
 

#Tana som mobbefri kommune# 

Samling for et lokalsamfunn med åpenhet og respekt for hverandre 

Tid:  4. mars 2020 klokken 17.00 - 1900 

Sted: Tana rådhus, kommunestyresalen 

Program:  

1. Åpning. Innledning ved leder for hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur,  

Ulf T. Ballo. 

2. Hva er mobbing, krenkelser og trakkassering? v/skoleleder. 

3. Hva kan mobbing føre til for den som blir utsatt, v/psykolog. 

• Kortfilm 

4. Hvordan oppfattes situasjonen blant folk i Tana når det gjelder mobbing og krenkelser? 

• Mobbing i skole, blant voksne, blant eldre, i arbeidslivet, blant politikere, i fritiden, i 

bygda, i sosiale medier ? 

 Innlegg fra representanter for ungdommen, foreldre/foresatte i   

 barnehage og grunnskolen, de eldre, de funksjonshemmede,   

 lokalpolitiker, 30 minutter 

5. Gruppearbeid, 20 min. 

Spørsmål:  

a) Hva kan være årsaken til at innbyggere i Tana om de er unge eller  eldre ikke rent 

 sjeldent blir utsatt for mobbing eller krenkelser? 

b) Hvor mener dere at mobbing for det meste foregår? På hvilke steder og i hvilke  miljø? 

c) Er det greit å la være å reagere dersom du/dere oppdager mobbing eller bør en  alltid si 

ifra?  

d) Til hvem og på hvilken måte bør en eventuelt melde ifra om mobbing eller 

 krenkelse av et medmenneske? 



e) Kom med forslag til hvordan vi kan redusere mobbing og krenkelser i Tana. 

 Hva kan barn og ung gjøre selv, hva kan foreldrene gjøre, hva kan  politikerne 

 gjøre og hva kan den eldre generasjonen gjøre?  

 Fremleggelse og innsamling av gruppearbeidene, 20 min 

6. Oppsummering. 10 - 15 min,. 

 Forslag til veien videre.  

 Viderebringe kunnskaper om temaet. Deltakelse i den offentlige debatt. 

 Opplæring i god språkbruk og respektfull oppførsel (skole, ute blant folk, i 

 hjemmene, i idrett, på sosiale media,  i kommentarfelt, i foreningsliv osv.) 

 Anti-mobbeplan for Tana, forslag fra "storgruppa" 

 Utarbeidelse av etiske regler for politikerne i Tana 

 Fremleggelse for hovedutvalget og kommunestyret. 

Avslutning ca. kl 19.00. 

 


