Okul ortamı hakkında ebeveynler için bilgi
Tüm öğrenciler, sağlık, huzur ve öğrenmeyi teşvik eden güvenli ve iyi bir okul ortamına sahip olma
hakkına sahiptir. Bu hem fiziksel okul ortamı hem de psikososyal okul ortamı için geçerlidir.

Öğrencilerin okulda mutlu ve güvende olmasını okul sağlayacaktır
Önemli olan öğrencilerin okulda nasıl hissettikleridir.
Okulda çalışan herkes, öğrencilerin okulda mutlu ve huzurlu olduklarını takip etmelidirler.
Okulda çalışan bir yetişkin, bir öğrencinin zorbalığa maruz kaldığını, rahatsız edildiğini veya başka
şekillerde iyi olmadığını biliyor ya da düşünüyorsa, her zaman




mümkünse hemen müdahale ederek bu kötü eylemleri durdurmalıdır
konuyu okul müdürüne bildirmelidir
olanları araştırmalıdır

Öğrencinin okulda tekrar güvende ve iyi durumda olmasını sağlamak için plan hazırlamak ve
gerekli önlemleri almak okul müdürünün görevidir. Buna okulun müdahale etme zorunluluğu
denir.

Bir öğrenci okuldaki bir çalışan tarafından aşağılanmaya maruz
kalırsa ne olur?
Bir öğrenci, bir öğretmen ya da başka bir okul çalışanı tarafından zorbalığa maruz kaldıysa ya da
aşağılanma yaşadıysa, okulun durumu takip etmek için ayrıca bir sorumluluğu vardır. Böyle bir
durumda okul müdürü, konuyu takip ve tetkik etmekle yükümlü olan okulun sahibine bildirecektir.

Davanın ilçe valisine bildirilmesi
Eğer siz veya çocuğunuz okulun aşağılanmaları durdurmak için yeterli derecede tedbir almadığını
düşünüyorsanız konuyu ilçe valisine taşıyabilirsiniz.




Öncesinde, konuyu okul müdürüyle konuşmuş olmalısınız.
Konuyu okul müdürüyle konuşmanızın üzerinden en az bir hafta geçmiş olmalıdır.
Konu, öğrencinin okuduğu okuldaki okul ortamıyla ilgili olmalıdır.

Çok özel durumlar varsa, ilçe valisine yine de başvurabilirsiniz. Yaşadığınız ilçedeki ilçe valisine
başvurmanız gerekir.

Vali ne yapabilir?
İlçe valisi okulun görevlerini yerine getirmediği yönünde karar verirse, öğrenci için güvenli ve iyi bir
okul ortamı sağlanması için okulun ne yapması gerektiğine karar verebilir. İlçe valisi önlemlerin ne
zaman uygulanacağı hakkında bir son tarih belirleyecek ve konuyu takip edecektir. Okullar
tedbirleri uygulamıyorsa para cezaları da verebilirler.

Zorbalık ve haklar konusunda çocuklar, gençler ve ebeveynler için
bilgi
www.nullmobbing.no adresinde, öğrencilerin ve ebeveynlerin sahip olduğu haklar ve bir öğrenci
zorbalık yaşarsa ne yapmanız gerektiği konusunda bilgileri Norveççe olarak bulabilirsiniz.

Tüm öğrenciler, güvenli ve iyi bir fiziksel okul ortamı hakkına sahiptir
Okulun fiziksel ortamı, hem iç alanı hem de açık alanını içerir. Tüm öğrenciler, ihtiyaçlarına göre
uyarlanmış bir işyeri hakkına sahiptir. Okul düzenlenmesinde özürlü öğrencilerin ihtiyaçları göz
önünde bulundurulmalı ve dikkat edilmelidir.
Fiziksel okul ortamının yeterli derecede iyi düzenlenmediğini düşünüyorsanız, konuyu okul
müdürüyle konuşabilirsiniz. Okul daha sonra konuyu inceleyecek dava hakkında bir karar
verecektir. Okul bir karar alarak davanızı takip etmezse, konuyu ilçe valisine taşıyarak itirazda
bulunabilirsiniz.

