
Interpellasjon til kommunestyrets møte 14. desember 2016

Forebygging av mobbing

I det siste har skoledebatten gått her i kommunen, men vi kan trolig alle være enige om at skole 
er mer enn bygg. Det viktigste er innholdet: Barnas trivsel og læring i skolen. Vi fikk på forrige 
kommunestyremøte en grundig tilstandsrapport fra skolene i Songdalen, hvor vi ser at det gjøres 
mye godt arbeid hver dag for barna våre. Det kom da også fram at det er utfordringer knyttet til 
mobbing, særlig på Tunballen skole. Det er vår felles plikt å gjøre vårt beste for at alle barn i 
Songdalen skal trives og oppleve mestring på skolen, i et trygt og godt psykososialt læringsmiljø. 
Skolene jobber aktivt med dette allerede, men kan vi gjøre mer?

Vår nabokommune Søgne har slitt med mobbeproblematikk, og har nå opprettet et 
beredskapsteam mot mobbing og ansatt et elevombud. Miljøpartiet De Grønne i Songdalen gikk 
til valg på et program der vi ønsket å utrede å opprette en stilling som oppvekstombud/elevombud 
med ansvar for mobbesaker også i Songdalen. Er dette noe vi kan ha behov for i vår kommune? 
Eller kan vi på andre måter lære av andres erfaringer, og ivareta elevene i Songdalen best mulig?

I Kristiansand foregår det nå en skoleturné med forestillingen «Hjerte av glass», med mobbing 
som tema. Den skal besøke alle på 6. og 7. trinn og alle ungdomsskolene i kommunen. Kan 
elevene i Songdalen kommune også få oppleve forestillingen, som en del av et løft mot mobbing?

1. Hvordan vil ordføreren ta tak i utfordringene knyttet til mobbing?
2. Kan elevombud Tone Martha Sødal fra Søgne inviteres til kommunestyret, for å dele 

erfaringer og innspill til antimobbearbeidet her?
3. Vil Songdalen kommune invitere forestillingen «Hjerte av glass» til skolene (6.-10. trinn)?

For Miljøpartiet De Grønne,
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