Regjeringens politikk mot mobbing
Vedlegg til PM Nr.: 45 -16, Dato: 18. april

Nye tiltak

Regjeringen lanserer nye tiltak på tre områder: Kompetanseheving, støtte og veiledning
og lovendringer:
• Lovendringer som understreker nulltoleranse mot mobbing i skolen:
o Rett til et trygt skolemiljø. Det skal stå tydelig i loven at alle elever har rett
til et trygt og godt skolemiljø. Mobbing, vold, diskriminering,
trakassering og andre krenkelser er uakseptabelt.
o Aktivitetsplikt. En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å
avdekke og håndtere mobbing og andre tilfeller der eleven ikke har det
trygt og godt på skolen. Aktiviteten skal skje raskt. Den skjerpede
aktivitetsplikten gjelder særskilt dersom en ansatt er den som mobber
eleven.
o Styrket klageadgang. Hvis skolen svikter kan elever og foreldre enkelt
melde saken til fylkesmannen. Fylkesmannen skal raskt ta stilling til
saken og følge opp til problemet er løst.
o Dagbøter til de som ikke følger opp. Dagbøter kan ilegges kommuner som
ikke følger fylkesmannens pålegg. Dette vil virke preventivt og tvinge
fram aktivitet i de tilfellene det er nødvendig.
o Krav om systematisk antimobbearbeid. Tydeligere plikt til å jobbe
systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker.
o Plassere ansvar. Understreke at skoleeier har ansvaret for at de ansatte i
skolen kjenner regelverket, og vet hvordan de skal fremme et trygt og
godt skolemiljø og arbeidet mot mobbing.
o Styrke elevenes rettigheter. Elevers rettigheter skal komme tydeligere fram
i loven.
o Bruk av tvang. Utrede praksis omkring det rettslige grunnlaget for bruk
av tvang og makt i skolen.
• Styrket kompetanse. De voksnes kompetanse skal styrkes, enten de jobber i
barnehagen, skolen eller i kommunen. Økt kompetanse gir bedre forutsetninger
for å forebygge og håndtere mobbing.
• Målrettet innsats. Kompetansepakken tilpasses ulike behov i barnehagene og
skolene. Skolene med høyest mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser
skal settes inn på disse skolene.
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Lett tilgjengelig støtte. Ny portal med god spredning skal veilede barn og foreldre
i systemet, og hindre at tiden løper fordi man mangler informasjon.
Styrket Barneombud. Styrking av Barneombudet, slik at de kan støtte barn og
unge i saker som er spesielt vanskelige, være en «vaktbikkje» overfor
kommunene og styrke innsatsen for læringsmiljøet i barnehagene.
Ny telefon- og chattjeneste. Lavterskeltilbud for barn og unge som strever i
mobbesaker og trenger noen voksne å snakke med.
Plikt til å informere. Innføring av en ny plikt om å informere elever og foreldre
om rettighetene deres. Ingen skal lure på hvor de skal henvende seg for hjelp.
Ansvarliggjøre skoleledelsen. Vurdere om regelverket i tilstrekkelig grad gir
anledning til å skifte ut skoleledelse som over tid ikke håndterer mobbesaker
godt nok.
Styrke fylkesmennene. Fylkesmennene skal få økt kompetanse og kapasitet til å ta
unna mobbesakene. Informasjonstiltak skal gjøre fylkesmannen bedre kjent.
Lokale team. Videreutvikle og stimulere til bruk av beredskapsteam og
innsatsteam.
Krav til barnehagene. Ny rammeplan for barnehagene skal sette tydelige krav til
barnehagenes antimobbearbeid.
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Side 2

Styrket lokal helsetjeneste. Flere psykologer og helsesøstre i kommunene.
Regjeringen har styrket skolehelsetjenesten og helsestasjonene med 760 mill.
kroner siden den tiltrådte.
Forpliktende samarbeid mot mobbing. Regjeringen har etablert et nytt og mer
forpliktende Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet består av Regjeringen,
Sametinget, Utdanningsforbundet, FUG, FUB, Fagforbundet, KS, Skolenes
Landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag,
Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund.
Bredere antimobbeprogrammer. Fornyede kriterier for antimobbeprogrammene i
skolen. For å få statlig støtte må programmene nå også inkludere områdene
digital mobbing, skjult mobbing og forholdet mellom mobbing og psykisk helse.
Mobberen må flytte. Lovendring som innebærer at det i helt fastlåste situasjoner
er mobberen, ikke den som blir mobbet, som må bytte skole.
Kompetanseheving i barnehage. 80 millioner kroner i søkbare kompetansemidler
for barnehagene. Læringsmiljø er et av satsingsområdene for tildelingen.
Nettverktøyet ReFlex. Utviklet et verktøy som skoler og kommuner kan bruke for
å sjekke om de følger reglene om skolemiljø godt nok.

