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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 1/18 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø -
  Mål og problemstillinger 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00358-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt læringsmiljø.

2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet, og legge
prosjektplanen frem for utvalget.

Vedlegg: 
Tilsynsrapport Oppegård kommune, Tilsynsrapport Vassbonn skole, Tilsynsrapport 
Sofiemyrtoppen skole, Fylkesmannen Pålegg om retting, Svar Pålegg om retting 
Vedlegg 1, Svar Pålegg om retting Vedlegg 2, Svar Pålegg om retting Vedlegg 3, 
Svar Pålegg om retting Vedlegg 4, Svar Pålegg om retting Vedlegg 5, SVar Pålegg 
om retting Vedlegg 6, Fylkesmannen Avslutning av tilsyn 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 7.9.17 i sak 18/17 Tema for forvaltningsrevisjon 
2018 følgende: 

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 

I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 
1. Prosjektstyring, jf. pkt. en i planen for forvaltningsrevisjon
2. Psykososialt læringsmiljø, jf. pkt. 4 i planen
3. Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Prosjektet søkes gjennomført som

fellesprosjekt med Ski.

Kommunestyret vedtok i møte 25.9.17 i sak 59/17 Sak fra Kontrollutvalget 18/17 - 
Tema for forvaltningsrevisjonen 2018 følgende: 

I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 
1. Psykososialt læringsmiljø, jf. pkt. 4 i planen.

2. Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Prosjektet søkes gjennomført som
fellesprosjekt med Ski.

Fakta i saken: 
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. 
august 2017. Utdanningsdirektoratet har laget et nytt rundskriv som blant annet gir 
informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. 
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Rundskrivet kan du se her. 

Definisjon 
Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det 
sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale 
miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen. 

Lovgrunnlag 
Lov 17.juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
(opplæringslova, oppll.) kapittel 9A omhandler elevene sitt skolemiljø og stiller krav til 
skoleeier og de ansatte ved skolen, herunder spesielt sikre at elever har et trygt og 
godt psykososialt skolemiljø, jfr. § 9A følgende. 

Lovens virkeområde 
Retten til et trygt og godt skolemiljø etter oppll. § 9 A-1 gjelder for alle som er elever 
på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole. Reglene om skolemiljøet 
gjelder ikke bare elever i offentlige skoler, men også elever i frittstående skoler, jf. 
friskoleloven § 2-4 og private skoler godkjent etter oppll. § 2-12, jf. § 2-12 tredje ledd 

Reglene om elevenes skolemiljø gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, 
i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordninger (SFO). Reglene gjelder 
også når skolen, leksehjelpen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens 
bygninger/område, eller er i lokaler utenfor skolens område. 

Leksehjelpen og SFO må være opprettet etter opplæringsloven eller friskoleloven for 
at kapittel 9 A skal gjelde. Når for eksempel frivillige organisasjoner tilbyr ekstra 
leksehjelp, så gjelder ikke opplæringsloven der. 

Reglene om ordensreglement og bortvisning i oppll. § 9 A-10 og 9 A-11 gjelder ikke i 
leksehjelpen og SFO. Ved frittstående skoler er ordensreglement og bortvisning 
regulert i friskoleloven §§ 3-9 og 3-10. 

Kapittel 9A gjelder i utgangspunktet ikke på fritiden, men hvis elevene opplever noe 
på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen, så må skolen likevel 
handle i henhold til aktivitetsplikten frem til eleven har det trygt og godt på skolen 
igjen. 

Fylkesmannens tilsyn 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden 2016 – 2017 ført tilsyn med 
Oppegård kommune og skolene Vassbonn og Sofiemyrtoppen. Tilsynet er nå lukket. 

Tema for tilsynet var skolenes arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø, jf. 
opplæringsloven kapittel 9A, og kommunens rutiner for å følge opp arbeidet.  
Fylkesmannen påpekte flere forhold i Oppegård-skolen, spesielt når det gjaldt skriftlig 
dokumentasjon av rutiner. 

Tilsynsrapportene samt dokumenter knyttet til oppfølging av tilsynet følger vedlagt. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
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Vurdering: 
Overordnet analyse 
I forbindelse med overordnet analyse for Oppegård kommune bemerket Deloitte AS 
under risikoområdet Psykososialt læringsmiljø (§9a) følgende årsaker: 

«Det pekes i undersøkelsen på utfordringer knyttet til psykososialt miljø ved skolene i kommunen. Det 
understrekes at elevene i Oppegårdskolen gjør det bra med tanke på faglige resultater, men det 
uttrykkes bekymring for at elever ikke føler seg godtatt i elevflokken. Ressurser til helsesøster, 
sosiallærer og rådgivere må opprettholdes eller økes i arbeidet med å sikre elevenes psykiske helse.  
Det har også blitt trukket frem at rutiner og systemer for læringsmiljø er etablert, men det er 
utfordrende å ivareta den enkeltes behov når lærertettheten er lav. Enkelte har nevnt at rektorer 
bruker for lang tid på å skrive enkeltvedtak på grunn av tidspress. Vedtak gjøres for sent eller ikke i 
det hele tatt, og at blir mangelfullt dokumentert.  
Kommunen bruker det elektroniske verktøyet 1310.no for oppfølging av mobbesaker. Systemet samler 
alle tilbakemeldinger, slik at man kan holde oversikt over vedtak fra alle skoler/rektorer.  
I handlingsplan 2016-2019 fremheves viktigheten av tett samarbeid mellom virksomheter for å sikre 
tidlig innsats.  
Kommunen har startet prosjektet «Sammen for barna» for å koordinere samarbeidet bedre, slik at 
brukerne skal oppleve tjenestene som «sømløse». Kommunen har videre forpliktet seg til å ha 
nulltoleranse for mobbing for alle som jobber med barn og unge gjennom «Manifest mot mobbing».»  

Deloitte AS skisserte følgende mulige virkninger: 

 Risiko for dårlig lærings-miljø

 Risiko for brudd på regelverk

 Hvor spesifikke? (Risiko for at meldte hendelser ikke blir fulgt opp i samsvar med krav i lovverk)

 Risiko for at det ikke jobbes tilstrekkelig systematisk med det psykososiale skolemiljøet?

Risikoområdet er merket RØDT, dvs. Deloitte AS mener at det på bakgrunn av 
framlagte data og analyse, kan være høy risiko for enten manglende produktivitet, 
måloppnåelse, regeletterlevelse eller effektivitet.  

På denne bakgrunn fremmer sekretariatet følgende forslag til mål og 
problemstillinger:    

Formål 
Undersøke måloppnåelse, regeletterlevelse og kompetanse innen psykososialt 
læringsmiljø for skolene i Oppegård kommune. 

Problemstillinger 
1) Hvilke rutiner har kommunen/den enkelte skole for hva de skal gjøre når

elever/foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet?
2) Hvordan sikrer kommunen/den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir

ivaretatt?
3) Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging,

avdekking og bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?
4) Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp alle avvik på dette området og

blir avvikene rettet opp?
5) Har elever/foreldre og lærere fått tilstrekkelig informasjon om det er utarbeidet

handlingsplaner mot mobbing, og hvordan blir disse håndhevet?
6) I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i

skolemiljøarbeidet?
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7) Hvordan er kommunens ressursbruk innenfor det psykososiale læringsmiljøet i
forhold til sammenlignbare kommuner?

Tidligere utførte forvaltningsrevisjoner 
Det er tidligere blitt utført følgende forvaltningsrevisjoner innenfor fokusområde skole 
og oppvekst i Oppegård kommune: 

 PPT i skole og barnehage (2015)
 Psykisk helsearbeid for unge (2013)
 Spesialundervisning i grunnskolen (2008)

Rapportene er publisert på FIKS sine nettsider, her. 

Annet grunnlagsmateriale 
Det er utført en del forvaltningsrevisjoner med fokus på blant annet: 

 Tilpasset opplæring og/eller spesialundervisning (tildeling og saksbehandling, tidlig innsats)

 Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen

 Skolefritidsordningen (SFO) - (ressursbruk og kvalitet)

 Rådgivning/Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

 Mobbing

 Frafall og fravær (oppfølging)

 Språkopplæring til språklige minoriteter

 Tvang i skolen

NKRF har en egen nettside med en samlet oversikt over tidligere utførte 
forvaltningsrevisjoner, her. 

Avslutning: 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger vil bli 
justert i forholdt til kontrollutvalgets behandling, før saken oversendes 
oppdragsansvarlig revisor som grunnlag for utarbeidelse av prosjektplan. 

Ås, 18.1.2018 

Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 

http://follofiks.no/site/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=94
http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/cms/144
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Sammendrag 

Tema og formål 
 

Tema for Fylkesmannens tilsyn med Oppegård kommune er «Kommunens forsvarlige system 

– Elevenes psykososiale skolemiljø», jf. opplæringsloven § 13-10 og kapittel 9a.  

 

Fylkesmannen har kontrollert følgende: 
 

 Oppegård kommunes forsvarlige system for vurdering av kravene i opplæringsloven      

§ 9a-4 og § 9a-3 for skoleåret 2011/2012 og for skoleåret 2014/2015, jf. 

opplæringsloven § 13-10 andre ledd 

 

Det overordnede formålet med dette tilsynet er å kontrollere kommunens, Vassbonn skoles og   

Sofiemyrtoppen skoles rutiner og arbeid knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø. Videre er 

formålet med tilsynet å kontrollere om skolenes oppfølging av konkrete saker, var i henhold til 

regelverket, jf. egne rapporter til skolene. Denne rapporten omhandler kun kommunens 

forsvarlige system. 

 

Gjennomføring 
 

Tilsynet ble åpnet gjennom brev 13.01.2016. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i 

denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder kommunens egenvurdering, 

som vi ba om i tilsynsvarselet. 

