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Skolen vår 



Hallagerbakken skole 
• Bygget 1982 
• Nybygg  1997 
• Rehabilitert 2000 
• Ca. 38 språk 
• 52 % minoritetsspråklige 
• 340 elever 
• 35 pedagoger 
• 14 assistenter 
• 3 i ledelsen 
• Totalt 60 ansatt  i skole – AKS til sammen 
• Byomfattende spesialgruppe for barn 
  med autismespekter forstyrrelser  
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Resultat 2011  
Blir du ofte forstyrret 



5/31/2012 Dokumentnavn 5 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Resultat 2011 
Lærere tid på å få ro i klassen 



Elevenes arbeidsmiljø 

• Ro, orden, disiplin og faste strukturer. 

 

• Elevmiljø fritt for mobbing, vold, rasisme og 
alle former for krenkende atferd. 

 

 

 



Mål  for sosial kompetanse 

• Gjøre barn i stand til å være sammen med 
andre på en hensiktsmessig måte, uavhengig 
av arena eller personer omkring. 

• Utvikle en hensiktsmessig elevatferd som 
grunnlag for videre skolegang og arbeidsliv. 

 



Svensk undersøkelse 

• 2007-2010 

• Forskere fra 5 ulike miljøer 

• Program som ble anvendt i svenske skoler og 
hadde påviselig effekt 

• Lions Quest, Olweusprogrammet, Steg for steg 

• Det ble sett på enkeltelementene innenfor 
programmet ikke bare hele program 



Svenske funn 

• Ulike tiltak har ulik effekt på gutter og jenter. 

• Ulik tiltak om mobbingen er fysisk eller sosial. 

• Ingen enkeltståendetiltak har dramatisk effekt. 

• For å lykkes kreves systematisk arbeid og kombinasjon 
av tiltak. «Happening « ingen løsning. 

• Mobbeprogram i seg selv  ingen garanti. 

 

SKOLEKLIMA  

• Likhetskultur 

• Å fremme sosial kompetanse pågår kontinuerlig 

 



Suksesskriterier 

• Systematikk og  kombinasjon av  ulike tiltak 

• Plan over arbeidet 

• En personalgruppe som er engasjert og vet 
hvordan arbeidet skal utføres. OG GJØR DET ! 

• Tydelig rolle og ansvarsfordeling 

• Elevene vet hva som forventes av dem 

• Elevene vet hvordan skolen reagerer på mobbing 
og krenkelser. 

• Elevdelaktighet  i det forebyggende arbeidet 

 



Hva bør på plass ? 

• Engasjere elevene. 

• Kontinuerlig vurdering av elevenes situasjon. 

• Personalutdanning. 

• Ressursteam / anti mobbeteam. 

• Pausesystemer. 

• Gode strukturer   for elevene i skolehverdagen 

• Skoleregler 



    Skolens visjon: 
”Sammen 
for læring” 



Vi er en MOT-skole: 
MOT til å leve 



MOT til å bry seg 



MOT til å si nei 



MOT  regler 

JEG  HAR MOT TIL Å 

• Huske den magiske dørterskelen 

• Rekke opp en stille hånd og lytte når andre 
snakker. 

• Være en god venn 

• Ha orden i skolesakene mine, i garderoben og i 
klasserommet 

• Ta andre med i leken 

 



Læring for foresatte 

• Vi voksne er på LAG - til beste for elevenes 
læring 

• Samarbeidsmøte i september 

• Felles standard for foreldremøter 

• Kommunikasjonsgruppe-kommunikasjonsplan 

• Foreldreskole 

 

 



Læring for ansatte 

• Tredeling   - Holde tak i strukturene vi utvikler 

• «Drypp» der vi sprer idéer. Beste praksis 

• Kurs satt i system 

    -  Forsterket lærerutdanning 

    -  Kollegaveiledning 

    -  Skolevandring 

 



• Webster Stratton. 
     Kurs i klasseromsledelse for alle lærere 
• Dinosaurskole 
     Opplæring i sosial kompetanse og problemløsning  
     for 1.og 2.trinn 
 
 
 
 

 
 

Skolering 



ART  
  
 • Aggression replacement training 

• Sosial ferdighetstrening, sinnekontroll, 
moralsk resonnering 

• To serifiserte lærere 

• 30 timers kurs over 10 uker 

• Grupper på seks elever fra samme trinn 

 



Miljøbase 

• Tilbud til elever som trenger en alternativ 
læringsarena 

• Skjermet undervisningsrom 

• Øvingslokale for band 

 



 
Anti-mobbeteam 

Bistår elever og lærere i problemstillinger knyttet til mobbing  
 

To lærere med fast kontortid 



Handlingsplan  Mobbing – vold -
rasisme 

• Definisjon 

• Å være mobbet kan beskrives ved at: 

• Skjult mobbing kan beskrives ved at: 

• Mulige ytre tegn på at et barn blir mobbet. 

• En typisk mobber vil ofte: 

• Skolens forebyggende tiltak  

• Skolens tiltak ved påvist/mistanke om mobbing 

• Mal for å løse mobbesaker 

• Ved særlig alvorlig akuttsituasjon 

• Elektronisk mobbing 

• Dette bør foresatte  gjøre om de tror deres barn blir mobbet 
 



Trivselsagenter og smilepatrulje 

• Elever tar ansvar for sitt arbeidsmiljø 

• Lek er læring 



Inspeksjonsteam 

• De samme  lærerne ute i alle frikvarter 

• Felles møter der regler og rutiner justeres og 
forankres 

• Nye innsatser drøftes og settes ut i livet 

• Enkeltelever og grupper av elever følges tett. 



Utfordringer 

• Å skape helhet og sammenheng i alle tiltakene 

• Å sørge for at alle lærere har lik oppfatning av 
viktigheten av dette arbeidet og følger det 
opp. 

• Å sørge for at uønsket Atferd stoppes HVER 
gang. 

• Å rekruttere kvalifiserte lærere. 

 



Foresattes bidrag  

• Ha et våkent øye og melde fra til skolen umiddelbart 
ved mistanke om krenkelser og dårlig psykososialt miljø 
i elevgruppen. 

• Ha en åpen kommunikasjon i foreldregruppen. 

• Være gode rollemodeller som snakker positivt til og om 
andre og skolen. 

• ”Bry seg” med egne og andres  barn. 

• Bidra til utvikling av tiltak og rutiner på trinnet. 

• Melde oppover i systemet ved manglende resultater. 

• Be om enkeltvedtak §9a-3 når du er alvorlig bekymret 



Slik ruster du barna mot mobbing  

 
• Viktig for barns utvikling at de får velge venner 
• La barnet selv designe sitt sosiale liv 
• Alle trenger å få korrigert sin oppførsel når de går over 

streken  
• La barnet få erfare  avvisning 
• Lære barna å bli mere hardhudet – trenger ikke å ta alt like 

alvorlig 
• Tro på barnets fortelling uten å legge alt i ”mobbesekken” 
• Lære sosiale spilleregler 
• Håndtere ulike sosiale arenaer 


