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OLWEUSPROGRAMMET PÅ AMMERUD SKOLE 

 

Ammerud skole ble med i den første gruppen av skoler i Oslo som tok i bruk 

programmet tidlig på 2000-tallet. Ved innflytting til “Nye Ammerud” ble 

Olweusprogrammet videreført, nå i en skole med fleksibel organisering av 

undervisningen. De åpne basearealene krever innøving av gode rutiner for inn – og 

utmarsj samt ved bytte av grupper og økter. 

 

Den årlige undersøkelsen viser likevel de samme tendenser når det gjelder hva slags 

type mobbing vi har, hvor den foregår og elevenes holdninger til mobbing. 

 

Olweusprogrammet er et av flere program som er i bruk i arbeidet mot mobbing og 

antisosial atferd. Informasjon om Olweusprogrammet i osloskolen finnes på 

utdanningsetatens hjemmesider under satsningsområder. 

Skolens egen årsplan finnes på vår hjemmeside. 

 

For å kunne være en Olweus – skole må visse kriterier være oppfylt. 

Et sentralt Olweusteam vurder skolens arbeid årlig.  

 

Skolen har fra 2007 arbeidet med innføring av gullregler og med å forsterke positiv 

og ønsket atferd. 

 

Resultater fra den årlige spørreundersøkelsen gir oss kunnskap om hva vi må 

arbeide med. 

 

Vi skårer årlig høyt på trivsel. Det er flest gutter som oppgir at de blir mobbet, og det 

er flest gutter som kan tenke seg å mobbe.   

 

Den årlige Elevundersøkelsen for 4.-7.trinn fra ca. 2008 omhandler også blant annet 

trivsel og mobbing. 

 
 

Overordnet mål 
 
Elever og ansatte på Ammerud skole skal ved hjelp av prinsipper i 

Olweusprogrammet bidra til at vi opplever et skolemiljø fritt for mobbing, vold 

og rasisme. 

 

Alle skal bidra til å tilpasse de planlagte aktiviteter og rutiner til virksomheten i 

den nye skolehverdagen.  
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Mål for skoleåret 
 

 Resultater fra spørreundersøkelse skal vise en ytterligere nedgang i antall 
elever som blir mobbet 

 

 Elevene oppgir negativ språkbruk som en type mobbing de utøver og blir 
utsatt for. 
Dette gjelder både seksuelle ukvemsord og negative kommentarer knyttet til 
bakgrunn og utseende. 
Alle kontaktgrupper på basene 4 – 7 skal: 
Kartlegge negativ språkbruk innad i egen kontaktgruppe. Fokus på god 
språkbruk skal være gjennomgående hele skoleåret. 

 

 Elever på alle trinn skal oppleve en tydeliggjøring av ønsket atferd og atferd 
som belønnes i basene og på skolen generelt. Plangruppen skal koordinere 
arbeidet med praktisering av gullregler og gjennomføring av Olweus tiltak. 

 

 Undersøkelsen skal vise en nedgang i antall elever som svarer at de kan 
tenke seg å mobbe noen de ikke liker. Kontaktlærerne skal gjennom arbeid 
med temaet og rollespill bevisstgjøre sine elever til å ta avstand og følge 
mobbereglene. 
 
 

 
Følgende definisjon ligger til grunn når skolen håndterer en mobbesak: 

 
 

En person blir mobbet når han eller hun gjentatte ganger og over tid blir utsatt 
for negative handlinger fra en eller flere personer. 
 
Dette kan være åpne eller skjulte angrep i form av isolering eller ryktespredning. 
 
Det er ubalanse i maktforhold og den som blir mobbet har vanskelig for å forsvare 
seg. 

 
 

 

I forhold til øvrige samværsregler vil det bli reagert på antisosial atferd i form av: 

Brudd på regler, utøvelse av vold, hærverk, uhøflighet eller lignende. 

 
 

Skolens beredskapsplan inneholder punktene 

 Håndtering av vold 

 Plan for mobbesaker 
 

Skolen har en egen oversikt over ansvarsfordeling mellom kontaktlærere, sosiallærer 
og ledelsen i elevsaker (vedlagt i denne planen). 
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Oversikt over aktiviteter på drift på ulike nivåer 
 
 

DRIFTSSTYRE 
 

REKTOR 
 

KOORDINATOR 
 

 
 
SKOLENIVÅ: KURS FOR NYE LÆRERE, SPØRREUNDERSØKELSE, RUTINER 
VED MOBBING, INSPEKSJON, MILJØVERKSTED, ELEVRÅD, FAU 
 
BASENIVÅ: KONTAKTGRUPPEMØTER, TILHØRIGHETSGRUPPER, 
ROLLESPILL, MOBBEREGLER, FELLES KONSEKVENSER, SAMVÆRSREGLER 
 
INDIVIDNIVÅ: ELEVSAMTALER, UTVIKLINGSSAMTALER, INDIVIDUELLE TILTAK 
 

 
 
Drift av programmet 
Driftsstyret og rektor er ansvarlige for driften av Olweusprogrammet. 
Resultater fra spørreundersøkelsen og skolens vurderinger skal forelegges 
driftsstyret før offentliggjøring av resultatene. 
 
