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Innsatsteam mot mobbing i dei vidaregåande skolane orientering
Bakgrunn
I 2016 starta PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset opp ei satsing kalla
«Beredskapsteam mot mobbing». Dette var i tett samarbeid med fylkesmannen og
Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS). Etter kvart blei alle PPkontora i Møre og Romsdal invitert inn som eit reint kompetansehevingsprosjekt.
Dei aller fleste kontora takka ja til dette, og fylkeskommunen sin koordinator for
PPTvgo blei også invitert inn til å delta på samlingane.
Dette prosjektet enda opp i ei vidareføring som skulle sikre at alle skolane sjølv
skulle bli så gode at dei kunne utarbeide og praktisere førebyggande tiltak og
handtere mobbesaker på ein god og sikker måte. PPT skulle vere ein
samarbeidspart i dette arbeidet. Prosjektet fikk namnet «Innsatsteam mot
mobbing» og blei starta opp og gjennomført i 2018.
Fylkesutvalet råda fylkestinget, 22. november 2016, til å setje av kroner 150 000.
Vedtaket lyder slik: «Innsats mot mobbing i vidaregåande skule: Fylkestinget set
av kr. 150.000,- for å kunne være en del av nettverket i Møre og Romsdal.
Inndekning innanfor Utdanningsavdelinga si totalramme.»
Fylkeskommunen kontakta leiar av prosjektet «Innsatsteam mot mobbing», i
planleggingsfasen av prosjektet, for å melde at skoleeigar ønska at tre pilotskolar
skulle få vere med i prosjektet. Det var med Fræna, Haram og Atlanten
vidaregåande skolar.
Pilotskolane hadde allereie gjort positive erfaringar med bruk av beredskapsteam
gjennom samarbeid med sine lokale PP-kontor, og var svært motiverte for å skaffe
seg kompetanse om korleis handtere mobbing.
Det er verdt å merke seg at det er satt i gang følgjeforsking levert av høgskolane i
Molde og Volda.
Det vart gjennomført eit evalueringsmøte med pilotskolane, hausten 2018. Skolane
råda skoleeigar til å etablere innsatsteam på alle skolar for å kunne arbeide
kvalitetsmessig godt med §9A1 – 5 i opplæringslova.
Saka vart lagt fram på rektormøte i desember 2018, og rektorane slutta seg til at
det skal innførast innsatsteam mot mobbing på alle skolar.

Målsettingar med innføringa av innsatsteam mot mobbing:
Effektmål: Innsatsteama mot mobbing bidrar til at skolane er betre i stand til å
førebygge, avdekke og handle i mobbesaker.
Den førebyggande innsatsen gjer at det blir færre mobbesaker på skolane.
Resultatmål:
1. Pilotskolane deltek i prosjekt og bidreg med erfaringar for å avgjere om alle
skolane skal innføre innsatsteam mot mobbing.
2. I 2019 har alle skolane etablert innsatsteam mot mobbing og teama har delteke
på 2x2 dagar med opplæring, fagleg ansvarleg er Læringsmiljøsenteret ved
Universitetet i Stavanger (UiS).
3. I løpet av 2019 har skoleeigar og skolane blitt einige om organiseringa av
skoleringsdagen for heile personalet på alle skolane.
4. I løpet av 2020 har alle tilsette i dei vidaregåande skolane fått innføring i
innsatsteam mot mobbing og kunnskap om verktøy og forsking på mobbing.
5. I løpet av 2020 har dei offentlege vidaregåande skolane i Møre og Romsdal
etablerte og operative innsatsteam mot mobbing.

Interessentar i innføringa
Det er mange som kan være interessert i å ha kunnskap om innsatsteama,
målsettingane, og korleis dette er planlagt gjennomført. Vi vil informere til
gruppene gjennom hensiktsmessige kanalar og møteplassar til:
Elev- og lærlingombodet i fylkeskommunen
Mobbeombodet hos fylkesmannen
Elevråda på skolane
Ungdomspanelet – ungdommens fylkesting
Utdanningsutvalet
Lærarorganisasjonane
Føresette til elevane i skolen
Tilsette på skolane
Skjær i sjøen
I denne satsinga, som dei fleste andre, er det nokre sårbarheitsfaktorar.
Økonomien er eit viktig punkt, vi søker støtte hos fylkesmannen gjennom dei
desentraliserte kompetansehevingsmidlane. Vi meiner vi oppfyller kriteria for å få
støtte.
Vi stilar høgt – 23 skolar med sine team og alle tilsette skal skolerast. Det blir eit
puslespel å få til.
Ein annan kritisk faktor er skolane sitt engasjement i opprettinga og skoleringa av
innsatsteama.

Vurdering
Vi trur at fokus på haldningsskapande arbeid i skolane, innsatsteama sitt arbeid, og
andre systematiske tilnærmingar vil redusere talet på dei som opplever seg mobba
og krenka i skolane våre.

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalet tek orienteringa til etterretning.
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