 

Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Oppegård kommune 01.06.2016, og 

Fylkesmannen avholdt sluttmøte 17.06.16. Oppegård kommune fikk frist til fredag 

24.06.2016 til å uttale seg om innholdet i den foreløpige rapporten. Oppegård kommune 

opplyste at tilbakemeldingen ville bli sendt i begynnelsen av uken etter. Tilbakemelding fra 

kommune ble mottatt hos Fylkesmannen 06.07.2016. Fylkesmannen har også mottatt 

tilbakemelding fra foreldrene til den tidligere eleven. 

 

Avdekkede lovbrudd 
 
Det fremgår av kapittel 4 i rapporten hvilke lovbrudd som er avdekket og hvilke pålegg som 

er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen.   

 

Status og veien videre 
 
Oppegård kommune har frist 15.12.2016 for å gi tilbakemelding til Fylkesmannen om at de 

ulovlige forholdene som er konstatert i denne rapporten er rettet, jf. kapittel 6. Kommunen 

skal da erklære at lovbruddene er rettet og kort redegjøre for hvordan dette er gjort. 
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1 Innledning  

Fylkesmannen mottok en henvendelse fra Oppegård kommune den 11.11.2015. På bakgrunn 

av en konkret sak ble Fylkesmannen anmodet om å gjennomføre tilsyn med Vassbonn skole 

og Sofiemyrtoppen skole, samt med kommunens rutiner knyttet til kapittel 9a i 

opplæringsloven 

 

Fylkesmannen har i perioden fra 13.01.2016 til dags dato gjennomført tilsyn med «Elevenes 

psykososiale skolemiljø» i Oppegård kommune og de to skolene.    

 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. 

Fristen er 15.12.2016. 

 

Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om 

retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som 

enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 
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2 Om tilsynet med Oppegård kommune  

 

2.1 Fylkesmannens myndighet  

 

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunene, jf. opplæringslova § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kapittel 10 a. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn, 

jf. kommuneloven § 60 b. 

 

Fylkesmannens tilsyn med kommunene er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med 

forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, 

etterprøvbarhet og effektivitet. 

 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette 

som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av 

denne, som er brutt. 

 

 

2.2 Tema for tilsynet  

Fylkesmannen har kontrollert følgende: 
 

 Oppegård kommunes forsvarlige system for vurdering av kravene i opplæringsloven      

§ 9a-4 og § 9a-3 for skoleåret 2011/2012 og for skoleåret 2014/2015, jf. 

opplæringsloven § 13-10 andre ledd 

 

Kommunens ansvar 

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd er en overordnet regel som pålegger skoleeier å ha et 

forsvarlig system for oppfølging av alle lovkrav. Det er kommunen som skoleeier som må 

sørge for at skoleledelsen ved hver enkelt skole oppfyller kravene og pliktene i loven, og at 

den tilbyr de tjenester og aktiviteter som loven omhandler. 

 

Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt psykososialt miljø skjer på skolen. Det er 

skoleledelsen og de ansatte som i det daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen 

som skoleeier er likevel øverste ansvarlige for at pliktene i kapittel 9a blir oppfylt. Dette 

innebærer at selv om det i tilsynet har vært undersøkt handlinger som skjer i skolen, så er 

det kommunen som er ansvarlig for oppfyllelse av elevenes rettigheter, og som derfor er 

adressat for eventuelle pålegg om retting i samsvar med kommuneloven § 60d. 

 
Formålet med tilsynet  

Et godt skolemiljø er en viktig innsatsfaktor for en god skole og for realisering av 

formålsparagrafen i opplæringsloven § 1-1. Mangler ved skolemiljøet kan føre til mistrivsel 

blant elevene, og det vil kunne ha direkte betydning for læringsutbyttet.  

 

Det psykososiale miljøet handler om mellommenneskelige forhold og er en positiv eller 

negativ følge av samhandling og kommunikasjon mellom alle de som er på skolen. 

Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg 

positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barns og ungdommers liv. Skolen er 

stedet for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og 

inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få det riktige fokus. 

 

Det overordnede formålet med dette tilsynet er å kontrollere kommunens og skolenes rutiner og 

arbeid knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø. Videre er formålet med tilsynet å kontrollere 

om de to skolenes håndtering og oppfølging av konkrete saker, var i henhold til regelverket. 

 

Ved å undersøke kommunens og skolenes nåværende og tidligere praksis skal Fylkesmannen 

avdekke eventuelle lovbrudd på dette området.  
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2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

Tilsynet med Oppegård kommune ble åpnet gjennom brev 13.01.2016. Kommunen ble pålagt 

å legge fram dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c.  

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder 

kommunens egenvurdering. 

 

2.4 Om tilsynsrapporten  

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 

etterleves, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd.  

 

Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av ulovlige forhold som er avdekket, jf. 

kommuneloven § 60 d. Frist for retting er 15.12.2016. 

 

Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av skoleeier. 

Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på det temaet 

som er valgt. 
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3 Kommunens forsvarlige system 

 
Opplæringsloven § 13-10 andre ledd stiller krav til kommunen om å ha et forsvarlig system 

for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. 

Dermed skal også elevenes rettigheter til et godt skolemiljø etter opplæringsloven ivaretas 

gjennom et internkontrollsystem.  

 

3.1 Rettslige krav 

 

For å oppfylle kravene til et forsvarlig system må kommunen kunne dokumentere hva som 

skal gjøres, hvem som skal gjøre det, hvordan det skal gjøres, når det skal skje og at det 

faktisk blir gjort. Det er en forutsetning at systemet/rutinene er innarbeidet i organisasjonen, 

slik at de som jobber med det i kommunens administrasjon og rektorene både er kjent med 

rutinene og følger dem i praksis. De rettslige kravene er også omtalt i vedlegg 1 til denne 

rapporten.  

 

3.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger 

 

Sikrer kommunen at kommunenivået og skolene har tilstrekkelig kunnskap om 

innhold og krav i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf. § 9a-1? 

 

Kommunen har et internt digitalt 1310-system. Systemet består av en sjekkliste der det i 

tilknytning til hvert tema er listet opp kontrollområder med henvisning til bestemmelser i lov 

og forskrift, samt til rundskriv og brev fra blant annet Utdanningsdirektoratet. Oversikt over 

kommunale dokumenter som f. eks. maler for vedtak, rapportskjema og mobbeplan 

fremkommer i kolonnen «Kommunens rutiner, maler med mer». Kontrollområdene i 

sjekklisten viser hva som skal kontrolleres, men ikke hvem som skal gjøre det, hvordan det 

skal gjøres eller når det skal gjøres.  

 

Som en del av det interne 1310-systemet har kommunen også laget en oversikt over 

aktiviteter som skal kvalitetssikres gjennom året. Her er det listet opp hva som skal gjøres, 

når det skal gjøres og hvem som skal gjøre det. Et fast punkt hver måned er «Administrativt 

ledernettverk med utsjekking av sentrale paragrafer i Opplæringsloven». Det er ikke 

konkretisert hvilke sentrale bestemmelser som skal sjekkes ut i de ulike månedene eller 

hvordan utsjekkingen skal foregå. Et annet punkt som er nedfelt i noen av månedene, er 

«Planlegge fagnettverk».  

 

Kommunen viser i sin egenvurdering (EVS) til kommunalsjefens månedlige møter med alle 

rektorene, ledernettverk, og til jevnlige møter for alle skoleledere for å bygge kompetanse og 

spre erfaring, fagnettverk. Kommunen skriver at elevenes psykososiale skolemiljø har hatt 

jevnlig fokus på ledernettverket og at temaet har vært innhold på fagnettverk. Det foreligger 

ikke noen dokumentasjon, f. eks i form av et årshjul, som viser at informasjon om regelverket 

knyttet til kapittel 9a er et fast tema på noen av de månedlige møtene i kommunens 

ledernettverk eller i fagnettverket. 

 

Fylkesmannen har mottatt kopi av referat fra møter i ledernettverket skoleårene 2011/2012 og 

2014/2015, samt høsten 2015. Videre har Fylkesmannen mottatt kopi av 

invitasjoner/innkallinger til fagnettverk våren 2011 og 2014 og høsten 2011 og 2015. Det 

fremkommer i ovennevnte referater og møteinnkallinger at elevenes psykososiale miljø var tema 

på disse møtene. For å oppfylle kravet til et forsvarlig system, forutsettes det at det er  

gjennomgang av innhold og krav i de enkelte bestemmelsene. Etter Fylkesmannens vurdering 

framkommer det ikke av mottatte referater og møteinnkallinger at dette er tilstrekkelig 

ivaretatt.  

 

Rektorene opplyste i intervju at de får informasjon om regelverket via mail og på møter i 

ledernettverket.  
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Fra og med skoleåret 2014/2015 har kommunen i tillegg benyttet det elektroniske systemet 

1310.no fra Moava AS. Ifølge opplysninger på Moavas nettsider er 1310.no et system som 

hjelper skoleeiere å oppfylle kravet til et forsvarlig system. I systemet er det lagt inn et ferdig 

årshjul med gjøremål som er lenket opp mot aktuelle paragrafer i opplæringsloven. 

Henvisningene er til lovens ordlyd, men tolkninger av de ulike bestemmelsene er ikke 

integrert i systemet. Videre er det lenker til informasjonsskriv og rundskriv fra 

Utdanningsdirektoratet. Det elektroniske systemet har gjøremål som viser hva som skal 

gjøres og angir en frist for når det skal skje. Det framgår imidlertid ikke hvem som skal gjøre 

det og hvordan det skal gjøres.  

 

Fylkesmannen har mottatt utskrift fra systemet som viser gjøremålene knyttet til 

opplæringsloven kapittel 9a for skoleåret 2014/2015. Videre har vi mottatt kopi av Vassbonn 

skoles registreringer i systemet. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering ivaretar det elektroniske systemet ikke i tilstrekkelig grad kravet 

om at kommunen skal sikre at skolene har nødvendig kunnskap om regelverket.  

 

Kommunen skriver i egenvurderingen at den alltid deltar på Fylkesmannens 

regelverksamlinger og informasjonsmøter. Informasjon fra disse samlingene blir 

videreformidlet i de månedlige ledernettverkene. På forespørsel fra kommunen ble det 

gjennomført en egen regelverksamling knyttet til kapittel 9a i mai 2014 for alle skolelederne 

og kommunenivået i Oppegård kommune.  

