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Mobbeombudet i Innlandet
• Består av Marianne Vigdal-Olsen og
Lars Vandli.

• Målgruppa er barnehager og

grunnskoler i Innlandet fylke.

• Samarbeider med Elev- og
lærlingombudet som har ansvar for
vgs-elever og lærlinger.

• Oppgaver baseres på mandat vedtatt
av Fylkestinget juni 2021.

Mandat (vedtatt i Fylkestinget i Innlandet, juni 2021)
Mobbeombudet skal primært bistå barn, elever og
foresatte i utfordrende situasjoner hvor barn og elever ikke
opplever et trygt og godt barnehage- og skolemiljø - ikke
avgrenset til å gjelde kun mobbesaker.
Mobbeombudet skal også arbeide på overordnet nivå med
informasjon, forebygging og støtte til skole- og
barnehageeiere og myndigheter.
Prioriterte områder for mobbeombudet skal være
veiledning, forebygging, informasjon og
kompetanseheving.

Bistå barn, elever og foresatte i utfordrende situasjoner hvor barn og
elever ikke opplever et trygt og godt barnehage- og skolemiljø
•

Anerkjenne og lytte, støtte, veilede, gi råd og bistand

•

216 henvendelser for skoleåret 2021-2022, hvorav 34
individsaker
• Deltagelse i flere oppfølgingsmøter, enten fysisk eller
via Teams
• Vanskelige og sammensatte saker, lav tillit fra
foresatte til skole
• behov for et større støtteapparat som har godt
samarbeid med foresatte, til det beste for barnet og
familien

Regelverket i barnehager og grunnskoler
• Trygt og godt miljø,
• Oppll. Kap 9A-4, 2017
• Barnehageloven kap 8, §§ 41 til 43,
2021
• Tilhørighet, inkludering og være en
aktør i fellesskapet
• Mobbedefinisjon i endring fra individ til
sosiale prosesser
• Aktivitetsplikt i barnehager og skoler

På ei storbarnsavdeling i en barnehage i Innlandet
•
•
•
•
•
•

Petter, 5 år
Positiv og godt humør
Blitt litt mer stille hjemme, noe atferdsendring
Har våknet med vondt i magen mange
barnehagedager
«Mamma, i morgen er jeg syk»
På samme avdeling går også 5 år gamle Pia, som
får Petter til å gjøre ting han ikke liker og som sier
vonde ting,- «Vi skal ikke leke med deg i dag, du er
dum, du er rar, du har stygge sko, du får ikke komme
i bursdagen min»

I ei 6.klasse på en barneskole i Innlandet
•

Kari, som har mange gode venner, men er utrygg og
engstelig for hva som kan skje

•

Har opplevd å bli dratt ned og holdt unna lekestativene
eller de «populære områdene» på skolen

•

Ei stor guttegruppe sprer utrygghet ved å oppsøke eller
vente på Kari og vennene hennes utenfor skolen etter
skoletid

•
•

«Ingen vil være med drittjenter slik som deg»

•

«Jeg vet at jeg ikke er det de sier, men jeg klarer ikke å la
være å høre ordene for det, og de gjør vondt»

Skjellsord: snitch, hore, fuckings hestejente, flekketryne…

I ei 10.klasse i Innlandet
•
•
•

Sitter en elev og teller dager til sommerferien

•

10 års grunnskole med opplevelser av å ikke høre til,
passe inn eller bety noe for jevnaldrende

•

Kommer på skolen fordi «LÆREREN ser meg» og
med en plan om å komme seg bort for å starte på
VGO

Overgangen til VGO kan bli noe nytt

«Jeg lurer på en ting: vil det bli bedre, eller vil det
fortsette? Verre kan det nemlig ikke bli…»

Barnehagebarna og grunnskoleelevene er Innlandets
framtid- og skal inn i våre videregående skoler

ELMO
Innlandet

Trygge overganger, for både elever og
foresatte
Forebygge utrygghet og isolasjon
Bygge relasjoner, «jeg er her for deg»

Arbeide på overordnet nivå med informasjon, forebygging
og støtte til skole- og barnehageeiere og myndigheter
•
•

ELMO nasjonalt og ELMO Innlandet

•
•

Ledermøter i kommuner

Planleggingsdager, personalmøter, utviklingstid i
skoler og barnehager
Trend i høst: møte med store personalgrupper:
• alle ansatte i barnehager og/eller skoler i hele
kommunen
• alle styrere for barnehager og/eller rektorer og
barnehage- og skoleeiere i kommunen etc

