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Rutine ved mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for 
krenkende atferd 

 
 

Formål: 
Sikre at elever får oppfølging i henhold til aktuelle lover og regler  

 
Personalets handlingsplikt overfor krenkende adferd: 
 
Opplæringsloven § 9a–3 andre ledd 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir 
utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller 
rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og 
dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. 

 

Det er viktig å understreke at denne bestemmelsen handler om mer enn mobbing. Mobbing, 
vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». Loven 
gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, slik som negative, enkeltstående 
utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv. 
 

 
Årvoll skoles definisjon på krenkende atferd: 
 
Ord eller handlinger begått av barn eller voksne, som oppleves som negative eller sårende av 
andre. Krenkende adferd er uavhengig av intensjonen bak. 
 
Eks på krenkende atferd: 

 Uønsket fysisk kontakt 

 Utskjelling 

 Negativt kroppsspråk 

 Blikk eller utestenging 

 Negative ytringer om kjønn, utseende, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller 
funksjonshemninger 

 
Grunnet ubalanse i makt - og styrkeforholdet mellom voksen og elev på en skole, hviler det et 
ekstra ansvar på de voksne til å uttrykke seg på en måte som ikke oppleves krenkende. Det 
gjelder spesielt bruk av ironi, sarkasme og humoristiske utsagn på bekostning av eleven. 
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Arbeidstager plikter:  
 
Når man oppdager det selv: 

 Følge opp og undersøke saken 
 Dersom det er nødvendig og mulig; gripe inn for å stoppe hendelsen  
 Varsle foresatte  
 Varsle ledelsen (nærmeste leder) 
 Sette inn tiltak ved behov 

 
Når elev/foresatt ber om tiltak: 

 Undersøke saken  
 Varsle ledelsen (nærmeste leder) 
 Sette inn tiltak ved behov 

 

Arbeidsgiver plikter: 
 

 Undersøke saken i samråd med kontaktlærer 
 Fatte enkeltvedtak 
 Dersom man finner at elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt, settes det 

ikke inn tiltak. 
 Dersom man finner at elevens rett til et godt psykososialt miljø ikke er oppfylt, drøftes 

tiltak med elev, foresatte og kontaktlærer og tiltak iverksettes 
 

Elev plikter: 
 

 Melde fra til en voksen om man opplever å bli utsatt for krenkende atferd  
 Melde fra til en voksen om man ser noen som blir utsatt for krenkende atferd  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