 

Kommunen har utarbeidet forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Oppegård, mal for 

enkeltvedtak, samt retningslinjer for § 9a-3 andre ledd. Fylkesmannen ser at disse 

dokumentene kan være viktige bidrag for å sikre at alle skolene har riktig og lik lovforståelse.   

 

Både ledernettverket og fagnettverket framstår etter Fylkesmannens vurdering som en sentral 

del av kommunens forsvarlige system etter opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Mottatte 

referater og innkallinger viser at elevenes skolemiljø var tema i møtene. Vi har imidlertid ikke 

mottatt dokumentasjon for noen av årene som viser at informasjon om kravene i reglene knyttet 

til kapittel 9a har vært tema på de månedlige møtene i kommunens ledernettverk og 

fagnettverk.  

 

På bakgrunn av ovenstående vurderer Fylkesmannen det slik at Oppegård kommune ikke i 

tilstrekkelig grad sikrer at kommunenivået og skolene har tilstrekkelig kunnskap om innhold 

og krav i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf.§ 9a-1. Kommunen må dokumentere at reglene 

knyttet til kapittel 9a er tema på noen av de månedlige møtene i kommunens ledernettverk 

og fagnettverk. Videre må kommunens systemer vise hvem som har ansvar for de ulike 

oppgavene, hvordan de skal gjøres og når de skal gjøres. Dette gjelder både skoleåret 

2011/2012 og 2014/2015. 

 

Kommunens tilbakemelding 

 

«Kommunens gamle, interne digitale 1310—system, som omtales i det første avsnittet, er nå 

erstattet med det digitale systemet MOAVA 1310.no  

 

Kravene til et forsvarlig system defineres ofte som: hva som skal gjøres, hvordan det skal 

gjøres, når det skal skje, hvem som skal gjøre det og at det faktisk blir gjort. Oppegård 

kommune bruker verktøyet MOAVA 1310 —et digitalt årshjul med gjøremål (hva) som er 

lenket til lovparagrafer, informasjonsskriv og rundskriv fra direktoratet/Fylkesmannen, og —i 

de fleste tilfelle —kommunale rutiner (hvordan). Tolkning av lovparagrafer er lagt inn i 

systemet der Utdanningsdirektoratet har gjort dette i utdypende rundskriv/veiledninger. Alle 

gjøremålene er tidfestet (når). Tidspunkter fastsettes i sammenheng med nasjonale frister 

(f.eks når nasjonale prøver gjennomføres), samt tidspunkter som er satt i kommunen etter 

drøfting med rektorene. Alle gjøremålene/tiltakene i systemet er delegert til rektorene (hvem) 
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som igjen kan delegere videre. Den som har fått ansvaret mottar en e-post som en 

påminnelse ti dager før oppgaven skal være gjennomført. Den som har  

fått oppgaven må kvittere ut at (at) oppgaven er gjort.  

 

l den skriftlige dokumentasjonen ble det oversendt innkallinger til og referater fra møter der  

kapittel 9a har vært tatt opp. Vi forbeholder oss muligheten for å huske feil, men vi er sikre 

på at både innhold og krav til reglene knyttet til § 9a-3 har vært tatt opp, informert om og 

drøftet (case). Imidlertid vil ikke ethvert referat fra disse møtene kunne dokumentere at så er 

tilfelle. Det beror både på referenten, detaljnivå og hvor mye et referat faktisk skal omhandle. 

Rektorene får i tillegg informasjon via mail, de leser seg opp via rundskriv, veiledere og 

rutiner i MOAVA, får informasjon fra Fylkesmannens regelverksamlinger og møter, blir 

informert påvirksomhetsbesøk.  

 

Oppegård kommune mener at vi gjennom alle tiltakene og systemene som er nevnt over, 

sikrer at rektorene og skoleeier har tilstrekkelig informasjon om kap. 9 i opplæringsloven. Vi 

mener også at det elektroniske systemet sammen med vårt eget system som knytter rutiner, 

rundskriv mm til hver paragraf i opplæringsloven, tilfredsstiller kravet til et forsvarlig 

system.» 

 

Fylkesmannens kommentar 

 

Vi tar til etterretning at det interne digitale 1310-systemet nå er erstattet med det digitale 

systemet MOAVA 1310.no.  

 

Etter det vi kan se er det gitt nye opplysninger når det gjelder tolkninger av lovparagrafer. 

Kommunen skriver at dette er lagt inn i systemet der Utdanningsdirektoratet har gjort dette i 

utdypende rundskriv /veiledninger. Videre er det også redegjort for hvem som har ansvaret 

for å utføre oppgavene.  Det er også gitt opplysninger om at alle gjøremålene er tidfestet. 

Utover dette har det ikke framkommet ny dokumentasjon/opplysninger som gir grunnlag for 

øvrige endringer av våre vurderinger og konklusjoner.  

 

Kommunens system for skoleåret 2011/2012 viste ikke hvem som hadde ansvar for de ulike 

oppgavene, hvordan de skulle gjøres og når de skulle gjøres. Kommunens system for 

skoleåret 2014/2015 viser hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene og når de skal 

gjøres, men ikke hvordan de skal gjøres.  

 

Når det gjelder tolking av lovparagrafer viser kommunen til informasjon og rundskriv fra  

Utdanningsdirektoratet, og at dette ligger i 1310.no systemet. I tilbakemelding på de 

foreløpige rapportene på skolenivå, er det en gjennomgående uenighet i lovtolkingen og de 

rettslige kravene som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Vi stiller oss derfor noe 

undrende til at kommunen viser til at det nettopp er disse tolkningene av loven som er lagt 

inn i systemet, og som skal sikre at kommunenivå og skolene har tilstrekkelig kunnskap om 

innhold og krav i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf. § 9a-1. Etter vår vurdering er dette 

motstridende, og det er derfor vanskelig å se hvordan skolene og kommunen kan ha 

nødvendig kunnskap for å sikre elevenes rettigheter.  

 

Ny konklusjon/oppsummering: 

Oppegård kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad at kommunenivået og skolene har 

tilstrekkelig kunnskap om innhold og krav i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf.§ 9a-1. 

Kommunen må dokumentere at reglene knyttet til kapittel 9a er tema på noen av de 

månedlige møtene i kommunens ledernettverk og fagnettverk. Videre må kommunens 

systemer vise hvordan de ulike oppgavene skal gjøres.  
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Sikrer kommunen at den får nødvendig informasjon om det som faktisk skjer på 

skolene når det gjelder kravene i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf. § 9a-1?  

 

Det framkommer i kommunens EVS at det for begge skoleårene er kommunens årlige 

virksomhetsbesøk som er den viktigste informasjonskilden når det gjelder hva som skjer på 

den enkelte skole.  

 

Videre er det opplyst i EVS at tema på virksomhetsbesøkene blant annet er resultater fra 

Elevundersøkelsen, mobbing og læringsmiljø. Mottatte kopier av referat fra virksomhetsbesøk 

ved Vassbonn skole for begge skoleårene, samt oversikter som viser tidspunkt for 

gjennomføring av virksomhetsbesøk våren 2014 og våren 2015 bekrefter at elevenes 

skolemiljø er tema i forbindelse med virksomhetsbesøkene. 

  

For skoleåret 2014/2015 er det i tillegg en kontroll av skolene gjennom systemet 1310.no. 

Denne kontrollen innebærer en oppfølging av at skolene har gjennomført tiltakene som 

fremkommer under de ulike gjøremålene. Videre skriver kommunen at de inneværende skoleår 

også innhenter antall enkeltvedtak fra skolene.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering kan Oppegård kommune dokumentere at den sikrer at 

kommunen får nødvendig informasjon om det som faktisk skjer på skolene når det gjelder 

skolenes oppfølging av kravene i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf. § 9a-1. Dette gjelder 

både skoleåret 2011/2012 og 2014/2015. 

 

 

Sikrer kommunen at denne informasjonen blir vurdert, dvs. om skolenes praksis er i 

samsvar med lovkravene i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf. § 9a-1? 

 

Kommunen skriver i sin EVS at den har skolefaglig og juridisk kompetanse på kommunenivå. 

Dette innebærer at rektorer som henvender seg med spørsmål om gjeldende regelverk alltid 

får svar og blir fulgt opp med veiledning. Kommunen skriver også at skoler noen ganger får 

direkte instruksjon dersom kommunen vurderer at skolens praksis ikke er i samsvar med 

loven.  

 

Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har faste rutiner for å vurdere informasjon om 

skolenes praksis som fremkommer i forbindelse med de årlige virksomhetsbesøkene opp imot 

lovkravene i opplæringsloven, jf. referatene som det er vist til ovenfor.  

 

Vi kan heller ikke se at kommunen har rutiner for oppfølging og vurdering/tilbakemelding av 

skolenes meldinger i 13.10.no systemet på hvordan praksis er ivaretatt.  

 

Ut ifra ovennevnte er det Fylkesmannens vurdering at Oppegård kommune ikke har rutiner 

som sikrer at kommunenivået vurderer om skolenes praksis er i samsvar med lovkravene i 

opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf. § 9a-1. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og 

2014/2015. 

 

 

Sikrer kommunen at det settes inn nødvendige tiltak dersom det avdekkes at 

praksis ikke er i samsvar med lovkravene? 
 

Det framkommer i kommunens EVS at den i tillegg til tett og direkte kontakt med 

skolene/rektorene, også bidrar generelt med å sette inn nødvendige tiltak gjennom utvikling 

av blant annet maler og rutiner. Videre at skoleledelsen sendes på kurs.    

 

Det foreligger imidlertid ikke noen dokumentasjon som viser hvilke rutiner kommunen har når 

det gjelder å iverksette tiltak dersom praksis ved skolene ikke er i samsvar med lovkravene. 

