
 

Skolemiljø - en viktig melding fra skolestyret ved Den norske skolen i Brussel 

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis en 

elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, 

kan eleven (med foreldrene) ta kontakt med oss i skolestyret.  

Si fra til rektor først 

Hvis eleven ikke har det bra på skolen, må den eller foreldrene hans/hennes melde fra til 

rektor. Rektor skal ta eleven på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De 

voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe eleven. Skolen skal ta tak i saken til eleven 

innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal 

hjelpe eleven. Eleven kan være med på å lage planen hvis han/hun ønsker det. 

Si fra til skolestyret hvis skolen ikke gjør nok 

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan dere kontakte oss i 

skolestyret. Det samme gjelder hvis dere føler at skolen ikke tar dere på alvor. Vi som jobber 

i skolestyret, skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal vi bestemme 

hva skolen skal gjøre for at eleven skal få en trygg og god skolehverdag. Hvis vi trenger hjelp 

tar vi kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Skolen har en aktivitetsplikt 

For å sikre at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø blir oppfylt, har skolen en 

aktivitetsplikt etter opplæringsloven §9 A-4. Formålet med denne aktivitetsplikten er å sikre 

at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

 

Skolen sin aktivitetsplikt er delt inn i fem handlingsplikter: 

Alle som arbeider på skolen skal 

1. følge med på skolemiljøet 

2. gripe inn og stoppe krenkinger dersom det er mulig 

3. varsle rektor om de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø 

Skolen skal 

4. undersøke saken 

5. sette inn egne tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø 

 

Skolen skal følge opp saken helt til barnet opplever at det er trygt og godt på skolen. 

 

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

ansvar for at det blir satt inn tiltak for at barnet skal få det bra igjen på skolen. Rektor skal 

informere foresatte hva som blir gjort, og de og barnet har rett til å bli hørt. 



 

 

Når skolen setter inn tiltak, skal skolen lage en aktivitetsplan. Denne planen har foresatte 

rett til å se. 

I planen skal det som et minimum stå: 

a) hvilket problem tiltakene skal løse 

b) hvilke tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltakene skal gjennomføres 

d) hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene 

e) når tiltakene skal evalueres 

Hvis mobbingen skjer etter skoletid? 

Det som skjer mellom elever etter skoletid kan virke inn på hvordan en elev har det på 

skolen. Det kan være at noe har skjedd i forbindelse med fritidsaktiviteter, på skoleveien 

eller på nett. Om slike hendelser fører til at barnet ditt ikke føler seg trygg på skolen, utløser 

dette skolen sin aktivitetsplikt, selv om årsaken er noe som har hendt på fritiden. Skolen har 

ikke plikt til å sette inn tiltak som retter seg mot eleven sin fritid og situasjonen hjemme, 

men skolen skal sette inn tiltak som gjør at barnet ditt kan ha det trygt og godt på skolen og 

på skoleveien. 

Skolen har en skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever 

Det er uakseptabelt at noen som arbeider på skolen krenker elever. Slike krenkinger 

innebærer et grovt brudd på tilliten som elevene, foreldrene og samfunnet skal kunne ha til 

de voksne på skolen. Det blir derfor stilt særlig skjerpete krav til både varsling og tempo i 

disse sakene. 

Opplæringslova § 9 A-5 sier at hvis en som arbeider på skolen får mistanke eller kjennskap til 

at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering, skal han eller hun straks varsle rektor. Rektor skal varsle oss i 

skolestyret. 

Hvis det er en i ledelsen ved skolen som står bak krenkingen, skal den som får mistanke eller 

kjennskap til dette straks varsle skolestyret direkte. Plikten til å undersøke og sette inn tiltak 

skal straks settes i verk. 
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