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Avvikling av samarbeid med Luster kommune om felles satsing på Olweusprogrammet  

 
Vi viser til telefonsamtaler og epost datert 31.10.2017 og Luster kommue sin beslutning om å 
avslutte samarbeidet med RKBU Vest ved Uni Research Helse om felles satsning og bruk av 
Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd.  

RKBU Vest synes det er synd at det gode og langvarige samarbeidet nå blir avsluttet, 
men vi respekterer kommunens og skolenes beslutning og tar den til etterretning. Vi takker for 
at dere har tatt dere tid til å begrunne avgjørelsen på en så grundig måte. 

I forbindelse med avviklingen av det kommunale prosjektet vil vi understreke viktigheten 
og ryddigheten i at skolene da ikke lenger vil vise til at de er sertifiserte som Olweusskoler og 
arbeider etter Olweusstandard, da dette forutsetter en revisjon og sertifisering fra vår side og en 
kommunal oppfølging av sertifisert instruktør.Ved eventuelle mobbesaker som skulle oppstå på 
skoler som nå går ut av programmet og der saken blir gjenstand for medienes søkelys, ber vi 
om at det ikke refereres til at en «har Olweusprogrammet» eller arbeider etter 
Olweusprogrammets anbefalinger. Likevel håper vi at samarbeidet om skolenes arbeid mot 
mobbing og krenkelser ikke trenger å opphøre i sin helhet.   

I følge samtalen med deg torsdag 02.11.2017, fristiller nå kommunen sine skoler med 
hensyn til valg av tiltak og vi forstår dette slik at de skolene som selv ønsker å fortsette med 
programmet, kan inngå et samarbeid med oss om det. De vil da få tilbud om opplæring av 
instruktør og veiledning på linje med andre Olweusskoler.  

Skolene vil etter den kommunale beslutningen tas ut av Olweus WebSurvey, men 
enkeltskoler i Luster som fortsatt ønsker å gjennomføre kartlegging med Olweus 
spørreundersøkelse kan henvende seg til RKBU Vest og inngå avtale om å benytte denne 
kostnadsfrie tjeneste. Dersom kommunen ønsker en slik kartlegging for alle sine skoler, kan 
dette også avtales. Vi håper det kunne være av felles interesse å se om omfanget av mobbing i 
kommunen går opp eller ned eller holder seg stabilt i årene fremover etter at de fleste skolene 
har avsluttet programarbeidet. RKBU Vest kan også yte ulik bistand vedrørende mobbing og 
andre krenkelser i skole, barnehage og fritidsmiljøer og kommunen er selvsagt velkommen til å 
ta kontakt vedrørende dette, ved behov. 

Vi takker for samarbeidet rundt den helhetlige kommunale satsingen på 
Olweusprogrammet og ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet og de tiltakene en 
nå velger for å trygge barna i skolene. 

Vi ser det som svært viktig at alle skolene som har samarbeidet med oss får kopi av 
dette brevet slik at det ikke oppstår usikkerhet rundt avviklingen. 
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