Av mottatte referater fra de årlige virksomhetsbesøkene framkommer det som tidligere nevnt 
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ikke noen vurdering av skolens virksomhet knyttet til gjeldende lovverk, og følgelig heller 

ikke av om eventuelle tiltak skal/må settes inn. 

 

Fylkesmannen vurderer det slik at Oppegård kommune ikke har rutiner som sikrer at det 

settes inn nødvendige tiltak dersom det avdekkes at praksis ikke er i samsvar med 

lovkravene. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og 2014/2015.  
 

3.3 Fylkesmannens konklusjon – forsvarlig system 

 

Oppegård kommune har ikke oppfylt opplæringslovens krav til forsvarlig system, jf. § 13-10 

andre ledd.  
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4. Frist for retting av lovbrudd  

Fylkesmannen har i kapittel 3 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis Oppegård kommune 

frist til å rette de ulovlige forholdene, jf. kommuneloven § 60 d.  

 

Frist for retting er 15.12.2016. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en 

erklæring om at de ulovlige forholdene er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddene 

er rettet.  

 

Dersom forholdene ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak, og vil kunne påklages i 

henhold til forvaltningslovens regler om dette, jf. forvaltningsloven kap VI. 

 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen: 

 

 

 Kommunens forsvarlige system 

Oppegård kommune har ikke oppfylt opplæringslovens krav til forsvarlig system, jf. § 13-10 

andre ledd. Oppegård kommune må i denne forbindelse sørge for at: 

 

 det foreligger rutiner som sikrer at kommunenivået og skolene har tilstrekkelig kunnskap 

om innhold og krav i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf.§ 9a-1. Kommunen må 

dokumentere at reglene knyttet til kapittel 9a er tema på noen av de månedlige møtene i 

kommunens ledernettverk og fagnettverk. Videre må kommunens systemer vise hvordan 

de ulike oppgavene skal gjøres.  

 det foreligger rutiner som sikrer at kommunenivået vurderer om skolenes praksis er i 

samsvar med lovkravene i opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4, jf. § 9a-1  

 det foreligger rutiner som sikrer at det settes inn nødvendige tiltak dersom det avdekkes 

at praksis ikke er i samsvar med lovkravene  
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5. Kommunens frist til å rette  
 

Som nevnt i kapittel 4 er kommunen gitt frist til å rette de ulovlige forholdene som er 

konstatert i denne rapporten. 

  

Frist for tilbakemelding er 15.12.2016. 

 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 
 

 

 

 
Oslo, 05.09.2016 

 

 

 

Ann-Karin Bjerke    Inger Børte    
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Vedlegg 1 

 

Rettslige krav 
 

Kommunen 
 

1  Forsvarlig system 

 
Opplæringsloven § 13-10 andre ledd stiller krav til kommunen om å ha et forsvarlig system 

for å vurdere, og følge opp at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir 

oppfylt. Dermed skal også elevenes rettigheter til et godt skolemiljø etter opplæringsloven 

ivaretas gjennom et forsvarlig internkontrollsystem.  

 

Opplæringsloven § 13-10 Ansvarsomfang, andre ledd, første punktum: 

Kommunen/fylkeskommunen (….) skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i 

opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og (…) skal 

ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 

kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. 

 

Systemkravet innebærer et krav til kommunen om aktiv, planmessig og kontinuerlig styring 

slik at kravene i opplæringsloven med tilhørende forskrifter til enhver tid oppfylles. Dette 

forutsetter regelmessige rutiner for kommunikasjon og samhandling mellom kommunens 

administrasjon og underliggende virksomheter (skoler). Med rutiner menes angivelse av hva 

som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, hvordan det skal gjøres og når det skal skje. Det 

er en forutsetning at systemet/rutinene er innarbeidet i organisasjonen, slik at de som jobber 

med det i kommunens administrasjon og rektorene både er kjent med rutinene og følger dem 

i praksis. 

 

For å oppfylle kravene til et forsvarlig system må kommunen kunne dokumentere 

- at det foreligger rutiner som sikrer at kommunenivået og skolene har tilstrekkelig 

kunnskap om innhold og krav i opplæringsloven kapittel 9a  

- at det foreligger rutiner som sikrer at kommunen får nødvendig informasjon om det som 

faktisk skjer når det gjelder kravene i kapittel 9a   

- at det foreligger rutiner for at denne informasjonen blir vurdert i forhold til lovkravene 

- at det foreligger rutiner for å sette inn nødvendige tiltak dersom det avdekkes at praksis 

ikke er i samsvar med lovkravene.  
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Vedlegg 2  

 

Oversikt over innsendt dokumentasjon – Oppegård kommune  
 

Perm 1 
 

Egenvurdering og dokumentasjon: 

 

Dokumentasjon 2014-2015 

 

 1. Referater fra ledernettverk 

 2. Innkallinger og referater fra fagnettverk 

 3. 1310 — lnternkontrollsystem MOAVA 

 4. Strategi for skoleutvikling 2015-2019 

 5. Nærværsplan (Elevnærvær -felles rutiner for skolene) 

 6. Rutiner for arbeid med Elevundersøkelsen (revidert) 2014 

 7. Plan for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2014/2015 

 8. Virksomhetsbesøk, referat fra Vassbonn skole 

 9. Eksempel på henvendelse/mail fra en skole til administrasjonen 

10.Rapport - «Tiltak for bedre læringsmiljø -2014-2015» 

 

 

Dokumentasjon 2011-2012 

 

 11.Aktivitetsplan/årshjul Referater fra ledernettverk 

 12.Referater fra fagnettverk 

 13.1310 - internkontrollsystem for opplæringsloven (digitalt), aktivitetsplan/årshjul   

 14.Mal for vedtak om tiltak 9a-3, 3.Iedd 

 15.Retningslinjer for akutt håndtering av krenkende atferd og mobbing (9a-3, 2.ledd) 

 16 a Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen 2013 

 16.b Retningslinjer for fraværsoppfølging 

 17.Rutiner for arbeid med elevundersøkelsen 

 18.Plan for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2011/2012 

 19.Referat virksomhetsbesøk Vassbonn 

 20.Mobbeplakat 

 21.Tips til foresatte, barn, unge om sosiale medier 

 22.Serviceerklæring - Grunnskoleopplæring 1.-10.trinn 

 23.Strategi for skoleutvikling 2011-2014 

 24.Manifest mot mobbing 
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Sammendrag 

Tema og formål 
 

Tema for Fylkesmannens tilsyn med Oppegård kommune-Vassbonn skole er «Skolens arbeid 

med elevenes psykososiale skolemiljø», jf. opplæringsloven kapittel 9a. Tilsynet har tatt 

utgangspunkt i oppsettet fra tidligere felles nasjonale tilsyn, men tema brukermedvirkning er 

utelatt.   

 

Tilsynet med Vassbonn skole er delt inn i to hovedkategorier: 
 

 Forebyggende arbeid og internkontroll - § 9a-4 og § 9a-3 første ledd 

 Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre og tredje ledd 

 

Fylkesmannen har kontrollert følgende: 
 

 Vassbonn skoles arbeid med elevenes psykososiale miljø skoleåret 2011/2012 og 

skoleåret 2014/2015, jf. opplæringsloven § 9a-4 og § 9a-3  

 

Det overordnede formålet med dette tilsynet er å kontrollere skolens rutiner og arbeid knyttet til 

elevenes psykososiale skolemiljø. Videre har det vært en del av tilsynet å kontrollere om 

Vassbonn skoles håndtering og oppfølging av en konkret sak som gjelder en tidligere elev, var i 

henhold til regelverket. 

 

Gjennomføring 
 

Tilsynet ble åpnet gjennom brev 13.01.2016. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i 

denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder rektors egenvurdering, som vi 

ba om i tilsynsvarselet, og opplysninger fra intervju. 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 14.03.2016 og 27.04.2016. Det ble avholdt intervjuer med 

rektor og fem kontaktlærere. I tillegg avholdt Fylkesmannen intervju med foreldrene til den 

tidligere eleven, heretter benevnt A. Foreldrenes advokat deltok også under dette intervjuet. 

 
Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Oppegård kommune og Vassbonn skole 

01.06.2016, og Fylkesmannen avholdt sluttmøte 17.06.16. Oppegård kommune fikk frist til 

fredag 24.06.2016 til å uttale seg om innholdet i den foreløpige rapporten. Oppegård 

kommune opplyste at tilbakemeldingen ville bli sendt i begynnelsen av uken etter.  

Tilbakemelding fra kommune ble mottatt hos Fylkesmannen 06.07.2016. Fylkesmannen har 

også mottatt tilbakemelding fra foreldrene til den tidligere eleven. 

 

Avdekkede lovbrudd 
 
Det fremgår av kapittel 6 i rapporten hvilke lovbrudd som er avdekket og hvilke pålegg som 

er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen.   

 

Status og veien videre 
 
Oppegård kommune har frist 15.12.2016 for å gi tilbakemelding til Fylkesmannen om at de 

ulovlige forholdene som er konstatert i denne rapporten er rettet, jf. kapittel 6. Kommunen 

skal da erklære at lovbruddene er rettet og kort redegjøre for hvordan dette er gjort. 
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1 Innledning 

Fylkesmannen mottok en henvendelse fra Oppegård kommune den 11.11.2015. På bakgrunn 

av en konkret sak ble Fylkesmannen anmodet om å gjennomføre tilsyn med Vassbonn skole  

og Sofiemyrtoppen skole, samt med kommunens rutiner knyttet til kapittel 9a i 

opplæringsloven. 

 

Fylkesmannen har i perioden fra 13.01.2016 til dags dato gjennomført tilsyn med «Elevenes 

psykososiale skolemiljø» i Oppegård kommune og de to skolene.    

 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet 

med Vassbonn skole. Fristen er 15.12.2016. 

 

Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om 

retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som 

enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 
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2 Om tilsynet med Oppegård kommune – Vassbonn skole 

 

2.1 Fylkesmannens myndighet  

 

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringslova § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kapittel 10 a. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn, 

jf. kommuneloven § 60 b. 

