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Informasjon om Olweusprogrammets  
opplæring 2021-2022 

Opplæringsform  
Opplæringen blir i dette kurset felles for skoler som arbeider etter team-modell og skoler 
som vil ha en instruktør med hovedansvaret for Olweus-arbeidet i kommunen/på skolen. 
Når det gjelder instruktøropplæring – velger hver skole ut en instruktør som møter på 
samlingene. Team-skoler gjennomfører opplæring med sitt Olweusteam . Egen informasjon 
angående sammensetning av team blir vedlagt til aktuelle skoler. Ta gjerne kontakt om dere 
lurer på organiseringsmodell for arbeidet i Olweusprogrammet. Rektor/daglig leder inviteres 
uavhengig av modell med på dag 1 av første samling, dag 1 i tredje samling og er obligatorisk 
deltaker på dagskurs for System for kvalitetssikring i 2022 (siste dagen av kursrekken).  

Opplæringssted  
Samlingene vil i utgangspunktet finne sted i Bergen. Det kan ved stor påmelding av skoler fra 
samme region bli aktuelt med egen lokasjon for opplæring i aktuell region.  
NB! De første tre dager av kursrekken blir på grunn av pandemisituasjonen digitale kurs. 

Kurs – totalt 10 dager  
Vår 2021 – ikke fysisk oppmøte – kurset blir digitalt på Teams:  
1.samling, ons.-fre. 21.-23. april 2021.  
Tema: Mobbingens konsekvenser og former. Introduksjon til Olweusprogrammet. 
 
Høst 2021 
2. samling, tors.-fre. 9.-10. september.  
Tema: “Å se barnet”. Ulike verktøy. 
 
Vår 2022 
3. samling, tors.-fre. 27.-28. januar.  
Tema: God praksis, lovanvendelse og foreldresamarbeidet.  
4. samling, tors.-fre. 21.-22. april.  
Tema: Spørreundersøkelse. Teamarbeid på skolemiljøfeltet.  
 
Høst 2022 
Siste samling, fre. 21. oktober.  
Tema: Skolenes kvalitetssikringssystem og veien videre.  
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Veiledning mellom samlingene   
Mellom hver samling vil kursdeltakerne få veiledning. Veiledningen skjer via digital 
møtearena, f.eks. Teams.  

Økonomi  
Noen utgifter til litteratur/materiell kan tilkomme, men det meste av materiellet er 
nettbasert og/eller gratis (unntak av at hvis skolene ønsker materiellet på papir, da må de 
dekke trykkekostnaden). 
Kursene m/lunsj dekkes av RKBU/Vest. 
Skolene må dekke reiseutgifter + hotell for instruktøren. Hvis det påløper vikarutgifter 
dekkes dette av skolen.  

Kontakt 
Cecilie Marie Fjellbakk:  
 cefj@norceresearch.no  Telefon 56 10 72 23 

Påmeldingsfrist 
Innen 19.mars 2021. 
Påmeldingslenke til skoler som har innført programmet og ønsker instruktørutdanning 
Påmeldingslenke til nye skoler som skal i gang med Olweusprogrammet 
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