 
 
 

Generelle tiltak mot mobbing på Ammerud skole 
 

 Innføring i antimobbeprogrammet for nyansatte og langtidsvikarer  

kurs v/ Oslo Olweusteam / egen koordinator / teamledere 

 Gjennomgang av skolens felles rutiner, regler og bruk av konsekvenser for 

hele personalet i starten på høstsemesteret. 

 Koordinator som hjelper lærer med konflikter og mobbesaker 

 Bemannet miljøverksted i storefri daglig 

 Oppfølging av elevsaker v / miljøverkstedet  

 Inspeksjonsrutiner med synlige og aktive voksne som blir revidert jevnlig. 

 Gjennomføre årlig mobbeundersøkelse på Internett 

 Felles dag for skolen fastsettes til gjennomføring 

 Koordinator på skolen bearbeider resultatene 

 Koordinator har ansvar for presentere resultatene for personalet en måned 

etter gjennomført undersøkelse  

 Den enkelte base er ansvarlig for å presentere deler av resultatet fra 

undersøkelsen og informere foreldre om mobbeprogrammet på første 

foreldremøte på høsten 
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Beskrivelse av tiltak på skolenivå 
 
Inspeksjon 
Inspeksjonssystemet må jevnlig tas opp til evaluering i fellestid, plangruppe og i 
samarbeid med elevrådet 
 
Dette innebærer bl.a. vurdering av hvor inspeksjonen skal forsterkes og hvilke 
aktiviteter som skal tillates hvor. Kritiske områder drøftes i fellestid.  
 
Miljøverkstedet 
Miljøverkstedet er et eget rom på bakkeplan med inngang fra uteområdet. Rommet 
er utstyr med sofa, stoler, vask og benk samt førstehjelpsutstyr. 
Miljøverkstedet er bemannet av sosiallærer, lærer eller miljøarbeider i storefri hver 
dag. I tillegg til akutt hjelp og veiledning av elever vil miljøverkstedet være en sentral 
for registrering av det som skjer ute i friminuttene og rapportering fra elever / lærere. 
 
Miljøverkstedloggen vil som tidligere spille en viktig rolle i forhold til informasjon om 
det som skjer ute i friminuttene og eventuelle andre episoder eller konflikter blant 
elevene ellers i skoletiden. 
 
Miljøverkstedet vil som tidligere benytte samtaleskjema hvis det har vært nødvendig 
å snakke med elever om spesielle hendelser. Dette sendes hjem ved behov, - både 
for å informere om at elevene har blitt utsatt for noe eller har vært i konflikt med 
andre. 
 
Elevrådet 
 

 Arbeidet i elevrådet skal ivareta elevmedvirkning.  

 Saker som drøftes i elevrådet kan bringes til kontaktgruppe/basemøtet.  

 Elevrådets vurderinger og ønsker skal ivaretas ved f.eks. evaluering av 
inspeksjonsrutiner. 

 
 
 
 

Beskrivelse av tiltak på basenivå 
 
Kontaktgruppemøtet 
Å holde klassemøter er en sentral aktivitet i Olweusprogrammet. Minstekravet er 2 

møter pr.måned. 

Ved Ammerud skole holdes det kontaktgruppemøter og basemøter. Ved AKS kalles 

møtene barnemøter. 

Valg av tema til møtene gjøres ut i fra årshjulet som er vedlagt eller følger eventuelle 

felles bestemmelser om tema og rutiner for praktisk gjennomføring. Kontaktlærere 

eller teamledere skal sørge for å registrere møteaktiviteten i teamreferatene. 
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Rollespill / Situasjonsspill 

Rollespillene har flere formål. 

 

Ved å spille mobbesituasjoner eller andre konfliktsituasjoner kan elevene f. eks. 

- oppøve empati / medfølelse med et offer 

- drøfte alternative og positive valg i en situasjon eller konflikt 

- illustrere mobberingen hvor de passive i en mobbesituasjon bidrar til at 

mobbingen fortsetter  

 

Alle grupper skal ha rollespill en gang pr måned. 

