Alle barn og unge har
rett til et oppvekstmiljø
uten mobbing
Barn og unge skal
oppleve trygghet og
inkludering på alle
arenaer hvor de ferdes
Alle voksne som
omgås barn er viktige
rollemodeller og kan
bidra med å se, handle
og følge opp når
uønskede hendelser
skjer.

Barn og unge skal trives,
blomstre, leke og lære
Mobbing har alvorlige konsekvenser for både
enkeltindividet og hele oppvekstmiljøet. Barn og
unge som utsettes for mobbing kan få langvarige
skader, for eksempel i form av psykiske plager
som angst og depresjon. Også de som utøver
mobbing er overrepresentert i statistikker som
mest av alt forteller oss om ødelagte liv og
uutnyttede muligheter. I omsorg for alle barn
må skolen og barnehagen bidra til at barn og
unge utvikler sosiale ferdigheter og empati.
De må bekjempe krenkelser og forhindre at
enkelthendelser utvikler seg til mobbing

Det finnes ingen enkle
løsninger
For å skape gode vilkår for trivsel må man
arbeide helhetlig, langsiktig og systematisk
med oppvekstmiljøet. Trygge voksne som
har kompetanse, mot og vilje til å arbeide
forebyggende, til å avdekke og motvirke
krenkende handlinger og til å følge opp at
tiltakene virker er de viktigste faktorene i dette
arbeidet.
Tross iherdig innsats i mange år, har vi ikke
lykkes i å gi alle barn den trygge hverdagen
de fortjener og har behov for. Vi har gått
sammen i et partnerskap for å mobilisere våre
organisasjoner og jobbe sammen for å gi våre
barn og unge et godt lærings- og oppvekstmiljø.
Avtalen innebærer at partnerne blir en del av et
fast samarbeid. Samarbeidet skal konkretiseres
både gjennom felles tiltak, og tiltak i de ulike
organisasjonene partnerne representerer.
Partnerne innarbeider avtalen i sine egne planer
og har en jevnlig dialog for å evaluere, forbedre
og videreutvikle samarbeidet.
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Partnerne har «Mobbefri
oppvekst 2020» som mål

KOMMUNEPLANEN:

Arbeidet krever:
• Tydelige ledere, instruktører, trenere og
ansatte som tar aktivt ansvar for trygge
oppvekstmiljøer.
• Styrking av barnehage og skole som
organisasjoner.
• Kunnskapsbasert bruk av regler, rutiner og
verktøy.
• Helhetlig og gjennomgripende felles
håndtering av mobbing og uønsket adferd i
skole, barnehage og frivillige organisasjoner.

legge til rette for

Partnerskapet skal være
organisert på kommunalt
nivå, men skal også virke
lokalt – i kretser, enheter
og lag

Askøy kommune skal
inkludering
Askøy kommune skal gi
barn og unge mulighet til
å påvirke egen hverdag
Askøy kommune skal
gi barn og unge trygge
oppvekst- og nærmiljø
Askøy kommune ser
utfordringene og gir en
individuell og helhetlig
oppfølging

Vi forplikter oss til å bidra aktivt:
• I de fellesprosesser og tiltak som
partnerskapet beslutter.
• I kommunens program for «Mobbefri
oppvekst 2020» med tilhørende prosjekter
der det er naturlig ut fra organisasjonens
formål (Læringsmiljø, skolevegring, sammen
mot mobbing i barnehagen, medvirkning for
mobbefri oppvekst i frivillige lag).
• Delta på møter og konferanser i kommunen
der «Mobbefri oppvekst 2020» er på
agendaen.
• Å spre kunnskap om rettigheter og plikter for
egne medlemmer.
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Partnerne forplikter seg til et
langsiktig samarbeid
Vi har ambisjoner for vårt arbeid. Mobbefri oppvekst er målet.
Vi vil forplikte oss selv til å utfordre hverandre både på handlinger
og fremdrift de neste fire årene.

Ordfører Askøy kommune

Kommunalt foreldreutvalg | Utdanningsforbundet

Ungdommens kommunestyre | Idrettsrådet i Askøy

Askøy sang og musikksamskipnad | Fagforbundet Askøy

Skolelederforbundet Vest | Private barnehager

MOT | Askøy videregående skole

Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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