BEREDSKAPSTEAM MOT MOBBING

- Et sikkerhetsnett for elever, foresatte og skole

Skolene skal ha gode rutiner i forhold til å forebygge og håndtere
mobbing. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing
skal gå til skolen, og man skal forvente at skolen håndterer dem
på en god måte. Beredskapsteam mot mobbing skal være et
sikkerhetsnett når skolens rutiner ikke er iverksatt eller ikke har
ført frem.
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BEREDSKAPSTEAMETS FORMÅL?

BEREDSKAPSTEAMETS MANDAT?

Beredskapsteamets oppgave er å
bistå elever, foresatte og skoler som
opplever alvorlige mobbesaker.

Beredskapsteamet skal ta inn saker,
men ikke ta over saker. Skolen har
ansvar for at sakene blir løst, og skal ha
rutiner for å håndtere krenkende atferd.

Beredskapsteamet skal kunne bistå
foreldre og elever som opplever at de
ikke får den hjelpen de har krav på av
skolen sin.
Beredskapsteamet skal kunne gi råd til
elever, foresatte og skoler der 		
mobbeproblematikken ligger utenfor
skolens mandat og 				
kompetanseområde.

Beredskapsteamet skal bistå elever,
foresatte og skole - i tilfeller hvor
skolens rutiner for å forebygge mobbing
ikke har ført frem, eller ikke er iverksatt.
Beredskapsteamet skal koordinere
arbeide med de sakene som meldes inn.
Skolen utfører det konkrete arbeidet.
Beredskapsteamet har 			
beslutningsmyndighet til å instruere
tiltak, og flytte ressurser/kompetanse
internt i sektoren.

HVEM KAN KONTAKTE
BEREDSKAPSTEAM?

HVEM ARBEIDER I
BEREDSKAPSTEAM?

HVORDAN
KONTAKTER DU
BEREDSKAPTEAM?

•

Virksomhetsleder ROS

•

Elever

•

Virksomhetsleder

•

Foresatte

skole

•

Skoler ved rektor

til skolen og be de ta

•

Leder for PPT

•

Ansatte i skolen

kontakt med teamet

•

Helsesøster

•

Helsesøster

•

Representant fra

•

Skolen i samarbeid med

(servicekontoret), og

foresatte og elever

be om å få snakke

barneverntjenesten

•

•

Ved å henvende deg

Ved å ringe 74048200

med representant for
beredskapsteam mot
mobbing.
•

Ved å benytte
skjema som er lenket
på Verdal kommunes
hjemmeside.

HVA SKJER NÅR DU KONTAKTER BEREDSKAPSTEAMET?
• Vi får i stand en oppstartssamtale mellom melder og representanter fra beredskapsteamet så snart som mulig og senest innen 5 virkedager.
• Hvis saken ikke er meldt inn i samarbeid med skolen, vil beredskapsteamet kontakte
skolen umiddelbart etter oppstartssamtalen med melder og hente inn informasjon
som er relevant for saken.
• Beredskapsteamet kan i denne fasen også pålegge skolen tryggingstiltak som iverksettes med umiddelbar virkning i påvente av det videre arbeidet med saken.
• Foresatte/elever kan be om at helsesøster/andre er med på møtene og bistår i
prosessen.
• Hvis saken meldes inn av skolen i samarbeid med foresatte, vil vi be skolen fylle ut et
informasjonsinnhentingsskjema i forkant av oppstartssamtalen.
• På bakgrunn av den informasjonen som fremkommer legger beredskapsteamet en
fremdriftsplan for å håndtere saken videre i samarbeid med skolen og foresatte/
elever.
• Beredskapsteamet er med på evalueringen av de iverksatte tiltakene så lenge de
foresatte ønsker det, og til situasjonen igjen oppleves som trygg.

Skjema for henstilling til Beredskapsteam mot mobbing om
tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet på skolen
(Fylles ut ved henvendelse til Beredskapsteam mot mobbing av elever, foreldre, skoler og andre
meldere)
Navn på klager/melder

Telefon

Klager/melders adresse

Nærmere beskrivelse av forholdet - hva og hvilke personer saken gjelder og hendelsesforløp.
Bruk tilleggsark om nødvendig

Forslag til tiltak

Dato for utfylling

Underskrift fra klager/melder

Dato for mottak hos skolens ledelse

Underskrift fra skolens ledelse

Skjema sendes til ledere i Beredskapsteam mot mobbing:
Lars Einar Karlsen, Virksomhetsleder Ressurssenter oppvekst hvis eleven/elevene går i skole
og/eller Sfo
Adresse: Rådhuset, 7650 Verdal