 

Mobbereglene 

Mobbereglene skal være synlige i alle fellesrom.  

Plakatene som er utarbeidet med egne logoer skal brukes. 

Kontaktgruppe/basemøtene skal brukes til å arbeide med hva reglene egentlig 

betyr og hvordan de kan omsettes i handling.  

De fire mobbereglene er:  

 

1. Vi skal ikke mobbe andre 

2. Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet. 

3. Vi skal være sammen med elever som lett blir alene.  

4. Hvis vi vet at noen blir mobbet skal vi fortelle det til noen voksne på skolen 

eller hjemme. 

 

Tilhørighetsgrupper 

De 35 kontaktgruppene på Ammerud skole (7 baser med 5 i hver) består av 

elevgrupper på opptil 18 elever. 

Kontaktlærer følger opp elvene i hver gruppe som i løpet av skoledagen er, i tillegg til 

kontaktgruppene, fordelt på mestringsgrupper etter aktivitet. 

 

Samværsregler / baseregler 

Rutiner og regler som er innført på basene er preget av Læringsmiljøteamets 

prinsipper. Det fokuseres på positiv / ønsket atferd i alle baser. 

 

Beskrivelse av tiltak på individnivå 

Kontaktlærer plikter å ta opp temaet mobbing både på konferansetimer med 

foreldre og i elevsamtaler. Det skal dokumenteres i samtaleskjema at dette er gjort 

og ved eventuell mobbesak skal mobberutiner tre i kraft og skjema for registrering i 

mobbesaker brukes. 
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Lovverket    
 

 

Forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo 
kommune,  

§ 7-3 Mobbing og annen voldelig atferd:  

Mobbing er fysiske og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere 
elever.  Dette regnes som vold.  Vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres i 
Osloskolen. 
 

Elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø – nytt kapitel 9a i 
Opplæringsloven,  

 

§ 9a-1 Generelle krav: 

Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring 

 

§ 9a-3 Det psykososiale miljøet: 

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, 

der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap om eller mistanke om at ein  

elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar om mobbing, diskriminering, 

vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle 

skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. 

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 

deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller  

rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak 

etter forvantningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil 

det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort 

enkeltvedtak.  

 

 

Manifest mot mobbing 
 
Djupedalsutvalget  NOU 2015/2 “Å høre til” pr.18.3.2015  
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Rutiner ved mobbing eller ved mistanke om mobbing 

 

 Kontaktlærer/teamleder/miljøverkstedet får informasjon fra kolleger, elever, 
foresatte eller er selv bekymret for elevens situasjon 

 

 Kontaktlærer/teamleder skaffer seg grundig dokumentasjon/informasjon: 
o Observasjon – drøfte med kolleger/sosiallærer/ledelsen 
o Utveksling skole / AKS  
o Vurdere forsterket inspeksjon / utevakt  (i samråd med ledelsen) 
o Elevsamtaler med utvalgte elever  
o Trivselsundersøkelse/skriftlige besvarelser  
o Kontakt med foresatte til eleven som muligens er utsatt for mobbing (se 

Olweus, kap. 9) 
 

 Når kontaktlærer, teamleder eller miljøverkstedet har tilstrekkelig informasjon: 

 Gjør nøye vurdering – evt. i samråd med sosiallærer / ledelsen om tiltak skal 
iverksettes eller om den iverksatte utredningen avsluttes 

 Teamleder  / AKS leder / sosiallærer informeres 
 
MOBBING AVDEKKES 

 Kontaktlærer / teamleder/ miljøverkstedet sørger for å ha så god 
dokumentasjon som mulig 

 

 Skolen gir nødvendig beskyttelse/ivaretakelse av offeret ved f. eks forsterket 
inspeksjon  

 

 Kontaktlærer/teamleder/ miljøverkstedet skal: 
o Samtale med mobbeoffer  
o Kontakte mobbeofferets foresatte 
o Få raskt i stand samtale med mobber(ne) 
o Hvis mobber går i annen base, samarbeider 

kontaktlærerne/teamlederne om samtalen(e) 
o Snakk med en om gangen i rask rekkefølge, elev med sannsynlig 

lederrolle først 
o Budskapet til mobber(ne) må være klart: Vi aksepterer ikke mobbing på 