Eksempler på forebyggende oppdrag:
«Hei! X helsestasjon skal dette året holde foreldrestøttende kurs for foreldre med ungdommer i

aldersgruppa 12-16 år.
Oppstart bli mandag 14. november kl 1830- siste mandag er 12.desember. (5 kvelder)
Det er spørsmål om dere på denne mailisten ;politi, mobbeombud og r-bup, kunne komme med forslag til
kvelder som passer.»
«Hei! Vi har hatt et møte i samarbeidsutvalget i X barnehage, der ble vi enige om å høre om det eventuelt er
mulig å få besøk av mobbeombudet på et foreldremøte etter jul. Vi har nå jobbet mye i personalet om
inkluderende barnehagemiljø og vært på foredrag med mobbeombudet på en planleggingsdag. Vi syntes dette
temaet er viktig også for foreldrene for å kunne skape et bra samarbeid i dette temaet. Eventuelt hvor mye
koster det, og hvor lang tid trenger dere på et slikt møte?»

Veiledning, forebygging, informasjon og
kompetanseheving
•

Barnehage- og skoleåret 2021-2022
• 16 foreldremøter i barnehager
• 13 foreldremøter i grunnskoler
• Møter med ansatte, lederteam og
barnehage/skoleeiere

•

I høst: mange stormøter med foresatte og
ansatte
• Temamøter for kommunen
• Samle flere barnehager
• Samle flere ledere, ansatte

Eksempel på veiledning, støtte, informasjon og
kompetanseheving, etter for eksempel
Elevundersøkelsen eller knyttet til ulike temaer
«Hei. Ved X ungdomsskole har vi det siste året opplevd en økning i mobbetilfeller og vi har nå
en prosentdel på ca 10% av elevene her på skolen som sier at de har følt seg utsatt for en
eller annen form for mobbing og trakassering. Dette tar vi på største alvor og jobber hele tiden
målrettet gjennom Olweusprogrammet mot mobbing. Men vi ønsker å gjøre mer! Vi har derfor
et ønske om at mobbeombudet skal besøke vår skole og snakke med våre elever og ansatte.
Vi tror dette vil være av stor nytte.
Vi er fleksible og vil selvfølgelig tilpasse timeplanen vår for når det måtte passe dere.»
«Hei! Vi skal ha planleggingsdag for alle barnehageansatte i X kommune den 25.11.22 og lurer
på om dere har mulighet for å holde et foredrag på ca 2-2,5 t. (fra ca 13.00). Vi har hørt
rykter om at deres innlegg er gode og har vært nyttige. Vi skal ha et foredrag fra 09.00 til
12.00 med Ingrid Bergkastet om inkludering.»

Utfordringer mobbeombudsteamet ser
•

Variasjon i kommunenes rutiner og
regelforståelse, kompetanse og
støttefunksjoner

•

Utenforskap, manglende inkludering og
sosiale ferdigheter i barne- og
ungdomsgrupper er gjentagende
problemstillinger i henvendelser til oss

•

Sosiale medier, nettvett, digitale ferdigheter og
digital dømmekraft

•

Variasjon i arbeid med ufrivillig skolefravær,
oversikt over hvem disse barna er, hvordan
kommunen jobber for å få de tilbake til skolen

Brudd i tillit og kommunikasjon mellom skole og
hjemmet
«Når jeg er på skolen har jeg ofte på meg ei
slags maske, som tåler alt som skjer. Ingen
ser det, og alle tror at jeg er supersterk og tøff
og ikke bryr meg… Men når jeg kommer hjem
og tar av maska- da renner tårene»
Jente, 12 år, Innlandet

• Foreldre har ofte høy terskel for å ta kontakt
• Anerkjennelse og omsorg

Hva handler det egentlig om?...
• Ser du meg?
• Liker du meg?
• Bryr du deg?
• Rause, trygge fellesskap er

fellesskap hvor det er rom for
å feile og mulig å rydde opp

Mobbeombudet i Innlandet
Facebook: Mobbeombudet i Innlandet

mobbeombudet@innlandetfylke.no

Adresse: Parkgata 64, 2317 Hamar
www.innlandetfylke.no, www.elevombudene.no

Telefon: 40408611
(man – fre, 09:00 – 15:00)

