet 
poengterer den nye læreplanen elevenes medvirkning og medansvar for et godt fellesskap 
og miljø:  

 Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger.  
 Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i 

fellesskapet.  
 Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de 

kan forhindre at det krenkes. 

Slik den enkelte elev bidrar til fellesskapet på skolen, bidrar fellesskapet til den 
enkeltes trivsel, utvikling og læring.31 

Planen ligger til grunn for den felles forståelsen og praksisen ute på virksomhetene, og den 
gir føringer for de lokale tilpasningene. Det forventes at skolene jobber aktivt for å 
implementere planen i hele sin virksomhet, og at ansatte gjør seg kjent med planens innhold 
og benytter den aktivt i sitt arbeid. Planen skal også være kjent for støtteapparatet rundt 
skolene. Alle ansatte som har sitt faste virke i skolene må kjenne til sitt ansvar i henhold til 
opplæringsloven kapittel 9A. 

Lykke til med arbeidet! 

 

                                                 
31 Overordnet del, LP-20 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