 

Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med 

forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, 

etterprøvbarhet og effektivitet. 

 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette 

som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av 

denne, som er brutt. 

 

 

2.2 Tema for tilsynet  

Det har i perioden 2010 – 2013 blitt gjennomført felles nasjonalt tilsyn med temaet skolenes 

arbeid med elevenes psykososiale miljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a. Dette tilsynet med 

Oppegård kommune har tatt utgangspunkt i oppsettet fra tidligere felles nasjonale tilsyn, men 

tema brukermedvirkning er utelatt.   

 

Tilsynet med Vassbonn skole er delt inn i to hovedkategorier: 
 

 Forebyggende arbeid og internkontroll - § 9a-4 og § 9a-3 første ledd 

 Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre og tredje ledd 

 

Fylkesmannen har kontrollert følgende: 
 

 Vassbonn skoles arbeid med elevenes psykososiale miljø skoleåret 2011/2012 og 

skoleåret 2014/2015, jf. opplæringsloven § 9a-4 og § 9a-3  

 

En del av tilsynet har også har vært å kontrollere om Vassbonn skoles håndtering og oppfølging 

av en tidligere elev var i henhold til regelverket. Vi har her valgt å ta utgangspunkt i to skoleår. 

 

Kommunens ansvar 

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd er en overordnet regel som pålegger skoleeier å ha et 

forsvarlig system for oppfølging av alle lovkrav. Det er kommunen som skoleeier som må 

sørge for at skoleledelsen ved hver enkelt skole oppfyller kravene og pliktene i loven, og at 

den tilbyr de tjenester og aktiviteter som loven omhandler. 

 

Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt psykososialt miljø skjer på skolen. Det er 

skoleledelsen og de ansatte som i det daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen 

som skoleeier er likevel øverste ansvarlige for at pliktene i kapittel 9a blir oppfylt. Dette 

innebærer at selv om det i tilsynet har vært undersøkt handlinger som skjer i skolen, så er 

det kommunen som er ansvarlig for oppfyllelse av elevenes rettigheter, og som derfor er 

adressat for eventuelle pålegg om retting i samsvar med kommuneloven § 60d. 

 
Formålet med tilsynet  

Et godt skolemiljø er en viktig innsatsfaktor for en god skole og for realisering av 

formålsparagrafen i opplæringsloven § 1-1. Mangler ved skolemiljøet kan føre til mistrivsel 

blant elevene, og det vil kunne ha direkte betydning for læringsutbyttet.  

 

Det psykososiale miljøet handler om mellommenneskelige forhold og er en positiv eller 

negativ følge av samhandling og kommunikasjon mellom alle de som er på skolen. 
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Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg 

positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barns og ungdommers liv. Skolen er 

stedet for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og 

inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få det riktige fokus. 

 

Det overordnede formålet med dette tilsynet er å kontrollere skolens rutiner og arbeid knyttet til 

elevenes psykososiale skolemiljø. Videre har det vært en del av tilsynet å kontrollere om 

Vassbonn skoles håndtering og oppfølging av en konkret sak som gjelder en tidligere elev, var i 

henhold til regelverket. 

 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

Tilsynet med Oppegård kommune ble åpnet gjennom brev 13.01.2016. Kommunen ble pålagt 

å legge fram dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c.  

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder 

rektors egenvurdering og opplysninger fra intervju. 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 14.03.2016 og 27.04.2016. 

 

Det ble avholdt intervjuer med rektor og fem kontaktlærere.  

 

I tillegg avholdt Fylkesmannen intervju med foreldrene til den tidligere eleven, heretter benevnt 

A. Foreldrenes advokat deltok også under dette intervjuet. 

 

2.4 Om tilsynsrapporten  

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 

etterleves, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne 

tilsynsrapporten. 

 

Tilsynsrapporten inneholder frist for retting av ulovlige forhold som er avdekket, jf. 

kommuneloven § 60 d. Frist for retting er 15.12.2016. 

 

Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av skolen. 

Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på det temaet 

som er valgt. 

 

2.4.1 Kommentarer til foreløpig tilsynsrapport 

Fylkesmannen har mottatt tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport fra Oppegård kommune/ 

Vassbonn skole.  

 

Kommunen har delt inn sin tilbakemelding med generelle kommentarer som er utdypet med 

underpunkter. Videre er det gitt kommentarer til enkelte punkter i foreløpig rapport. 

Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene og har funnet det mest hensiktsmessig å 

kommentere disse i dette kapittelet.    

 

 

1. Definisjon av krenkende adferd – rettslig grunnlag  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding:  

«Kommunen er ikke enig i forståelse av lovkravene til systematisk arbeid med 

krenkende ord og handlinger, jf. §§ 9a—4 og 9a—3. Særlig at hver skole i en felles prosess 

med de ansatte må definere hva de mener med krenkende adferd. Kommunen mener 

at forståelsen må utledes av lovens ordlyd i tråd med forarbeider og andre rettskilder. 
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Utarbeidelse av forskjellige definisjoner på den enkelte skole kan etter kommunens 

vurdering være egnet til å medføre lovbrudd.» 

 
Kommunen har også utdypet dette nærmere i eget punkt om det juridiske grunnlaget: 

 

«Fylkesmannen legger til grunn at skolen etter å 9a—4 på en helt spesifikk fremgangsmåte i 

en fellesprosess må utarbeide sin egen definisjon av «krenkende», og at når det ikke er gjort, 

har skolene uten videre heller ikke oppfylt sine plikter etter å 9a-3 generelt, på individuelt 

nivå eller i konket sak. Det synes som at Fylkesmannen ikke har vurdert konkret hvorvidt å 

9a-3 er oppfylt, men heller fokusert på rutiner og systematikk etter å 9a—4 også under disse 

punktene.» 

 

 «Til de enkelte bestemmelsene har Fylkesmannen satt opp kriterier for hva som skal til for å 

oppfyllekravene. Disse er etter hva vi har forstått i stor grad hentet fra 

Utdanningsdirektoratets rundskriv. Vi anser at lovens forarbeider bør fremheves i større grad. 

Rundskriv er en rettskilde av betydning, men går gjerne utover det som kan utledes direkte 

av lov og forskrift. Kommunen anser at det i rapporten legges mer i tolkningen av 

lovbestemmelsene enn det rettskildene gir grunnlag for.» 

 

Fylkesmannens kommentar 

Etter det Fylkesmannen forstår mener kommunen at det ikke er grunnlag for å stille opp et 

krav om at skolene må vise til en felles prosess som har ledet fram til og/eller bearbeidet en 

felles forståelse/definisjon av hva skolen anser som krenkende adferd. Kommunen mener at 

det er lovens eksempler sammen med forarbeidene (Ot.prp. nr.72( 2001-2002)) som gir et 

svært godt utgangspunkt for forståelsen.  

 

Lovens ordlyd når det gjelder hva som kan være å anse som krenkende ord eller handlinger, 

er ikke uttømmende og er kun eksempler på hva som kan omfattes av begrepet. Vi kan heller 

ikke se at forarbeidene gir noen flere føringen for hva som skal tolkes inn i begrepet.  

 

For å sikre at alle ansatte har en lik forståelse av hva som kan være «krenkende ord og 

handlinger» så må dette bearbeides og diskuteres i hele personalet.  Slik Fylkesmannen ser 

det, er dette en forutsetning for å ivareta den plikten skolens ansatte har til å reagere ved 

kunnskap eller mistanke om at noen ikke har det greit på skolen.  Selv om det er den enkelte 

elevs subjektive opplevelse som skal legges til grunn for om eleven opplever å ha blitt 

krenket eller ikke, må skolen ha en felles standard for hva den aksepterer av adferd og 

språkbruk i skolehverdagen. Hva som anses eller oppleves som krenkende vil også kunne 

endre seg over tid, og det forutsettes derfor at det er en kontinuerlig prosess ved skolen når 

det gjelder å diskutere dette.  

 

Fylkesmannen viser for øvrig til pkt.2.2 i rapporten, der det er vist til tidligere felles nasjonalt 

tilsyn med temaet «Skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø», og at tilsynet med 

Oppegård kommune har tatt utgangspunkt i dette. Dette gjelder også de rettslige kravene 

som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, og som er lagt til grunn i alle våre tilsyn med 

dette temaet, samt på våre regelverkssamlinger.  

 

På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at det ikke er grunnlag for å endre våre 

konklusjoner. Våre vurderinger og konklusjon i pkt. 3.2 første kontrollspørsmål  

opprettholdes.  

 

 

2. Sammenheng mellom krav i §§9a-4 og 9a-3  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen mener at det i større grad bør skilles mellom krav i §§ 9a—4 og 9a-3. I  

rapporten kan det se ut som at manglende systematisk arbeid etter § 9a—4 (kap.3 i  

rapportene) uten videre medfører selvstendig brudd på § 9a-3 (kap. 5 og 6 i  
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rapportene).»  

 

Kommunen har også utdypet dette nærmere i eget punkt om det juridiske grunnlaget: 

 

«Særlig anser vi at Fylkesmannen stiller for konkrete krav til fremgangsmåte for hvordan 

lovkravene skal oppfylles. På enkelte områder synes det som at Fylkesmannen mener at det 

skal være forhåndsdefinerte rutiner for alle situasjoner. Dette vil ikke være i tråd med mange 

av lovbestemmelsene som forutsetter konkrete helhetsvurderinger i det enkelte tilfelle, f.eks.  

hvorvidt noen blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Til dette vil Fylkesmannen påpeke at det vil være sammenheng mellom krav i § 9a-3 og 

kravet til et internkontrollsystem, jf. § 9a-4, herunder at det er utarbeidet rutiner for å sikre 

at kravene i § 9a-3 blir oppfylt.  Manglende rutiner vil ikke uten videre føre til brudd på disse 

bestemmelsene. Våre vurderinger viser imidlertid at det ved skolene vi har kontrollert, også 

har vært brudd på § 9a-3.  

