
Svar på interpellasjon fra Vemund Viken (Ap)  

Interpellasjon om innføring av «mobbeknapp» på Gran kommunes hjemmesider  

 Ordfører.  

 Mobbing er en av de virkelig store utfordringene mot både læringstrykk og skolemiljø, og kan få 

store konsekvenser for de det gjelder dersom det ikke blir tatt tak i.  De siste årene har flere 

skoleeiere innført såkalte «mobbeknapper» på nettsidene sine. Dette er i realiteten et skjema som 

kan sendes inn digitalt, og som gjør det enkelt for elever og foresatte å varsle om mobbing og andre 

kritikkverdige forhold, og som sendes rett til rektor på skolen det gjelder.  Mobbeknappen er et 

tillegg til personlig kontakt mellom elev og lærer, og gjør det enklere å si ifra for de som ikke vil eller 

tør å snakke direkte med læreren. Den gjør det også mulig å spore kontakten mellom eleven og 

skolen, noe som er viktig i de virkelig alvorlige sakene.  Nordland fylkeskommune1 er en av de som 

har innført en slik mobbeknapp på sine nettsider, og der fungerer det slik at skolen plikter å 

undersøke varselet, og at undersøkelsen skal ende opp i et skriftlig vedtak gjennom enten: a) En 

aktivitetsplan som sier hva som skal gjøres for å rette opp i forholdet. b) En konklusjon om at det ikke 

har skjedd mobbing eller krenkelse. I Nordland er det slik at rektor har en frist på fem dager for å lage 

aktivitetsplanen, og at eleven kan melde saken til fylkesmannen om vedkommende ikke er fornøyd 

med skolens tiltak.   

På bakgrunn av dette fremmer jeg følgende forslag til vedtak:  - Gran kommune innfører en 

mobbeknapp etter modell av Nordland fylkeskommunes ordning.   

Vemund Viken Kommunestyrerepresentant, Gran Arbeiderparti 

 

Svar på Interpellasjonen fra Vemund Viken (AP):  

Skolemiljø, mobbing og mobbeknapp 

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringsloven ble endret i 2017 mht kapittel 9A, 

«Elevane sitt skolemiljø», og lovendringen bidro til en tydeliggjøring og en skjerping av pliktene i slike 

saker. I den forbindelse laget skoleadministrasjonen en rutinebeskrivelse med maler og andre 

verktøy for å ivareta oppfølging av endringen. Planen tar opp delpliktene som omhandler å fremme 

og forebygge, følge med, undersøke og handle samt følge opp og lage en aktivitetsplan.  Planen 

legger tydelige føringer for arbeidet med mobbing, og i planen står det «skolen skal» på en del 

områder.  Informasjonsskriv om mobbing og saksgang er gjort tilgjengelig på Gran kommunes 

hjemmeside. I tillegg plikter vi å informere om kapittel 9A og aktivitetsplikten hvert eneste år på 

foreldremøter. Foreldrene blir da orientert om muligheten til å melde saker som angår mobbing 

direkte til fylkesmannen. Temaet er også fulgt opp på ansattmøter og fagdager for alle ansatte i 

skolen i Gran kommune.  

Mobbeknappen er en elektronisk varslingskanal for elever, (foreldre) og foresatte. Ved å trykke på 

mobbeknappen kan du sende beskjed til rektor på din skole.  Det må oppgis navn og telefonnummer 

og en beskrivelse om hva du vil varsle om.  Varslingen går direkte til rektor og rektor har ansvar for 

oppfølgingen.  



En del kommuner har innført Mobbeknappen. Andre kommuner har laget skriftlige rutiner og 

forholdt seg til dem, slik vi har i Gran.   

Intensjonen er et trygt og godt skolemiljø for alle barn. Dersom det ikke er tilfelle er det viktig at 
skolen blir kontaktet, dialog opprettes og tiltak settes inn. I Gran er den vanligste varslingsmåten at 
rektor blir kontaktet pr. telefon eller mail, og dermed opprettes det en dialog og en forpliktelse mht 
oppfølging i henhold til våre rutiner. Ved en skole i Gran har de en mailadresse hvor du anonymt kan 
sende inn informasjon dersom du har mistanke til mobbing eller blir mobbet, noe som blir opplyst 
om på foreldremøter. Erfaringen er at denne blir lite brukt. Alle ansatte i skolen har også en plikt til å 
melde fra dersom man har en mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og da får 
rektor beskjed via en ansatt om en mobbesak.  
 

Mobbeknappen, slik du beskriver her, blir da en digital vei å gå for å melde fra om mobbing. I slike 

saker er kontakt mellom elev/foresatte og skole viktig, og at det skapes en dialog og relasjon som 

bidrar til tillit og trygghet.  For å lykkes med det er den menneskelige dimensjonen utrolig viktig.  

Ordførers forslag til vedtak: 
Kommunalsjef Mona Mikalsen, for barnehage og skole, utreder innføring av mobbeknapp etter 
modell fra Nordland fylkeskommune.  
 

Ordfører Willy Westhagen, Jaren fredag 16. september 2019 

 


