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lat

”smågangster”

underyter

skaper drama

skolevegrer

frekk

stille

litt av en type

faglig svak

bør henvises



Har hørt litt av hvert om den familien der, for å si det sånn.

Typisk at den beste klassen får den vanskeligste eleven.

Kjenner jo storebroren, han gikk her i fjor. 

Her er det vel bare å pøse på med flere voksne.

Kanskje bør hun utredes for (… mange forslag)



behandler eleven urettferdig

er sur på ham/henne

har sint blikk
overser

hører det på stemmen

ekstra streng

ser det på kroppen

går til de andre og hjelper først

kjefter og er sint

smiler ikke til ham/henne

ser oppgitt ut

gir ikke skryt

gir ikke trøst



Hva må vi endre her hos oss
for at eleven får det bedre?

Hva må jeg endre ved meg selv?



PSYKOSOSIALT MILJØ



PSYKOSOSIALT MILJØ



PSYKOSOSIALT MILJØ



PSYKOSOSIALT MILJØ



PSYKOSOSIALT MILJØ
= Relasjonene med de som er rundt deg, påvirker hvordan du har det inni deg.

Mobbing er handlinger av barn og/eller voksne som hindrer opplevelsen 

av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og 

muligheten til medvirkning” 

(Lund, 2015).

Hvordan sikrer du dette som leder?





Holdninger

Kunnskap

Handlinger



https://www.youtube.com/watch?v=5pCNwMXR_nY

https://www.youtube.com/watch?v=5pCNwMXR_nY


Hva er de to viktigste budskapene fra filmen 
til Redd Barna DK? 



Lengselen 
etter å 
høre til

Frykten 
for å stå 
utenfor

Dette kan få oss til å gjøre mye for å 
kjenne på et fellesskap

.. eller ty til ekstreme handlinger for å bli 
sett eller hørt

HVILKE 
IMPLIKASJONER 
FOR LEDELSE GIR 

DETTE?



Aktivitetsplikten 

Følge med

Gripe inn

Varsle
Undersøke 

saken

Sette inn 
tiltak

Hvordan følger man med?
- Observasjon
- Samtaler
- Tilbakemelding fra foresatte
- Annet?

Hvordan griper man inn?
- Knuffing 
- Stygge kommentarer
- Blikking
- Ekskludering fra lek
- Uthenging på nett 
- Negativt kroppsspråk

Hvilke rutiner behøves?
- Personalmøter?
- Samtaler med ledelsen?
- Annet?

Hvordan kan man undersøke 
egen praksis parallelt med at man 
undersøker hva som har hendt?

Tiltak på systemnivå



Aktivitetsplikten 

Bry seg

Reagere

Følge opp
Kartlegge + 

se på rutiner

Justere 
praksis



Vår visjon

Oslo Montessoriskole skal 

oppmuntre til lærelyst for 

livet, gjennom kunnskap og 

toleranse

Våre verdier

Lærelyst oppmuntres ved:

Mestringsglede

Selvstendighet

Frihet

Kunnskap oppmuntres ved:

Inspirasjon

Konsentrasjon

Fordypning

Toleranse oppmuntres ved:

Respekt

Samarbeid

Trygghet

1. Velg ut tre verdier dere mener er 
spesielt viktige. 

2. Fra 1-5: Klarer dere å etterleve 
verdiene dere valgte ut i egen 
virksomhet? (fra 1 «ikke i det hele 
tatt» til 5 «ja, i stor grad») 

3. Gi eksempler på hvordan barn og 
unge kan oppleve økt fokus på 
inkludering når vi følger de samme 
prinsippene innad i 
organisasjonen.

Implikasjoner 
for ledelse



Utvikling og implementering av god praksis for skolemiljø henger 
sammen med virksomhetens organisasjonskultur, 
ikke barns individuelle evne til tilpasningsdyktighet i miljøet

Kollektivt 
fokus

Delte 
normer 

og 
verdier

Tid og rom for 
refleksjon, 

erfaringsdeling 
og veiledning

Samarbeid 
og av-

privatisert 
praksis

Inkluderende 
praksis

Elev-/barne-
medvirkning

Evne til 
organisasjons-

læring

Klasseledelse 
/lede 

barnegruppe

Arbeidsmiljøet 
i personalet

Profesjonelle 
fellesskap

En ledelse som tar ansvar 
for utvikling av:

1) verdigrunnlag, 
2) organisasjonskultur 
3) og pedagogiske praksis

fremmer helse, trivsel og 
læring hos barna









Empati  

Hvordan vise empati? Hvordan viser man ikke empati?

Vise at man lytter, lese kroppsspråk Late som man lytter

Lar den andre snakke Kapre samtalen med egne opplevelser/meninger

Øyekontakt/kroppskontakt Unngå øyekontakt, uinteressert kroppsspråk

Relatere, åpne spørsmål Tolke, plassere skyld, presentere en ferdig løsning

Anerkjenne Devaluere/ser ikke den andres perspektiv



Oppsummering av økta i grupper + 
formulere spørsmål





«Hvis vi ikke er en del av løsningen, så er 
vi en del av problemet»

Takk for meg ☺


