
Jeg tror de andre ler av meg når jeg trener!
Mobbeombudet i Hordaland, Den nasjonale folkehelsekonferansen 2018



Agenda

• Mobbeombudet og mitt samfunnsoppdrag

• Hvorfor og hvordan bruker jeg Snapchat? 

• Hva er bra og hva er utfordrende med å være på Snap som 

offentlig ansatt? 

• Personvern, etiske dilemmaer og barnets beste



Mari-Kristine Morberg 

Gary Larson



«Én som beskytter enkeltpersoner eller grupper 

sine interesser.»
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Hva er et ombud? 



Nasjonalt mandat – mobbeombud i alle fylker fra 1. august 2018
https://www.hordaland.no/nn-NO/utdanning/mobbeombodet-i-hordaland/kva-er-eit-mobbeombod-og-kva-gjer-ombodet/

• Støtter og veileder barn, elever og foresatte i saker om psykososialt miljø

• Gir informasjon og opplæring til barn, elever og foresatte (forebygging)

• Jobber for å skape dialog og oppfølging, også etter at saker er håndtert

• Samarbeider med barn og unge, samt aktører som arbeider med barn og ungdom på ulike 

nivå (f.eks. elevråd, ungdomsråd og ungdommens kommunestyre, Elevorganisasjonen, 

kommuner, barnehage- og skoleeiere, PPT, skulehelsetjenesten, helseaktører, politiet, 

frivillige organisasjoner, høyskoler og universitet).

• Er en informasjonsressurs og veileder for ansatte i barnehage og skole

• Støtter elev- og lærlingombudet i arbeid med psykososialt miljø i videregåande opplæring

• Bidrar til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
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Jeg jobber for at alle barn og 

unge i Hordaland skal ha 

trygge og gode barnehage-

og skolemiljø!

Alle kan ta kontakt med meg!

Tlf: 404 015 57
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Elev- og lærlingombodet i Hordaland

Du kan kontakte elev- og lærlingombudet på: 

• Telefon: 404 03 445

• E-post: sigrid.isdal@hfk.no

Opplæringsloven- og arbeidsmiljøloven!

mailto:sigrid.isdal@hfk.no


110 000 
barn og unge!
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Hvordan bruker jeg Snap? 

• Informasjon

Dine rettigheter

Hvordan går du fram? 

• Tips og råd
Andre som kan hjelpe – chat, 

organisasjoner, etc.

Bøker, nettsider

• Litt om hva jeg driver med

• Lavterskel – motta direkte snaps. 

(Jeg ser ikke på andres MyStory).
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Her og nå

- lavterskel

- tør å stille spørsmål akkurat når de 

lurer på noe

- foredrag – spørsmål i plenum

Etterpå

- alltid henvendelser i dagene etter 

foredrag/workshop (søster, kamerat, 

kjæreste).
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Når du gjør en liten forskjell… 

Stille spørsmål og gi 

generelle, men 

konkrete råd. 

- Hvem kan hjelpe der 

du bor.

- Dette må du ta opp 

med lærer eller rektor 

på skolen din.
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Tillit

Lagre spørsmål? 

Stille spørsmål? 

Screenshotte? 

Forklare hvorfor!
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Tvetydighet og kort tid



«Dette oppfatter jeg som mobbing/krenkelse av en 

medelev. Jeg håper jeg tar feil. Jeg vil ikke ha slike ting 

i framtida og jeg anbefaler deg å slutte med det 

generelt. Husk at det å ta bilder og dele bilder/tekst 

uten at de har gitt deg lov til det, er et brudd på loven 

og straffbart. Hvis det dukker opp mer, er jeg nødt til å 

ta dette opp med skolen din [navn på skole]».
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Hvordan svarer du på ufine kommentarer, bilder, uthenging av andre?

«Det er fantastisk med folk som digger hverandre. Og 

det er jo ikke noe som er bedre enn sex med 

entusiastisk samtykke! Det samme gjelder det å ta og 

spre bilder – husk at du må ha samtykke for at det 

skal være lov! ;)»



• Sensitive (særlige) personopplysninger skal 

ikke lagres/sendes i sosiale medium

• Hvis mulig, slett eventuelle personopplysninger 

du mottar, og gi tilbakemelding om at disse er 

slettet.

• Ta kontakt med aktuelt personvernombud for 

samråd

• Lag en personvernerklæring som er lett 

tilgjengelig, i et klart og tydelig språk
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Personvern 

Foto: Pixabay



• Refleksjoner rundt egen 

praksis (gjøres hele 

tiden!) og vurdere om og 

eventuelt hva som bør 

endres.

• Sensitive opplysninger 

versus det å gi hjelp? 

Hva er barnets beste? 
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Barnets beste - etiske dilemma? 

Foto: Pixabay



• Du må håndtere ting der og da – tvetydighet eller 

det forsvinner. 

• Screenshotte – forklare hvorfor – uten å miste tillit.

• Misbruk – brukt for å mobbe andre? Tull!

• Tidsbruk - ikke en chatte-tjeneste.

• My story – jeg har valgt å ikke se på disse. 

• Personvern
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Utfordringer - oppsummert



• Ta alt på alvor – første kontakt er viktig. 

• Tenk gjennom ulike scenario – hvordan svarer 

du….

• Stille spørsmål og gi generelle råd, men om 

konkrete hjelpeinstanser (dette er det rektor 

som har ansvar for).

• Du kan ikke være på hele tiden.

• Finn din stil!  
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Råd og tips oppsummert
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Retningslinjene fra Helsedirektoratet

https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste/Rad-ved-bruk-av-sosiale-medier-i-

helsestasjons-og-skolehelsetjenesten#praktiske-tips-fra-helses%C3%B8stre-som-benytter-sosiale-

medier

Vil du bruke sosiale medier? 

- gjør det i samråd med ledelsen som hjelper deg å vurdere kapasitet, behov og risikovurdering i 

forhold til valgte kanal

- skriv det viktigste først!

https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste/Rad-ved-bruk-av-sosiale-medier-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten#praktiske-tips-fra-helses%C3%B8stre-som-benytter-sosiale-medier
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Takk for 

meg!

E-post: mobbeombod@hfk.no

Telefon: 404 015 57

www.hordaland.no/mobbeombod

www.facebook.com/mobbeombodet

Snapchat: mobbeombod

http://www.hordaland.no/mobbeombod
http://www.facebook.com/mobbeombodet