 

I Ot.prp. 72  (2001-2002) står det under pkt.6.2.2 på side 23 at skolen må sette seg 

konkrete mål for det psykososiale miljøet, og arbeide systematisk og planmessig for å nå 

disse.  Skolen må også ha klare rutiner for hvordan problem som f.eks. mobbing skal 

avdekkes og håndteres. Dette innebærer at skolen må ha felles rutiner, som er kjent for alle 

ansatte, slik at eventuelle hendelser som kan være brudd på elevens rett til et godt skolemiljø 

blir fulgt opp.   

 

 

3. Vedtaksplikt etter § 9a-3 tredje ledd  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen er ikke enig i at det etter § 9a-3 (3) alltid skal fattes enkeltvedtak når  

foreldre «henvender» seg om skolemiljøet. Kommunen anser at vedtaksplikten først  

utløses ved at noen «ber om tiltak» slik det er forutsatt i lovens ordlyd. « 

 

Kommunen har også utdypet dette nærmere i eget punkt om det juridiske grunnlaget: 

 

« l tredje ledd er det «ber om tiltak» som er utløsende for plikten til å følge reglene om 

enkeltvedtak. Det er lovens ordlyd og tolkningen av denne som er avgjørende. Også her gir 

forarbeidene god veiledning. Fylkesmannen har lagt til grunn at det skal fattes vedtak når 

foreldre «henvender» seg om skolemiljøet. Denne plikten utløses først ved at noen «ber om 

tiltak» og ikke ved enhver henvendelse.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Etter det vi forstår mener kommunen at vedtaksplikten utløses først når noen spesifikt «ber 

om tiltak», da dette er lovens ordlyd. 

 

Når elever eller foreldre henvender seg til skolen og formidler at eleven ikke har det bra, 

innebærer dette at de ønsker/forventer at skolen skal gjøre noe, jf. elevens individuelle rett 

etter § 9a-1. Selv om det i en slik henvendelse ikke eksplisitt gis uttrykk for at de ber konkret 

om at det skal iverksettes tiltak, må dette følges opp med vedtak med tiltak. Ordlyden kan 

ikke tolkes så snevert som det kommunen legger til grunn. En slik lovforståelse er ikke i 

samsvar med kapittel 9a sitt formål om at alle elever skal ha et godt og trygt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring.   
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4. Fylkesmannens vurderinger og begrunnelser   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen har generelt vanskelig for å se hvordan Fylkesmannen har kommet frem til  

sine konklusjoner ut fra vurderingene og begrunnelsene som er gitt i den foreløpige  

rapporten. Vi ønsker derfor at dette tydeliggjøres i endelig rapporten.» 

 

«Det er generelt vanskelig for kommunen å se ut fra vurderingene og begrunnelsene hvordan  

Fylkesmannen har kommet frem til sine konklusjoner, og det synes som om enkelte 

resonnementer er utelatt. Dette medfører at det er vanskelig for kommunen å uttale seg til 

de vurderingene som er gjort eller ta stilling til konklusjonene.»  

 

Fylkesmannens kommentar: 

Det er vanskelig for Fylkesmannen å se hvilke vurderinger og begrunnelser dette gjelder.  

Kommunen har ikke vist konkret til hvilke punkter i rapportene de mener er uklare. 

Kommunens tilbakemelding gir ikke tilstrekkelig informasjon om hva som ønskes tydeliggjort. 

Fylkesmannen mener at våre vurderinger og begrunnelser framkommer tydelig i rapporten. Vi 

tar kommunens tilbakemelding til orientering, men ser ikke at vi har grunnlag for å foreta 

noen endringer i rapporten. 

 

 

5. Fakta som er lagt til grunn   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen ber om at det i større grad bør fremgå hvilke fakta Fylkesmannen legger til  

grunn i den endelige tilsynsrapporten.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen viser her til pkt. 2.3 i rapporten. De fakta som er lagt til grunn for våre 

vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon vi har fått fra 

skolen/kommunen og de involverte foreldrene, rektors egenvurdering og opplysninger fra 

intervjuer. Vi mener at de fakta vi har lagt til grunn, framkommer i rapportene under hvert 

kontrollspørsmål.  

 

 

6. Generelt om krav til dokumentasjon   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen anser at det bør presiseres hvorvidt det stilles særlig krav til  

dokumentasjon. l de tilfeller det ikke stilles særlige krav til dette bør det fremgå  

hvordan Fylkesmannen vurderer foreliggende informasjon og hva som legges til grunn.» 

 

«Det er uklart for kommunen hvilke krav Fylkesmannen stiller til dokumentasjon for at 

Iovkravene skal være oppfylt.  

 

Fylkesmannen konkluderer flere steder med at kommunen ikke kan dokumentere at enkelte 

krav er oppfylt, og det synes som at Fylkesmannen legger til grunn at dette er brudd i seg 

selv. Det bør presiseres hvorvidt det stilles særlig krav til dokumentasjon. Hvis ikke bør det 

fremgå hvordan mangel på dokumentasjon er vurdert.  

 

På enkelte områder kan mangel på dokumentasjon tilsi at kravene ikke blir overholdt, men vi 

er ikke enig i at det uten videre kan legges til grunn. Det er grunn til å tro at skolen følger 
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aktuelle lovkrav. Særlig når det er andre faste holdepunkter for at dette blir gjort, er det 

vanskelig å forstå at Fylkesmannen konkludere med det motsatte.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Med unntak av det som gjelder hvordan den enkelte elev følges opp i forbindelse med 

inspeksjon/tilsyn, se nedenfor, har kommunen heller ikke her vist konkret til hvilke punkter i 

rapportene den mener er uklare. Fylkesmannen tar kommunens tilbakemelding til orientering, 

men ser ikke at vi har grunnlag for å foreta noen endringer i rapporten. 

 

 

7. Krav til dokumentasjon i forbindelse med inspeksjon/tilsyn   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Her fremstår det som at Fylkesmannen oppstiller et særlig dokumentasjonskrav til hvordan 

den enkelte elev følges opp i forbindelse med inspeksjon/tilsyn ettersom dette i seg selv 

fremstår som et brudd på lovkrav. Vi ber derfor om at dette presiseres i den endelige 

rapporten.» 

 

Fylkesmannens kommentar:  

Fylkesmannen mener ikke at det er noe krav til dokumentasjon når det gjelder oppfølging av 

eleven ved inspeksjon. Vi ser at vår formulering kan forstås slik. Det vi mener er at vi ikke 

kan se at skolen har noen felles rutiner for oppfølging av den enkelte elev slik det 

framkommer i korreksjonspunkt to i punkt 3.3. 

 

 

8. Taushetsbelagte opplysninger   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen ber om at enkelte taushetsbelagte opplysninger utelates fra den endelige 

rapporten.» 

 

«Fylkesmannen har uttalt at rapporten i sin helhet er offentlig. Kommunen er imidlertid av 

den oppfatning av at enkelte forhold er underlagt taushetsplikt.  

 

……Tilsvarende gjelder kapittel 5 i rapporten om Vassbonn skole.»  

 

Fylkesmannens kommentar: 

Kommunen har ikke spesifisert hvilke opplysninger den mener er taushetsbelagte. 

Fylkesmannen kan ikke se at det er taushetsbelagte opplysninger i kap 5. Tilbakemelding fra 

foreldrene er at rapporten er tilstrekkelig anonymisert. På denne bakgrunn er det ikke gjort 

noen endringer i kapittel 5.     

  

 

9. Tidspunkt for lovbrudd   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen anser at det bør fremgå tydeligere hvilket tidspunkt aktuelle lovbrudd er  

gjort, og hva som fremdeles er aktuelt ettersom deler av tilsynet gjelder forhold tilbake  

i tid.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Ut fra bestillingen vi fikk fra kommunen varslet Fylkesmannen at vi skulle kontrollere 

Vassbonn skoles arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø skoleårene 2011/2012 og 

2014/2015. Alle lovbruddene er knyttet til begge disse årene. Vi er klar over at skolen kan ha 
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endret sine rutinger og praksis skoleåret 2015/2016. Dette vil i så fall kunne opplyses/vises 

til i forbindelse med tilbakemelding om at lovbrudd er rettet, se 6.   

  

 

10. Generell kommentar til kap. 1 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Til kap. 1 Innledning, bemerker kommunen at det fremstår som tidlig å forhåndsvarsle et 

eventuelt pålegg allerede nå. Dette er først aktuelt dersom kommunen ikke retter ulovlige 

forhold som fremgår av den endelige rapporten».    

 

Fylkesmannens kommentar: 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en metodehåndbok som fylkesmennene er pålagt å 

følge ved gjennomføring av tilsyn. Det følger her, side 73, om foreløpig tilsynsrapport, at 

Fylkesmannen gjennom denne skal formidle tilsynsresultatene og varsle pålegg om retting av 

lovbrudd.  Foreløpig tilsynsrapport er et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16.  

 

 

11. Generell kommentar til kap. 3.2 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Til kap. 3.2 bemerker vi at det ikke kan utledes et krav til at skolen selv må definere hva 

den anser som krenkende adferd av § 9a—4,jf. § 9a-3 første ledd.»  

 

«Man vil uansett ikke kunne omfatte alle tenkelige tilfeller i en definisjon, og den enkelte må  

nødvendigvis vurdere den enkelte hendelse konkret og i sammenheng med situasjon, person, 

andre tidligere hendelser osv. Det vil likevel ikke bli helt tilfeldig hva som meldes til ledelsen, 

slik Fylkesmannen ser ut til å legge til grunn. Vi mener at den ansatte i utgangspunktet har 

en god forståelse av hva som ligger i begrepet. Det er derfor vanskelig å se at det kan kreves 

at alle ansatte samles oftere enn en gang i året for å gå gjennom dette når det i tillegg jobbes 

kontinuerlig med dette på teamnivå og ellers.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Kommunen gjentar og utdyper her hvorfor de mener vi ikke kan stille krav om en felles 

prosess for å definere hva som er å anse som krenkende adferd ved den enkelte skole. Vi er 

enig i at ikke «alle tilfeller» kan omfattes av en definisjon. Det er imidlertid viktig at alle 

ansatte har en felles forståelse av hva som ikke er akseptabel adferd og ordbruk, og som skal 

gjelde for alle elever.  