Ammerud skole og AKS og vil sørge for at det blir slutt på dette 
 

 Kontakte mobber(ne)s foresatte  
 

 Avtale oppfølgingssamtaler med mobbeoffer og foresatte  
 

 Avtale oppfølgingssamtaler med mobber(ne) og foresatte  
 

 Oppfølgingsplan utarbeides sammen med foresatte, men skolen 
har hovedansvaret 

 
 Ledelsen/sosiallærer skal bistå ved vanskelige 

situasjoner/samtaler 
 
 
Skolen samarbeider med helsesøster, PPT og ev. andre instanser om nødvendig 
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Ansvarsfordeling i elevsaker ved Ammerud skole 
 
 
Miljøverkstedet: 

-    trøst/ omsorg/ plaster 
- daglige konflikter som dytting, krangling, slåssing/ atferdsvansker i friminuttet 
- elever som forstyrrer undervisningen 
- utestenging/ ryktespredning.  

o Miljøverkstedet melder fra til sosiallærer og samarbeider med 
sosiallærer dersom det er behov for nærmere kartlegging av problemet 

- mobbesaker (se mobbeplan) 
 
Miljøverkstedet melder fra til kontaktlærer om hendelser. 
 
Sosiallærer: 

- Atferdsvansker/enkeltelever/ oppfølging av spesielle tiltak rundt enkeltelever 
- Utestenging/ ryktespredning som trenger oppfølging utover tilsnakk. 
- Sykdom hos elevene. Oppfølging i samarbeid med klassestyrer. 

Vurdering av hjemmeundervisning.  
- Oppfølging av beredskapsplan ved dødsfall i samarbeid med ledelsen 
- Oppfølging av nye elever 
- Oppfølging av elever med spesielle behov 
- Oppfølging av elever i samarbeid med skolehelsetjenesten 
- Oppfølging av elever som meldes opp på ressursteamet 
- Oppfølging av elever i forhold til hjelpeapparatet 
 
Lærere tar kontakt med sosiallærer vedrørende problemstillinger knyttet til 
ovennevnte 

 
Undervisningsinspektør/ assisterende rektor: 

- Atferd enkeltelever/ uhåndterlige problemer for en enkelt 
- Elever som ødelegger/ hærverk/ tyveri 
- Alvorlig brudd på ordensreglene 
- Beredskapsplan 
 
Lærere tar kontakt med ledelsen vedrørende ovennevnte. 
Lærere som har spesielt vanskelige elever/ grupper følges opp av ledelsen 

 
Rektor: 

- Alvorlige brudd på ordensreglementet 
- Melding til barnevern/ politi 
- Beredskapsplan 

 
NB!  
Når du trenger hjelp og den du skal kontakte ikke er tilstede, oppsøker du en av 
oss andre. 
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Konsekvenser på Ammerud skole kan være: 
 

 

 
Nivå 1 

 

 

 Timeout i friminutt eller opphold på miljøverkstedet 

 Mobberen kan miste et privilegium eller aktivitet. 

 Konsekvenser i hjemmet etter avtale med foresatte. 

 Eleven må selv ringe hjem og fortelle om brudd på 
regler eller avtaler 

 

Nivå 2 

 

 Mobberen må starte tidligere på skolen, slik at offeret 
ikke plages på skoleveien. 

 Mobberen må vente på skolen slik at offeret ikke plages 
på hjemveien 

 Foresatte blir en periode bedt om å følge og hente 
elever som mobber  

 

Nivå 3 

 

 Bekymringsmelding til barnevernet. 

 Midlertidig kontaktgruppebytte for mobberen 

 Permanent kontaktgruppebytte for mobberen. 

 Mobberen kan få undervisning utenfor Basisgruppen i 
en periode. 

 Mobberen kan få hjemmeundervisning i en periode. 
 

Nivå 4 

 

 Mobberen kan bytte skole 

 Politianmeldelse. 
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Rapportskjema for mobbesaker 
 

Hvem har blitt 
utsatt for 
mobbing? 
 

 

Beskrivelse av 
hendelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidspunkt for 
hendelsen 

 
 

Hvem har meldt 
saken til ledelsen/ 
sosiallærer? Når? 

 
 
 
 

Iverksatte tiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Underskrifter 
 

 
________       ___________________              ____________ 
Dato               Melder av saken                           Rektor 

Vurdering av 
saken på 
nærmere avtalt 
tidspunkt 
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Olweusprogrammet ved Ammerud skole 
2015-2016 

 
Årsplanen med aktiviteter i kommende måned tas opp som sak i annen hvert 
plangruppemøte. 
Alt ressursmateriale er tilgjengelig på Olweusrommet i fronter 
Oversikt over aktiviteter: 

August  
 
KM: 
Kontakt 
gruppemøte 
BM: 
Basemøte 
RS: 
rollespill       

Oppstart og repetisjon 
Repetere Olweusprogrammet og igangsette 
skoleårs-plan. Opplæring av nytilsatte. 
Sørge for at gullregelene og Antimobbereglene 
henger oppe i alle baser. 
Repetere inspeksjonsplan og instruks. 
 
