
Омбудсмен для учнів в школі та на підприємстві

Привіт! Я рідко бачу свого керівника
і мені не вистачає зворотнього зв’язку.

Допоможіть! Я відчуваю булінг в  
класі і школа нічого з цим не робить.

Дуже добре, що ти задаєш питання!

Прочитай цю брошуру щоб дізнатись, як 
ми можемо тобі допомогти Пам’ятай, що 
як учень в школі, або на підприємстві, ти 
маєш право повідомити та бути почутим.

Повідомлення
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• Ви маєте право на навколишнє середовище 
в школі та на роботі, що піклується 
здоров’ям, рівнем задоволення та 
навчальним процесом. Це є Вашим правом.

• Ви самі також зобов’язані робити власний 
вклад в добре середовище в школі, або 
на робочому місці на підприємстві, де 
проходить практика.

• Ви маєте право висловити свою думку щодо 
того, як Ви зможете отримати спокійне і 
добре повсякденне життя.

• Ви маєте право на адаптований процесс 
викладання та навчання, що підходитиме 
Вам. Школа та підприємство, де проходить 
практика, мають свої зобов’язання, але 
Ви теж повинні повідомити у випадку 
виникнення проблем.

Джерело: Закон про освіту

Чи є у Вас будь-які занепокоєння?
Просимо зв’язатись з нами у випадку булінгу, 
сексуальних домагань, негативних коментарів, 
або негативного соціального контролю. Також 
з нами можна зв’язатись, якщо Ви почуваєтесь 
самотньо, або з інших причил не почуваєтесь 
добре в школі, або на підприємстві, де 
проходить практика. Ми можемо допомогти і ми 
зберігаємо конфіденційність.

Просимо зв’язатись з нами якнайшвидше,
часто в цьому є перевага!

Згідно з норвезьким 
законодавством Ви маєте 
право на надійне та безпечне 
навчальне місце, та місце 
проходження практики.  
Що це для Вас означає?



Цю брошуру також можна 
знайти на інших мовах:

 
Або дізнайтесь більше за 
адресою elot.no
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Ти маєш право повідомити
та бути почутим!
Немає занадто великих, або занадто малих 
проблем. Омбудсмен для учнів в школі та на 
підприємстві відповідає на всі питання
і зберігає конфіденційність.

Зверніть увагу на приклади 
проблем, з якими ми працювали:

Олена відчуває булінг та знущання в класі
Олена живе три роки в Норвегії і почала 
навчатись в вищій школі минулої осені. В 
своєму новому класі Олена відчуває булінг. На 
її адресу надходять брудні коментарі в класі, 
а відповідальний викладач нічого з цим не 
робить. Вона не запрошується до спільних дій з 
соціалізації. Олена розмовляла з представниками 
школи щодо поганої обстановки в класі, але з 
цим нічого зроблено не було. Зараз вона хоче 
кинути навчання.

Томас не отримає необхідного керівництва 
під час проходження практики на
підприємстві
Томас другий рік є учнем на підприємстві в 
підприємстві середнього розміру. На початку 
практики його керівник надавав йому необхідну 
підтримку. На сьогоднішній день керівник
знаходиться вже деякий час на лікарняному, 
і тому Томас вже протягом тривалого часу не 
отримає необхідного керівництва.
Він має сумніви стосовно своїх робочих завдань,
а також свого розвитку. Екзамен на знання 
професії наближується, і Томас переживає, що 
він не зможе його добре здати.



Просимо зв’язатись з Піа 
або Бенте в разі виникнення 
питань, також пропонуємо 
відвідати веб-сторінку elot.no

ПІА ІММЕРСТЕЙН ЛАРСЕН (ТРОНХЕЙМ)
Телефон: 418 62 433
Адреса електронної пошти: pia@elot.no

Телефон: 950 31 589
Адреса електронної пошти: benthe@elot.no

БЕНТЕ АСП (СТЕЙНШЕР)


