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Invitasjon til samarbeid mot mobbing
Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet,
Norsk Skolelederforbund, Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget
for barnehager har undertegnet et nasjonalt manifest
mot mobbing (2011-2014). Vi forplikter oss til å arbeide
for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende
oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Arbeidet mot mobbing krever lokal handling og må
forankres på lokalt politisk nivå. Ved å registrere dere på
vår nettside vil deres kommune bli en del av manifestsamarbeidet og dere vil forplikte dere til aktivt å arbeide
for gode oppvekst- og læringsmiljøer med nulltoleranse
for mobbing. Vi oppfordrer dere til å gjøre manifestet til
et bredt samarbeidsprosjekt mellom relevante aktører i
kommunen, og til å sette inn tiltak ut fra lokale behov.

Nå inviterer vi deres kommune til å bli med på manifestsamarbeidet!

På www.kunnskapsdepartementet.no vil dere vil finne
ytterligere informasjon og der kan dere enkelt registrere
dere som manifestpart.

Gjennom Manifest mot mobbing (2011-2014) bidrar vi
til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Vi vet
imidlertid at det viktigste arbeidet mot mobbing er det
som skjer lokalt. Vi bistår det lokale arbeidet blant annet
gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i
arbeidet mot mobbing. Digital mobbing er det første området vi vil sette fokus på.

Lykke til med arbeidet mot mobbing!
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Partene i Manifest mot mobbing
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