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Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Skolebytte i 

mobbesaker 

 

Det vises til høringsbrev datert 06.06.2014 med forslag om å presisere i opplæringsloven og 

privatskoleloven at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.  

 

Barneombudets mandat 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av egen 

tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og 

utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets 

mandat er begrenset til barn fyller 18 år.  

 

Barneombudets uttalelse 

Det er allerede hjemmel for å flytte en, eller flere, elever som mobber medelever. 

Hovedproblemet er således ikke mangel av en bestemmelse om flytting, men fravær av 

kunnskap om mobbingens vesen, fravær av evne til å identifisere mobberne og fravær av 

kunnskap om forskningsbaserte tiltak som kan forebygge, avdekke og stanse mobbing.  

 

Den foreslåtte lovendringen medfører ingen endring i dagens rettstilstand. 

 

Barneombudet etterlyser omfattende endringer i regelverk og praksis. Vi viser til vår 

Uttalelse til Djupedalutvalget, og rapportene «Å ha rett, men ikke få rett» og 

«Bekymringsmelding». 

 

Det er behov for kompetanseheving, ansvarliggjøring av skoleeier og tilgang på 

reaksjonsmidler ovenfor skoler og kommuner som bryter opplæringslovens regler. Videre er 

det behov for å opprette en ekstern instans som hurtig kan rykke ut og bistå familier og skoler 

som står i en alvorlig mobbesak, og som har mandat og myndighet til å kreve tiltak.  

 

Vennlig hilsen 

Anne Lindboe 

barneombud 

Janicke Sæther Olsen  

seniorrådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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