
                       Krenkelse/mobbing 

Grindbakken skole 

 

Grindbakken skoles mål er er ingen krenkelser/mobbing på vår skole. Det kan være 

vanskelig å oppnå, men det er allikevel viktig å ha dette som et overordnet mål. 

Noen saker er av liten alvorlighetsgrad, og noen er av større. Fakta er at det alltid er noen få 

elever som føler seg krenket eller mobbet på skoleveien eller skolen vår. 

Tallene fra elevundersøkelsene viser at de aller fleste har det veldig bra på Grindbakken 

skole. Fokuset må da rettes på den ene i klassen, eller de få på trinnet som ikke har det bra. 

De aller fleste skoler, også Grindbakken, opplever fra tid til annen at elever slutter som følge 

av at mobbesaker ikke blir håndtert godt nok, eller at problemet ikke har latt seg løse. Dette 

er selvfølgelig veldig trist, og ikke ønskelig for noen parter. Dette er noe både Grindbakken 

skole og FAU vil arbeide for at ikke skal skje. 

For en stund siden hadde Grindbakken skole besøk av mobbeombudet i Oslo, Kjerstin 

Owren. Hun hadde en seanse med elevene, en med lærerne og en med oss foreldre. Dette 

var et veldig fint og engasjerende foredrag. Hun sa bl.a husk alltid at det er to parter i en 

mobbesak. Det er IKKE slik at mobberen, bare er en mobber. Og det kan være mange 

grunner som er like viktig å finne ut av, hjelpe til med. Hva skjer med mobberen hvis alle sier 

du er en mobber? Da blir du i hvert fall en. Hun fremhevet viktigheten av at det er vi voksne 

som har ansvar for å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barna våre. Det gjelder som 

forelder, lærer, nabo, besteforeldre, trener osv. Det er de voksnes ansvar at barn som sliter 

/mobber blir fanget opp og hjulpet i riktig retning. 

Hennes presentasjon er lagt ut på skolens hjemmeside under “ For elever og foresatte”- 

“Rett til et trygt skolemiljø” 

https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/46b1b9d073fb4a14983d1aa99944cf5c/m

obbeombudet-pa-grindbakken-24.01.18.pdf  

Mobbesaker kan være vanskelige og komplekse. I tillegg foreligger en taushetsplikt, noe som 

kan være bra, men som også gjør at ikke alle rundt får med seg at tiltak faktisk blir gjort i en 

mobbesak. FAU har diskutert dette temaet tidligere, og mange mente åpenhet er viktig for 

synliggjøring av saken og at det er eneste vei man kan hjelpe hverandre på. Dette er 

selvfølgelig opp til den det gjelder å avgjøre hvor åpen man vil være. 

Det bør nevnes at i alvorlige saker kan Driftsstyre og FAU bli informert av foreldre, selv om 

det skjer sjeldent.  

Grindbakken skole og FAU har i de seneste år hatt mye fokus på mobbing. FAU har jobbet 

med å finne et antimobbeprogram skolen kan benytte seg av. FAU har også vært i kontakt 
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med Oslo kommune og Udir. Status er at kommunen ikke vil benytte seg av noen slike 

antimobbekampanjer nå, da det strides om effekten er god nok.  

 

Blir ditt barn utsatt for krenkelse/mobbing er det viktigste at skolen blir informert.  

Henvend deg gjerne først til kontaktlærer med bekymringen/problemet. Klassekontakt kan o 

evt også informeres. Videre skal rektor informeres. Rektor har ansvaret for at ingen blir 

plaget på skoleveien eller skolen. Videre kan man velge å opprette sak, dvs at da skolen har 

frister å forholde seg til i forhold til møter, oppfølging med ulike tiltak, dokumentasjon osv. 

De følger en plan og loggfører i et skjema, for at alle skal få lik behandling av sin sak.  

I følge udir.no skal skolen når den får en mobbesak: 

1. Følge med 

2. Gripe inn 

3. Varsle 

4. Undersøke 

5. Sette inn tiltak 

6. Dokumentere 

 For ytterligere informasjon les mer på www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo 

 

01.08.17 ble det gjort endringer i regelverket om skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal 

sikre at elevene har det trygt og godt på skolen. Elever og foreldre som mener skolen ikke 

gjør nok for å stanse mobbing, kan ta kontakt med Fylkesmannen.  

Mer info: 

https://grindbakken.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-

godt-skolemiljo/  

 

Hva kan DU som foresatt gjøre for å sikre et trygt og godt miljø for alle elever? 

På FAU`s hjemmeside - Tips til foreldre GODT MILJØ - er det skrevet ned noen tiltak som kan 

bidra til et godt miljø i din klasse. Eks kan være årstidsgrupper, vennegrupper, 

bursdagsfeiring for alle, foreldretreff. 

 

https://grindbakken.osloskolen.no/contentassets/abc8ee1f70254126b9f5cf0f22f6e509/tips-

til-foreldre-godt-miljo.pdf  

 

 

 

Bettina Jacobsen, FAU/ Trivselskomite, jan 2019 
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