 

Det vil alltid være ulikt hva den enkelte elev selv opplever som krenkende og de vil ha ulike 

terskler for hva de synes er greit og ikke. Et av eksemplene i lovens ordlyd er rasisme. Det er 

helt klart at skolen må diskutere og definere hva den legger i dette. Noen elever vil for 

eksempel ikke reagere hvis de blir kalt for «brunost», mens andre vil oppleve dette som en 

krenkelse. Hvis skolen har kommet fram til at den ikke skal akseptere at noen blir kalt for 

dette, da har man en felles forståelse og alle skal gripe inn hvis de hører noen blir kalt 

«brunost».  Hvis de ikke har hatt denne diskusjonen ved skolen, må den enkelte lærer sjekke 

om eleven opplever dette som en krenkelse eller ikke. Det kan ikke være opp til den enkelte 

ansatte å vurdere når det skal slås ned på slik språkbruk.  

  

Videre skriver kommunen at det er vanskelig å se at det kan kreves at alle ansatte samles 

oftere enn en gang i året for å gjennomgå dette. Fylkesmannen viser til at det forutsetter en 

kontinuerlig prosess hele skoleåret. Dette innebærer at elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø fritt for krenkelser skal være et tema for diskusjoner og drøftinger gjennom hele 

skoleåret. Dette er også viktig for å få fram nye problemstillinger og annen form for adferd 

som ikke skal aksepteres.  
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12. Skolens internkontrollsystem 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi mener at det bør presiseres at kommunen har et internkontrollsystem, men at det er 

avdekket enkelte mangler og helst konkret hvilke mangler.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Det er uklart hva kommunen mener med dette, da det er skolens internkontrollsystem etter § 

9a-4 som er vurdert her. Vi mener at det som er avdekket av mangler framkommer klart av  

korreksjonspunktene i pkt. 3.3. 

 

 

13. Skolens rutiner 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen mener skolene i all hovedsak har rutiner som sikrer etterlevelse av aktuelt 

regelverk. Vi er likevel enige i at disse bør skriftliggjøres.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen viser til våre vurderinger i rapporten. Vi kan ikke se at det har framkommet 

nye opplysninger som endrer våre konklusjoner. 

 

 

14. De ansattes handlingsplikt 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi kan ikke se at det fremgår av rapporten hva Fylkesmannen bygger på, annet enn at 

skolen ikke har utarbeidet sin egen definisjon av krenkende adferd. Det synes som om 

Fylkesmannen da anser at skolen heller ikke har mulighet for å vite når de skal reagere og 

varsle. Kommunen mener at de ansatte i all hovedsak har tilstrekkelig kunnskap til å vite når 

de skal reagere og varsle. Dette er imidlertid basert på lovens ordlyd og videre tolkning fra 

Utdanningsdirektoratet og ikke på skolens egen definisjon. Kommunen er ikke enig i at dette 

blir tilfeldig, fordi den enkelte ansatte uansett må gjøre en konkret og skjønnsmessig 

vurdering av den enkelte hendelse.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen vil her presisere at vi i tillegg til det vi har vurdert som manglende felles 

forståelse av hva som skal anses som krenkende adferd, bygger på opplysninger gitt 

intervjuer. I foreløpig rapport skrev vi følgende:  

 

På bakgrunn av intervjuene er vårt inntrykk at alle reagerer, men at det reageres 

forskjellig, og at det er avhengig av alvorlighetsgrad, om det er mobbing eller 

enkeltepisoder, samt hvilken elev det gjelder. Følgelig blir det også tilfeldig og opp til 

den enkeltes skjønnsmessige vurdering om rektor blir varslet. Med en slik praksis 

anser Fylkesmannen at det er en fare for at «like» hendelser kan bli behandlet ulikt, 

og at saker som skulle vært meldt videre, ikke blir det.  

 

Vi kan ikke se at det har framkommet nye opplysninger som gir grunnlag for å endre våre 

vurderinger og konklusjon. 

 

 

15. Enkeltvedtak når elever/foreldre ber om tiltak 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen er ikke enig i at dette gjelder for skoleåret 2014/2015. Praksis for ikke å fatte  
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enkeltvedtak når foreldrene ikke ønsket det i 2011/2012 var ikke i tråd med lovkravet, men 

dette ble rettet opp 2014/2015. For øvrig anser kommunen at skolen har en klar praksis for 

at skoleledelsen blir varslet når noen ber om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

I foreløpig rapport skrev vi følgende: 

Fylkesmannen ser at det har vært en endring av praksis. I 2011/2012 ble det ikke alltid 

fattet vedtak på bakgrunn av henvendelser. I 2014/2015 synes det som om det ble fattet 

vedtak først når mobbesaker ikke ble løst. Det kan synes som om skolen har blitt mer 

bevisst på at det skal fattes vedtak, og at de har blitt flinkere til å dokumentere/ loggføre 

aktiviteter og hendelser.  

 

Videre skrev vi i foreløpig rapport at informasjonen fra andre foreldre og handlingsplanen, jf. 

pkt. 8, var bakgrunn for vår konklusjon. Det framgår her at vedtak blir fattet når skolen og/eller 

foreldrene anser at elevens psykososiale miljø ikke er tilfredsstillende. Fylkesmannen vil 

presisere at alle elevene har rett til et godt psykososialt skolemiljø som skal fremme helse, 

trivsel og læring. Vi mener at begrepet «tilfredsstillende» blir for vagt. Det framkommer heller 

ikke at det alltid skal fattes vedtak når elever/foreldre henvender seg til skolen om det 

psykososiale miljøet, også når skolen mener at elevens rett er oppfylt. Det er derfor vanskelig 

for Fylkesmannen å se at skolen faktisk fatter vedtak i alle tilfeller. I tillegg er det uklart for 

Fylkesmannen i hvilken grad det blir diskutert i personalet hva det vil si å «be om tiltak».   

 

Vi kan ikke se at det har framkommet nye opplysninger som gir grunnlag for å endre våre 

vurderinger og konklusjon. 

 

 

16. Informasjon om rett til enkeltvedtak 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi gir informasjon om dette på nettsider, forskjellige skriv på foreldremøter osv. Konkret 

anser vi at vi oppfyller veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11.» 

 

«Fylkesmannen kommenterer at rektor i egenvurderingen skriver at skolen ikke kan 

dokumentere f.eks. på skolens hjemmeside at det gis informasjon om retten til enkeltvedtak. 

Årsaken til at dette ble skrevet, er at vi ikke kan se historikken til hjemmesiden og se når ting 

er blitt endret. Vi kan derfor ikke dokumentere hva som lå ute i 2011. Imidlertid ligger Plan 

for godt læringsmiljø på kommunens nettside (lagt ut i 2013) og Serviceerklæring for 

grunnskoleopplæring 1-10 trinn (Laget i 2012 og deles ut til foreldre). Begge dokumentene 

omtaler retten til enkeltvedtak og klageadgang.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

I foreløpig rapport skrev vi følgende: 

Fylkesmannen kan ikke se at det i noen av de dokumentene vi har mottatt, er gitt 

informasjon om retten til å få enkeltvedtak. Når det gjelder informasjon på foreldremøter, 

har ikke Fylkesmannen mulighet til å kontrollere dette. Uansett vil dette ikke være 

tilstrekkelig, med tanke på foreldre som ikke har hatt mulighet til å delta på foreldremøte.  

 

Det er lenke til «Skolens handlingsplan mot mobbing» på skolens hjemmesider, men 

verken dette dokumentet eller andre dokumenter sier noe om elevenes/foresattes 

rettigheter knyttet til elevenes skolemiljø. 

 

Vi ser at retten til enkeltvedtak framkommer i «Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen» 

av 16.9.2013, der det er et punkt på side 12 som heter «Rett til enkeltvedtak».  Dette 

dokumentet er tilgjengelig på kommunens nettsider, men det er ingen lenke fra skolens 
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nettsider. Serviceerklæringen er ikke tydelig på denne retten. Der står det kun at rektor fatter 

vedtak. Det er viktig at det er tydelig for foreldre hvilke rettigheter de har når barna ikke har 

det bra på skolen. Fylkesmannen mener imidlertid at disse opplysningene må framkomme 

også på skolens nettsider, evt. med link til kommunens nettsider, se også punkt 17 nedenfor. 

  

Vi kan ikke se at de nye opplysningene som har framkommet gir grunnlag for å endre våre 

vurderinger og konklusjon. 

 

 

17. Forholdet mellom kommunens og skolens planer 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi ser i noen tilfelle at Fylkesmannen påpeker mangler ved skolenes planer/rutiner uten å se  

helheten til de kommunale planer/rutiner. Disse er ikke kommet tilstrekkelig fram i 

vurderingen av skolenes praksis og planer. Det gjør at Fylkesmannen i rapporten etterspør 

planer/rutiner ved den enkelte skole som er felles kommunale. Dette gjelder bl.a. Plan for 

godt læringsmiljø hvor handlingsplikten og hvordan individuelt rettet arbeid skal foregå 

omtales. Her henvises det til rutinebeskrivelsen for akutt håndtering av krenkende ord og 

handlinger. Plan for godt læringsmiljø skal gjennomgås med personalet årlig.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen har i sin vurdering tatt utgangspunkt i dokumenter og redegjørelse som vi 

mottok fra kommunen og skolen, samt opplysninger som framkom i intervjuer. Den 

kommunale planen, «Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen», er oversendt 

Fylkesmannen fra kommunen. Det ble imidlertid ikke vist til denne verken i intervjuer eller i 

skolens egenvurdering. Dersom Fylkesmannen skal legge en kommunal plan til grunn for å 

vurdere om lovkrav er oppfylt eller ikke, forutsetter dette at planen er implementert på 

skolen. Vi kan ikke se at dette er tilfelle, og det er derfor ikke grunnlag for å endre våre 

vurderinger og konklusjoner.   

