Informasjonshefte

Beredskapsteam
mot mobbing

Beredskapsteamets formål
•
•

Beredskapsteamets skal kunne bistå barn, foresatte, skoler og barnehager
som opplever alvorlige mobbesaker.
Beredskapsteamet skal kunne bistå foreldre og barn som opplever at de
ikke får den hjelpen de har krav på av skolen eller barnehagen.
Barnehagene og skolene skal ha gode rutiner med å forebygge og
håndtere mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til
mobbing skal gå direkte til barnehagen og skolen, og skal forvente
at virksomhetene håndterer dem på en god måte og i tråd med
planen «Hvordan sikre barn og unge et godt psykososialt miljø».
Beredskapsteamet mot mobbing skal være et sikkerhetsnett når
barnehagen og skolens rutiner ikke er iverksatt, saker er fastlåst
eller ikke har ført frem.

Beredskapsteamets mandat
og myndighet
•

•
•
•
•
•

Beredskapsteamet skal ta inn saker, men ikke ta over saker. Den enkelte skole
og barnehage har ansvar for at sakene blir løst, og de skal ha rutiner for å
forebygge, avdekke og håndtere brudd på Opplæringslovens kapittel 9a. (jmf.
«Hvordan sikre elevene i godt psykososialt miljø i Bodøskolen») samt
Rammeplanens samfunnsmandat til barnehagen.
Teamet skal bistå i de tilfellene hvor skolens/barnehagens ordinære rutiner for å
forebygge og håndtere mobbing ikke har ført frem eller ikke er iverksatt.
Beredskapsteamets oppgave er å koordinere arbeidet med de sakene som meldes
inn. Barnehagen og skolen utfører det konkrete arbeidet.
Beredskapsteamet har beslutningsmyndighet til å flytte barn og unge mellom
barnehager og skoler når det er helt nødvendig
Beredskapsteamet har også myndighet til å instruere om konkrete tiltak overfor
barnehagen/skolen.
Beredskapsteamet er beslutningsdyktig når 4 av 6 medlemmer er til stede.

Beredskapsteamet består av
•
•
•
•
•
•

Leder PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) (leder)
Avdelingsleder for skolehelsetjenesten (nestleder)
Barnehagesjef
Undervisningssjef
Kommunepsykolog
Barneverntjenesten

Kontakt med beredskapsteamet
Hvem kan kontakt teamet?
• Barn
• Foresatte
• Kommunalt ansatte som
er i direkte kontakt med barn

Før man kontakter teamet bør barnehagen/
skolen ved styrer/rektor være gjort kjent
med saken slik at de har hatt mulighet
til å iverksette de ordinære rutiner for å
håndtere mobbing

Hvordan kontakte beredskapsteamet?
• Ved å henvende deg til
barnehagen/skolen og be de
ta kontakt med teamet.
• Ved å ringe Bodø kommune på
75 55 50 00 og be om å få
snakke med leder/nestleder
for Beredskapsteamet.

Hva skjer når du kontakter oss?
•
•
•
•
•
•
•

Vi får i stand en oppstartsamtale mellom melder og representanter fra
beredskapsteamet så snart som mulig, og senest innen 5 virkedager.
Beredskapsteamet henter inn informasjon som er relevant for saken.
Beredskapsteamet kan i saker der det anses som nødvendig pålegge
barnehagen/skolen å iverksette tryggingstiltak med umiddelbar virkning
i påvente av det videre arbeidet i saken.
Barn og foresatte kan be om at andre støttepersoner er med på møtene
og bidrar i prosessen.
Barnehagen/skolen skal fylle ut vedlagte skjema for
informasjonsinnhenting i forkant av oppstartsamtalen.
Beredskapsteamet lager fremdriftsplan for håndtering av saken i
samarbeid med barnehagen/skolen, barnet og foresatte.
Representanter for beredskapsteamet er med på evalueringen
av de iverksatte tiltakene.
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