
Beredskapsteam 
mot mobbing 

Et sikkerhetsnett for barn, foresatte, 
barnehage og skole 

Mobbing må tas på alvor

Barnehager og skoler skal arbeide aktivt for å forebygge, oppdage og 
stoppe mobbing og andre krenkelser. I oppfølging av mobbesaker er 

samarbeid med foresatte viktig.

Selv om barnehager og skoler gjør mye for å forebygge og stoppe 
mobbing, er noen mobbesaker så krevende at det kan være nødvendig 

med bistand utenfra. Fredrikstad kommune har et Beredskapsteam 
mot mobbing som kan følge opp slike saker.



Beredskapsteamets oppgave 

Barnehager og skoler skal ha gode rutiner for å forebygge krenkelser 
som mobbing, vold og rasisme. De skal også ha rutiner for å følge opp 
hvis barn likevel opplever seg krenket. 

Henvendelser om mobbing og andre krenkelser skal som hovedregel 
rettes til barnehagen/skolen der barnet går. 

Fredrikstad kommune har et Beredskapsteam mot mobbing som kan 
bistå hvis foresatte eller barn opplever at barnehagen/skolen ikke tar 
tak i problemene eller ikke gjør nok. 

Beredskapsteamet kan også kontaktes dersom barnehagens/skolens 
ledelse opplever at virksomheten ikke har nødvendig kompetanse til å 
løse saken, eller der de ordinære tiltakene ikke har hatt ønsket effekt.

Hvem sitter i Beredskapsteamet? 

Beredskapsteamet består av ledere fra følgende etater/virksomheter: 

• Skoleetaten  
• Barnehageetaten 
• PPT 
• Barneverntjenesten 
• Helsevern for barn og unge 
• Kommuneoverlegen

Teamet ledes av fagsjef skole, Marit Mundahl.  

Foresatte inviteres til møte i Beredskapsteamet når deres sak skal tas 
opp. Barnet kan også møte, dersom foresatte og teamets leder finner 
det formålstjenlig. 

 



Hva skjer når du kontakter Beredskapsteamet? 

• Henvendelsen blir gjennomgått av leder og minst to medlemmer i 
teamet så snart som mulig, og senest en uke etter at henvendel-
sen er mottatt.  

• Hvis saken ikke er meldt i samarbeid med barnehage/skole, vil 
beredskapsteamet kontakte barnehage/skole umiddelbart etter at 
henvendelsen er gjennomgått. Vi vil da be om informasjon som 
er relevant for saken og be om at henvisningsskjema blir fylt ut. 

• Beredskapsteamet kan i undersøkelsesfasen be barnehagen/
skolen om å iverksette tryggingstiltak som settes i gang med 
umiddelbar virkning i påvente av det videre arbeidet med saken. 

• Beredskapsteamets leder eller et av teamets medlemmer vil ta 
kontakt med deg som har meldt saken for å informere om hvor-
dan saken følges opp. Vi vil også fortelle om når saken skal tas 
opp i teamets møte.  
 

• Foresatte til barnet som er blitt henvist, inviteres til møtet med 
teamet. Virksomhetsleder og den/de ansatte som har et særskilt 
oppfølgingsansvar for barnet/eleven deltar også. Foresatte og 
virksomhetsleder har anledning til å foreslå andre deltakere i 
møte med Beredskapsteamet.  

• I Beredskapsteamets møte vil vi be foresatte, barnehage/skole 
og andre deltakere fortelle om bakgrunnen for henvendelsen. 
Teamets medlemmer vil stille spørsmål for å utvide sin forståelse 
og for å ha grunnlag for å gi råd/veiledning. I løpet av møtet skal 
det avtales minst ett videre tiltak som skal prøves ut innenfor en 
avtalt periode. Det er også mulig å avtale ett nytt møte i teamet, 
som en del av oppfølgingen eller som ett tiltak.  

• Beredskapsteamet kan delta på evaluering av de iverksatte 
tiltakene så lenge foresatte ønsker det og til situasjonen igjen 
oppleves som trygg. Etter det ivaretar barnehage/skole videre 
oppfølging



Hvem kan ta kontakt med Beredskapsteamet? 

• Barnehagen/skolen ved virksomhetsleder (forutsetter samtykke 
fra foresatte)  

• Foresatte kan melde inn sak om eget barn 
• Barn/elev 
• Helsesøster (forutsetter samtykke fra foresatte)  

Hvordan kontakter du Beredskapsteamet? 

• Snakke med barnehagen/skolen og be virksomhetsleder sende 
henvisning til Beredskapsteamet.

• Melde inn via epost til der du kort beskriver hva saken gjelder. 
Dette sendes til utdopp@fredrikstad.kommune.no

• Sende en melding pr epost til utdopp@fredrikstad.kommune.no 
og be om at en i Beredskapsteamet tar kontakt med deg på tele-
fon, slik at du kan fortelle hva henvendelsen gjelder. 

Produsert av Kommunikasjonsenheten
Trykk: Hustrykkeriet


