Manifest mot mobbing 2017-2020
Et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø
Kommunens slagord for nulltoleranse mot mobbing:

Har du ikke noe fint å si, ikke si det via teknologi!
Vi i Ullensaker kommune forplikter oss til å arbeide aktivt for at alle barn og unge har et godt og
inkluderende oppvekst- og læringsmiljø i barnehager, skoler og våre organiserte fritidsaktiviteter.
Ingen skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, vold, rasisme, homofobi,
diskriminering eller utestengning. Voksne og barn i Ullensaker skal ha mot til å stå samlet og stå opp
mot mobbing. Sammen skal vi skape vennskap.
For å nå målet, vil vi arbeide for økt bevissthet, kompetanseheving, samarbeid og konkret handling.
Hver skole utarbeider årlig en plan for forebygging og håndtering av mobbing, som følger opp
Elevundersøkelsen og er aktivt i bruk. Barn og unge oppfordres til å si ifra om mobbing, og stimuleres
til aktiv deltakelse i elevarbeid for godt miljø.





Barn og unge skal ha et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring
Alle som har ansvar for barn og unge skal bidra til godt samarbeid til barn og unges beste
og ha gode ferdigheter i forebygging og håndtering av mobbing
Barn og unge skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, utvikle sin sosiale
kompetanse og øve på konflikthåndtering
Barn og unge skal ikke bli utsatt for mobbing og trakassering via mobiltelefon, internett og
sosiale medier

Barn og unges kommunestyre prioriterer følgende tiltak i det videre arbeidet mot mobbing:
 Stort fokus på nettvett og arbeid mot nettmobbing
 Trivselslederprogrammet og trivselstiltak
 Trivselsuker
 Aktivitetsdager/ trivselstiltak på tvers av alder, kjønn og gruppe-/ klasseinndeling, for å skape
en fellesskapsfølelse/ samhold.
 Annerledesdager (temadager, aktivitetsdager, Fargerik fotball, elevene mot lærerne-dag etc.)
 Variasjon i læringsmetodene
 Miljøgruppe på skolen som jobber med skolemiljø
 Morgensamlinger
 Samtaletilbud til elevene
 Guttegrupper og jentegrupper

Å forhindre mobbing er noe både voksne, barn og unge må ta ansvar for.
Vi vil arbeide aktivt for å skape vennskap sammen.

