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Trøndelag har fått et mobbeombud 

Trøndelag er med i et nasjonalt prosjekt med å prøve ut en ordning med mobbeombud. 

Ordningen med mobbeombud ble vedtatt i fylkestinget juni 2018, og gjelder for alle 

barn og elever i barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Mobbeombudet er foreløpig en 

prøveordning fram til 31. desember 2019, og ordningen vil bli evaluert. 

I Trøndelag er det jeg, Gitte Franck Sehm, som er tilsatt som mobbeombud fra og med 

1. september 2018. Som mobbeombud vil jeg være en uavhengig ressursperson og 

medspiller som skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt 

sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. 

Mobbeombudet skal styrke det lokale arbeidet mot mobbing med forebyggende arbeid i 

samarbeid med barnehager, skoler, kommunale og private eiere, gjennom elevråd, 

skoleledelse, opplæringskontor, utdanningsavdelinger, Fylkesmannen, KS og andre 

sentrale aktører.  

 

Mobbeombudet som ressursperson og medspiller kan:  

- være tilgjengelig og støtte, gi råd og veilede elever, foreldre og andre som har 

opplevd at et barn eller en elev er, eller har vært, utsatt for ulike krenkelser 

eller mobbing 

- veilede og bistå med å løse utfordringer knyttet til det psykososiale miljøet i 

barnehage og skole 

- være tilgjengelig og gi råd, veilede eller bidra til kompetanseheving for ansatte 

og eiere av barnehage og skole  

- bidra på kurs og temakvelder i samarbeid med kommuner, barnehager, skoler, 

foreldre, idrettslag og andre 

Mobbeombudet ønsker at kommunen bidrar til å gjøre ordningen kjent. Jeg ber derfor 

kommunen om å:  

- informere barn, unge og foreldre om ordningen, og gjerne vise til Facebook-

siden: www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/  

- informere ledere og ansatte i barnehage og skole om ordningen 

- stille møterom/lokaler til rådighet når mobbeombudet har behov for dette 

- bidra i arbeidet med å utvikle og evaluere tilbudet 

- utnevne en kontaktperson for mobbeombudet på administrativt nivå i 

kommunen. Kontaktpersonen vil både kunne være et talerør inn mot 

barnehage- og skoleledere, og vedkommende kan bruke mobbeombudet som en 
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ressurs og medspiller i arbeidet med å sikre barns og elevers rett til et trygt og 

mobbefritt psykososialt miljø.    

Mobbeombudet ber om at det snarest, og innen 15. oktober 2018, gis 

tilbakemelding på hvem som vil være kommunens kontaktperson for 

mobbeombudet. Send navn med kontaktinformasjon, samt eventuelle 

kommentarer, innspill og spørsmål på e-post til meg; gitse@trondelagfylke.no  

 

Ser frem til et godt samarbeid! 

 

Beste hilsener 

 

 

Gitte Franck Sehm 

Mobbeombud i Trøndelag 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Telefon/SMS: 74179884 / 97005068  
E-post: gitse@trondelagfylke.no   

Facebook: www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/  

Messenger: //m.me/MobbeombudetTrondelag  

   

Vedlegg: 

Vedlegg 1 Mandat 

Vedlegg 2 Forslag til tekst på kommunens hjemmeside 

Vedlegg:  

1. Mandat  

2. Forslag til tekst på kommunens hjemmeside 

Mottakere:  

LEVANGER KOMMUNE 

FRØYA KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

MALVIK KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

NÆRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

SNILLFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

RØROS KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

STEINKJER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

OPPDAL KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

HEMNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

ØRLAND KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

NAMDALSEID KOMMUNE 

mailto:gitse@trondelagfylke.no
mailto:gitse@trondelagfylke.no
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RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

ORKDAL KOMMUNE 

MELDAL KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

VIKNA KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

ROAN KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

BINDAL KOMMUNE 

BJUGN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

OVERHALLA KOMMUNE 

KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FROSTA KOMMUNE 

FOSNES KOMMUNE AVDELING FOR FELLESFUNKSJONER 

VERDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

OSEN KOMMUNE UTVIKLING OG MILJØ 

VERRAN KOMMUNE 

AGDENES KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE  

 

Kopimottakere:  

Jorunn Lilleslett, Seksjon Folkehelse, idrett og frivillighet  

 


