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Agenda og metode

• Mål: 

Rette fokus på og forbedre arbeidet med å forebygge mobbing og skape et 
trygt og godt læringsmiljø for alle

• Arbeidsform i møte:

Erfaringsutveksling og dialog i mindre grupper. Innledning og avslutning i 
plenum.

• Deltakere fra hele landet – erfaringer fra hele landet! 
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Lære av hverandre - erfaringsutveksling 

• Et spesielt skoleår er snart over

• Nye sentrale føringer 
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Hvilke erfaringer med 
organisering og læring i 

Olweusarbeidet har dere 
gjort det siste året på din 
skole/skoler du har ansvar 

for? 
Er det for eksempel 

sammenhenger mellom 
arbeidet med fagfornyelsen og 
Olweusarbeidet som kan være 

nyttig å dele og ta med 
videre?



Deling og refleksjon i grupper
Til gruppeleder: 

Starte erfaringsutvekslingen – gjerne med utgangspunkt i innmeldt erfaring 
fra din skole. 

Lede runde og dialog slik at alle få ordet.

Oppsummere fra dialogen og avklare ett tema som gruppen vil dele i plenum. 
Avklare hvem som formidler til plenum (ca. 3 minutter). 

Passe tiden og gi pause: tilbake i plenum kl. 14.30, legge inn pause på minst 
10 minutter underveis. 

Til alle:

Ta notater underveis når deltakerne i din gruppe deler erfaringer og fra 
oppsummeringen. Ta med til egen/egne skoler. 
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Visualisering 
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Nasjonal fagdag 27.oktober

Hva skaper varig effekt i arbeidet mot mobbing og antisosial adferd i skolen? -
Norce (norceresearch.no)
Lenke til FB https://fb.me/e/2s9I4SFkg
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https://www.norceresearch.no/arrangementer/fagdag-for-olweusprogrammet-hva-skaper-varig-effekt-i-arbeidet-mot-mobbing-og-antisosial-adferd-i-skolen
https://fb.me/e/2s9I4SFkg


Utviklingsarbeid og ressurser
Hjemmeside: Olweusprogrammet mot 
mobbing og antisosial atferd - Norce
(norceresearch.no)

Trygg skole og fritid modul til fagfornyelsen, 
passord: LK20skolemiljo

«Stopp seksuell trakassering» Effektevaluering 
av &#34;Stopp seksuell trakassering&#34; -
Norce (norceresearch.no)

Selvmordsforebygging – Livet på timeplanen 
(livetpatimeplanen.no)

• Første torsdag i november: International day 
against violence and bullying at school 
including cyberbullying (unesco.org)
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https://www.norceresearch.no/rkbu-vest-regionalt-kunnskapssenter-for-barn-og-unge/olweusprogrammet-mot-mobbing-og-antisosial-atferd
https://www.tryggskoleogfritid.no/
https://www.norceresearch.no/prosjekter/effektevaluering-av-34-stopp-seksuell-trakassering-34
https://livetpatimeplanen.no/
https://en.unesco.org/commemorations/dayagainstschoolviolenceandbullying
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Takk for nå! 
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