
Mobbeombudet i Nordland

Lasse Knutsen 



Lavterskel for barn/elev/foresatte

Veileder og sparringspartner for ledere og 
lærere

Samordning av arbeid på systemnivå -
forebygging 

Mobbing som samfunnsproblem –

Være aktiv i debatten 

BARN/ELEV

SKOLEN/BARNEHAGEN

SYSTEM

SAMFUNN

Ubyråkratisk

Ha fokus på barn 
og unges beste!

Taushetsplikt

Brobygger

Uavhengig 
ressursperson!



Nordlandsmodellen
Elev- og lærlingombudet og mobbeombudet skal gjennom tett samarbeid bidra til å 
sikre barn og ungdom i Nordland et trygt og utviklende barnehage og oppvekstmiljø

BARNEHAGE

Ansvar: MO
Støtte: ELMO

BARNESKOLE

Ansvar: MO
Støtte: ELMO

UNGDOMSSKOLE

Ansvar: MO
Støtte: ELMO

VIDEREGÅENDE 
OPPLÆRING I 

SKOLE

Ansvar : ELMO
Støtte: MO

VIDEREGÅENDE 
OPPLÆRING I 

BEDRIFT

Ansvar: ELMO
Støtte: MO

ELMO = Elev- og lærlingombudet MO = Mobbeombudet            

Lovverk:
Barnehageloven 
Rammeplanen

Lovverk:
Kap. 9A i 

Opplæringsloven

Lovverk:
Kap. 9A i 

Opplæringsloven

Lovverk:
Opplæringsloven 

inkl. Kap 9A

Lovverk:
Opplæringsloven 

Arbeidsmiljøloven



Antall 
henvendelser

124

312 323

2018 2019 2020

antall 

2018 2019 2020



BARNEHAGE
4 %

SMÅTRINN
15 %

MELLOMTRINN
38 %

UNGDOMSTRINN
31 %

VIDEREGÅENDE SKOLE
12 %

HENVENDELSER DELT PÅ NIVÅ

BARNEHAGE SMÅTRINN MELLOMTRINN UNGDOMSTRINN VIDEREGÅENDE SKOLE



Hvilken type 
henvendelser kommer 
• Mobbing fra medelever

• Mobbing fra lærer/ansatt

• Nettmobbing

• Vold og trusler

• Tillitsbrudd skole/hjem

• Tiltak som ikke gjennomføres

• Vurdering av aktivitetsplaner



Elevundersøkelsen Bodø kommune 2019/20

Snitt Nordland 7-trinn: 7,8     10-trinn: 7,7           Snitt nasjonalt: 7-trinn: 7,1      10-trinn: 6,6

7-trinn

10-trinn



§ 9A-2 Alle elever har rett til et 
trygt og godt skolemiljø som

fremmer helse, trivsel og læring



Men vi kødda 
jo bare?

Hva er nulltoleranse for deg?
For dine barn?

For de voksne på skolen?

For de voksne i nærmiljøet?





Eksempler på mobbeadferd – individnivå:

• Blikk, latterliggjørende, truing

• Dult, dytt, prikking etc. (åpenlyst eller
forkledd som uhell)

• Ta ting fra den utsatte (ofte så små at det 
anses som bagateller)

• Krenkende kommentarer

• Utestenging



Eksempler på mobbeadferd – gruppenivå:

• Kollektiv enighet om at den utsatte er rar, 
annerledes, fortjener å bli behandlet dårligere enn
andre (legitimering)

• Kollektiv enighet om at den som er utsatt ikke blir
behandlet annerledes, men er for nærtakende og 
mangler sosial kompetanse (legitimering)

• Utestenging, baksnakking, overse

• Forbud mot snitching og sanksjoner mot dem som
gjør det



Eksempler på mobbeadferd – foreldrenivå:

• Foreldre adopterer forståelse for at den utsatte
er annerledes, rar, er for nærtakende etc.

• Foreldre tillater at eget barn utestenger den som
er utsatt

• Foreldre seg imellom danner en kollektiv
forståelse av at det er den utsatte som er
problemet

• Foreldre danner grupperinger mot foreldrene til
den som er utsatt

• Foreldre baksnakker



Erfaringer fra skolens arbeid

Varierende kvalitet både på tiltakene som iverksettes og på 
oppfølgingen av disse(§9A-4)

Varierende forståelse og praktisering av nulltoleranse(§9A-3)

Varierende kunnskap og ferdighet i å avdekke, håndtere og 
følge opp mobbing(§9A-4)

Foreldre som føler at de er til bry i møte med 
skole/barnehage

Elevers manglende opplevelse av å bli hørt/trodd



Hvordan skal man få 
bort mobbing?

• Lærere som har grundig kompetanse i 
kartlegging, klasseledelse og 
inkluderende undervisningsmetoder

• Ledelse ved skolene som bygger 
kapasitet, som setter krav og bygger 
kultur som er inkluderende

• Et lag rundt skolen (beredskapsteam 
og ppt som er grundig skolert og kan 
støtte skolen når det trengs)



Hva kan vi få til sammen i Nordland?



Ulike faser

Fase 1: Invitere inn 
potensielle partnere

Fase 2: Avholde første 
møte – forankre 

samarbeid

Fase 3: Konkretisere 
tiltak og utarbeide 

vedtekter/kjøreregler

Fase 4: Lansering av 
Partnerskapsplan og 

offentligjøre 
samarbeidet

Fase 5: Evaluering og 
statusoppdatering 

etter første år. 

Fase 6: Nye partnere 
inviteres inn etter 2 

år. Tiltak justeres, nye 
tiltak kommer med



Partnerskap mot mobbing i Nordland

Mobbeombudet
i

Nordland





Partnerskap mot mobbing i Bodø kommune?



Lokale partnerskap mot mobbing

Hele kommunen blir involvert 
i det mobbeforebyggende 

arbeidet

Det utarbeides konkrete 
målbare tiltak av hver og en av 

partnerne

Arbeidet følges opp av en 
person i kommunen

Forankret hos både ordfører, 
rådmann og oppvekstsjef

Involverer kommune, 
barnehager, skoler, 

lærebedrifter, fagforeninger, 
idrett og andre lag og 

foreninger i kommunen

Vedtekter der alle partnere 
forpliktet seg til i fellesskap og 

samarbeid til å skape et 
lokalsamfunn der kulturen for 

åpenhet, trygghet og 
inkludering er framtredende



Hva sitter man igjen 
med?

• Involverer HELE byen i «kampen» mot mobbing

• Fått på plass mange NYE konkrete 
mobbeforebyggende tiltak

• Fått på plass vedtekter som sier konkret hvordan 
man som voksenpersoner skal forholde seg til 
barn og unge for å skape gode trygge 
oppvekstmiljø

• I tillegg har man skapt en arena der man møtes og 
diskuterer status for tiltak, endring og i felleskap 
kan se på nye satsningsområder



Kontakt
mobbeombudet 

i Nordland

• Lasse Knutsen

• Mobil: 91124236

• Epost: mobbeombudet@nfk.no

• Besøksadresse: Fylkeshuset i Nordland

• Facebook: Mobbeombudet i Nordland


