Beredskapsteam

mot mobbing
i barnehage og skole

Frogn kommune
- Sammen for barn og unge

Beredskapsteam mot mobbing i
barnehage og skole
Frogn kommune har et beredskapsteam som skal bistå i mobbesaker
der barnehagens/skolens ordinære tiltak ikke har hatt ønsket effekt.
Mobbing defineres slik:




Mobbing av barn er handlinger fra voksne/barn som krenker barnets opplevelse av å høre til
og være en betydningsfull person for fellesskapet
Psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et barn/ungdom utført av enkeltpersoner eller grupper
Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom den som mobber og den som mobbes

Forebygging og håndtering av mobbesaker:
Barnehagen/skolen har selv ansvaret for å tilrettelegge for godt oppvekst og læringsmiljø,
slik at mobbing forebygges og god fysisk og psykisk helse fremmes.
Beredskapsteamet har ingen rolle i det forebyggende arbeidet og heller ikke i
barnehagens/skolens ordinære oppfølging av mobbesaker.

Beredskapsteamet består av:






Leder for Familietjenesten
1 representant fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
1 helsesøster
1 representant fra Barneverntjenesten
Eventuelt andre, avhengig av sakens innhold

Teamet skal bistå barn, foreldre, barnehager og skoler i tilfeller hvor ordinære tiltak for å
forebygge og håndtere mobbing ikke har ført fram, eller ikke er iverksatt. Teamet skal ikke
overta saken eller iverksette tiltak, men har myndighet til å instruere rektor om iverksetting
av nødvendige tiltak.

Hvem kan kontakte beredskapsteamet?




Barn/ungdom
Foresatte
Barnehager/skoler

Hvordan melde en sak?




Ved å henvende deg til barnehagen/skolen og be dem ta kontakt med teamet
Ved å ringe 64 90 60 00 og be om å bli satt over til representant for
beredskapsteamet mot mobbing
Sende e-post til beredskapsteammotmobbing@frogn.kommune.no

Hva skjer når du kontakter beredskapsteamet?
 Vi får i stand en oppstartsamtale mellom melder og
representanter fra beredskapsteamet påfølgende virkedag.
 Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med barnehagen/ skolen,
vil beredskapsteamet kontakte barnehagen/skolen umiddelbart
etter oppstartsamtalen med melder og innhente informasjon som
er relevant for saken.
 Beredskapsteamet kan i denne fasen også pålegge barnehagen/
skolen tryggingstiltak som iverksettes med umiddelbar virkning i
påvente av det videre arbeidet med saken.
 Hvis saken meldes inn av barnehagen/skolen i samarbeid med
foresatte, vil vi be barnehagen/skolen fylle ut
informasjonsinnhentingsskjema i forkant av oppstartsamtalen.
 På bakgrunn av den informasjonen som fremkommer legger
beredskapsteamet en fremdriftsplan for å håndtere saken videre i
samarbeid med barnehagen/skolen og foresatte/elever.
 Tiltakene evalueres etter oppsatt plan. Beredskapsteamet er med
på evalueringene.

Mer informasjon
Det finnes mange gode nettsteder som gir utfyllende
informasjon om mobbing både i tradisjonell forstand
og i forhold til nettmobbing. Her er et lite utvalg:
http://www.nullmobbing.no
http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/mobbi
ng-i-barnehagen/mobbing-i-barnehagen-hva-kanforeldre-og-ansatte-gjoere-article80989-14852.html
http://www.fug.no/mobbing.141889.no.html
http://brukhue.com/
http://www.ung.no/mobbing/
https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/laringsmiljo/mobbing-og-andre-krenkelser/
http://www.barnevakten.no
Du vil også finne annen info på våre hjemmesider:
www.frogn.kommune.no
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Telefon: 64 90 60 00
E-post: beredskapsteammotmobbing@frogn.kommune.no