KM : innføring av mobbereglene 
KM : begreper knyttet til mobbeprogrammet 
RS:  Hvordan lager vi rollespill og hvorfor ? 
 

Rektor 
Koordinator  
(sos.lærer) 
K-lærer 
 
 
 
 

September 
 
FM: 
Foreldre- 
møter 

Samværsreglene - samkjøring 
 
Presentasjon av Olweus-programmet på 
foreldremøter. 
 
BM :Repetere skolens samværsreglene. Starter 
arbeidet med å utarbeide Tipsplakater for trinnet. 
Fullføres før jul. 
 
Hei-kampanje 
Bli kjent aktiviteter i KG / lystbetonte samarbeids-
oppg.  
Sammenspleising av K – gruppe / hvem er vi 
Innkjøring i baser – sammenspleising av 
kontaktgrupper 
 
KM: ”klima i kontaktgruppen / basen / hvordan er 
det å være elev der / blir du utsatt for noe 
ubehagelig 
 
RS : situasjoner rundt regelen om å melde fra. 
RS : ros, hva gjør deg glad 
 

Ledelsen 
 
K-lærere 
 
 
 
 
 
 
Kontaktlærer for 
elevrådet 

Oktober Antimobbereglene 
BM: Utdyping antimobbereglene. 
KS : mobbesituasjoner 
RS : løsninger på konflikter 
1-3 : erting , plaging, mobbing, krangling etc 
4-7 : begrepet respekt 
 

 
Rektor 
Koordinator 
K-lærere 

November Positiv og negativ språkbruk 
KM : negativ språkbruk / tiltak 
BM : positiv atferd / kartlegging i basen – hva gjør 
elevene 

K-lærere 
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RS : løsninger i forhold til å endre språkbruk i 
dagligsituasjoner på skolen, 
RS : situasjoner – hjelpsomhet, høflighet,  
 
Base 1-3 kan eventuelt velge hvorfor har vi 
mobberegler 
Hva slags språkbruk vil vi ikke ha i basen vår 
 

Desember 
 
 
 
 
 
 

Vennskap 
KM : Hvordan være en god venn? 
BM : Omvendt julekalender 
RS : Bli med i leken 
RS : Omsorg i juletiden  

 
 
Elevrådet 

Januar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uteområdet vinterstid 
KM : hvordan tar vi i mot nye elever til gruppa  
BM: Bruk av uteområdet/grenser 
 
Gjennomgå inspeksjonsrutiner i fellestid. Jfr. 
Vintersesong. 
RS: Mottak ny elev 
RS: Episoder fra friminutt/garderoben 
 
Pubertetsundervisning 6 og 7 trinn i KG inkludert 
tema det å være annerledes og trivsel 
 

 

Februar 
 
 
FM 

Positiv atferd 
BM : positiv atferd  
KM : arbeidsrutiner – hva er lurt 
 
RS : Elevene lager rollespill fra daglige situasjoner 
– eksempler på positiv atferd 
RS : positiv atferd – lærerne 
 
FM: Status antimobbearbeidet 
 

Ledelsen 
 
K-lærere 
 
 
Teamledere 

Mars Sosiogram 
Hvem vil du jobbe med? Hvem vil du leke med? 
KM: Samarbeid 
KM: Nettvett/arbeid mot mobbing på nett 
RS: Invitere til samarbeid og lek 
RS:  
 

koordinator 

April Gjennomføre spørreundersøkelsen.  

KM : Nettvett / mobbing på Internett 
KM : Forberedelse til undersøkelsen / 
gjennomgang av begreper 
RS :  
RS : 
 
 

Teamleder  
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Mai Presentere resultatene fra 
spørreundersøkelsen 
KM : Latterliggjøring, utestenging, baksnakking, 
ryktespredning. 
KM : Ta opp hovedtrekkene i resultatene fra 
undersøkelsen 
Elevrådet:   
RS : Baksnakking, utestenging 
RS :  
 

 
rektor 
koordinator 
 
 
kontaktlærer for 
elevråd 
 

Juni Evaluering 
Evaluering av planen. Utarbeide skoleårsplan for 
2016-2017. 
KM: Hva skal vi fokusere neste år? 
 
Driftsstyresak. 
 

Rektor 
koordinator 
plangruppa 
 
FAU 
driftsstyret 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  


