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Innspill fra Helsedirektoratet til forslag til endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven - Skolebytte i mobbesaker 

 
Helsedirektoratet vil komme med følgende kommentarer til forslaget om en presisering 
av skolebytte i mobbesaker. Vi er opptatt av helseperspektivet og vil konsentrere våre 
kommentarer rundt ivaretakelse av den som mobber, da et skolebytte kan være svært 
alvorlig endring i barnets liv. Flytte av den som mobber bort fra sin nærskole bør være 
siste utvei som prøves for å beskytte den som mobbes. 
 
At det er den som mobber som kan ende opp med å bytte skole i en alvorlig og 
langvarig mobbesak kan ses som et signal om økt beskyttelse av den som blir mobbet. 
 
Det er kjent at både den som mobbes og den som mobber står i risiko for å utvikle 
psykiske helseplager1. Barn og unge som er aggressive mot jevnaldrende er en 
risikogruppe når det gjelder såkalt antisosial utvikling med blant annet kriminalitet og 
rusmisbruk senere i livet. Derfor er det viktig å forsøke å styre ham eller henne inn i 
mer sosialt akseptable baner2.  

 
Følgende aspekter bør være ivaretatt før en flytting: 

 Barnets lovfestede rett til å bli hørt må sikres i hele forløpet av saken. Både den 
som blir mobbet og den som mobber må en sikre at får fortalt årsaken/ sitt syn 
på mobbingen.  

 Alle handlinger i saken som gjøres må dokumenteres.   

 Bakenforliggende forhold i livet og de nærmeste relasjonene til den som mobber 
må undersøkes og være kjent for lærer og skoleledelse, så tidlig som mulig. 
Veilederen «Fra bekymring til handling» kan med fordel benyttes til å vurdere 
om det er grunn til å være bekymret for situasjonen til den som mobber.3  

 Skolen må ha dialog/ samarbeid med foreldre/ foresatte så tidlig som mulig i 
utviklingen av en mobbesak.   

                                            
1
 (Wolke et al, 2013).  

2
 (Unihelse.no) 

3
 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-

intervensjon-pa-rusomradet/Sider/default.aspx 
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 Det bør være rutine at den som mobber innkalles til minst én obligatorisk 
samtale med skolehelsetjenesten ved skolen. Denne tjenesten har stor tillit og 
kan av barnet oppleves som en utenforstående og mer «nøytral» part. Formålet 
med denne samtalen må være å forøke å kartlegge evt bakenforliggende 
utfordringer i barnets hjemmemiljø som kan være årsak til atferden.  

 Klassebytte for den som mobber bør være forsøkt før skolebytte vurderes. 

 Ressursteam bør være konsultert før skolebytte gjennomføres4 
 
Helsedirektoratet vil påpeke behovet for at skoler og nærmiljø arbeider systematisk 
med det psykososiale miljøet på skolen. Det innebærer at gode, lokale planer for 
hvordan skolen skal styrke læringsmiljøet er kjent for alle elevene, foreldre og ansatte.  
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4
 Utprøvd at FUG/FUB og KS. Se lenke: http://www.fug.no/mobbing.141889.no.html 
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