 

 

18. Voksnes adferd overfor elever 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi kan ikke se av loven at voksnes atferd overfor elever skal defineres spesifikt eller omtales 

særskilt.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen viser her til Ot.prp.72 (2001-2002) side 34 til § 9a-3: Føresegna gjeld både 

situasjoner der krenkjande ord eller handling kjem frå medelevar og der dei kjem frå 

peronalet.  

 

En lærers oppførsel kan også ha innvirkning på elevenes psykososiale miljø. En lærer som i 

opplæringen ytrer rasistiske utsagn, sarkastiske utsagn eller nedsettende kommentarer vil 

krenke elevenes rett etter § 9a-1.  

 

Dette innebærer at definisjon av voksnes adferd må inkluderes i krenkende adferd.  

 

Det er derfor ikke grunnlag for å endre våre vurderinger og konklusjon. 
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19. Tilsyn med elevene 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Fylkesmannen skriver at skolens tilsynsplaner beskriver områder for tilsyn og at informasjon 

i handlingsplan mot mobbing sier noe om ansvar og oppgaver som tilsynslærerne har. Vi 

mener den tette kommunikasjonen lærerne mellom er en styrke for å praktisere reaksjoner 

likt. Teamene har jevnlig diskusjoner både om elevenes planer, resultater og trivsel. Ved å 

kunne bruke hverandre og jevnlig reflektere, blir praksis mer lik og ensartet. Vi opplever at 

Fylkesmannens vurdering ikke er identisk med hva vi ville formidle.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Skolen viser til at den tette kommunikasjonen mellom lærerne er en styrke for å praktisere 

reaksjoner likt. Vi står fast ved at skolen mangler den grunnleggende felles forståelsen, og 

det er ikke framkommet noen nye opplysninger som gjør at det er grunnlag for å endre vår 

konklusjon.  

 

 

20. Varsling til skoleledelsen 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Rektor mener de ansatte vet når de skal komme til henne med saker. Er ansatte i tvil, 

kommer de og drøfter med henne. Terskelen for å drøfte er lav. Vi tolker Fylkesmannen slik 

at det ikke skal være en individuell vurdering om rektor skal informeres. Vi opplever at 

Fylkesmannen er kritisk til at «saker i mange tilfelle blir løst på lavest mulig nivå». Vi mener 

derimot at dette er et positivt prinsipp som opprettholder lærerens legitimitet som 

klasseleder.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen mener ikke at saker ikke kan løses på lavere nivå. Det som er avgjørende er at 

skolens ledelse blir informert om krenkelser og uakseptabel adferd/språkbruk. Konsekvensen 

av prinsippet om å løse saker på lavest mulig nivå er at saken ikke blir løftet til skoleledelsen 

slik at den kan løses på «rett nivå». Rett nivå kan være på klassenivå, men varsling til rektor 

er viktig for å undersøke dette.  

 

Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for å endre våre vurderinger og konklusjon. 

Korreksjonspunktet opprettholdes. 

 

 

21. Konkret sak – skolens håndtering 

Her skriver kommunen følgende i sin tilbakemelding: «Vi har imidlertid vanskelig for å se 

hvordan saken faller inn under § 9a3 (3) allerede høsten 2011, Videre mener kommunen at 

det det ble iverksatt tiltak ut fra den informasjonen skolen hadde.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Kommunen begrunner ikke hvorfor denne saken ikke faller inn under § 9a-3 tredje ledd 

høsten 2011. Vår vurdering er basert på skriftlig informasjon fra skolen, intervju med 

daværende kontaktlærer, samt foreldrene. En henvendelse til skolen om at elev A ikke hadde 

det bra, er klart et tilfelle som faller inn under denne bestemmelsen, og gir skolen en 

vedtaksplikt. Vi mener for øvrig at dette er begrunnet og tydeliggjort i foreløpig rapport side 

20. Vi har også påpekt at kontaktlærer jobbet aktivt med jentekonflikter hele skoleåret, men  

at skolens manglende rutiner og systemer medførte at kravene i loven ikke ble oppfylt.  

 

 

22. Endringer foreløpig rapport på side 17 og 18  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 
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«Vi viser til avsnittet under i foreløpig rapport side 17. Her har vi behov for at det i endelig 

rapport presiseres at dette var i 2012:  

«l den konkrete saken som gjelder elev A, der det er helt tydelig at foreldre har 

henvendt seg til sko/en om barnets skolemiljø, ble det ikke fattet enkeltvedtak før det 

ble iverksatt tiltak i 2012. »  

 

Det samme gjelder på side 17-18: År 2012 bes presisert også her, siden skolen endret rutiner 

i skoleåret 2014/15. l forbindelse med denne endringen ble det praksis at skolen fatter 

enkeltvedtak umiddelbart når noen ber om tiltak.  

«Etter det Fylkesmannen kan se, er det ikke noe som tilsier at opplysninger om retten 

til å få enkeltvedtak ble gitt ved de første henvendelsene om skolemiljøet i 2012. 

Videre synes det som om sko/en mener at et enkeltvedtak er noe som først bør gjøres 

som «siste utvei» dersom mobbesaken ikke løses.»   

 

Fylkesmannens kommentar: 

De foreslåtte endringene vil etter Fylkesmannens vurdering bli misvisende, da skolen allerede 

høsten 2011 fikk informasjon om at eleven ikke hadde det bra. Dette er også bekreftet av 

kontaktlærer. De foreslåtte presiseringene vil derfor ikke bli etterkommet. Fylkesmannen har 

i endelig rapport lagt inn henvisning til kapittel 5 i rapporten.   

 

 

23. Endringer foreløpig rapport på side 20 og 21  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«I Vassbonn skoles håndtering og oppfølging av en konkret sak på side 20-21 ber vi om at 

det gjøres noen språklige endringer:  

 

Skoleåret 2011/2012 -fjerde trinn  

«Foreldrene meldte muntlig fra til kontaktlærer høsten 2011 om at A ikke hadde det bra. 

Foreldrene opplevde at mobbingen ble mer systematisk utover våren. Ifølge kontaktlærer ble 

det jobbet mye med klassemiljøet dette året.  

*) Siste skoledaq før sommerferien ...... ..»  

ønskes endret til Etter siste skoledag før sommerferien ........» 

 

«l mars 2015 sendte mor melding til kontaktlærer om at det nå hadde vært en konflikt 

mellom jentene igjen. Kontaktlærer svarte at de skal ta tak i dette og snakket med jentene. 

Uken etter*1) sender mor en e-post til rektor og viser til tidligere opprettet mobbesak 

skoleåret 2011/2012. De viser da til at tiltak som tidligere har blitt iverksatt ikke har fungert, 

og ber om at det opprettes ny mobbesak. Rektor svarer samme dag og avtaler et møte tre 

dager senere*2), der også inspektør og kontaktlærer*3) skal være tilstede. Rektor antyder 

*4)her at hun «ønsker å gjøre et enkeltvedtak i forhold til det psykososiale miljøet for A.» l 

dette møtet blir vedtak og tiltak drøftet, og det blir fattet et enkeltvedtak.  

 

*1) Ønsker føyd til: fredag 20.mars  

*2) Ønsker føyd til: mandag 23.mars.  

*3) Ønsker å få føyd til: tidligere og daværende kontaktlærere  

*4) Ønsker å endre «antyder» til varsler. 
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Fylkesmannens kommentar: 

Med unntak av ønsket om å endre «antyder» til «varsler», har Fylkesmannen etterkommet de 

øvrige ønskene. Endringene er lagt inn i endelig rapport. Når det gjelder bruk av ordet 

antyder har vi her sitert ordlyden i e-post av 20.03.2015 fra rektor til elevens mor, der ordet 

antyder er brukt. 

 

 

24. Endringer foreløpig rapport på side 22  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Fylkesmannen benytter utrykkene jentekonflikter/jentemobbing. Skolens lærere/ledere 

kjenner ikke igjen uttrykket «jentemobbing». Vi ber om ar uttrykket «jentemobbing» fjernes i 

den endelige rapporten.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Typisk for mobbing mellom jenter er utestenging, isolering og baksnakking, noe som kan 

være vanskelig å oppdage. Etter Fylkesmannens vurdering er beskrivelsene av situasjoner og 

hendelser som elev A har vært utsatt for forhold som kommer inn under begrepet 

jentemobbing. 

 

På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at det mest dekkende er å bruke både begrepet 

jentekonflikter og begrepet jentemobbing.  Ordlyden i foreløpig rapport opprettholdes. 
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3. Skolens forebyggende arbeid og internkontroll 

 

For å oppnå et godt psykososialt miljø er det en nødvendig forutsetning at det blir utført et 

forebyggende arbeid som skal forhindre uønsket/krenkende adferd. Dette innebærer at 

skoleledelsen må ha en ”føre – var” holdning til eventuelle situasjoner og utfordringer som 

kan oppstå i skolehverdagen, og som kan ha negativ innvirkning på elevenes skolemiljø. 

 

 

3.1 Rettslige krav  

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med det forebyggende arbeidet ved skolen 

finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 første ledd. Skoleledelsen og skoleeier skal arbeide 

forebyggende for å forhindre at uønsket adferd oppstår. Det forebyggende arbeidet skal være 

aktivt, systematisk og kontinuerlig.  

 

Reglene presiserer plikten skolen har til å sikre at elevenes rett etter § 9a-1 blir oppfylt. 

De rettslige kravene var vedlagt tilsynsvarselet, og på åpningsmøtet informerte Fylkesmannen 

nærmere om hva de innebærer. De rettslige kravene er også omtalt i vedlegg 1 til denne 

rapporten.  

 

 

3.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger 

 

Har skolen definert hva den anser som krenkende adferd? 

 

Skolen må vise til en felles prosess som har ledet fram til og/eller bearbeidet en felles 

forståelse/definisjon av hva skolen anser som krenkende adferd. Prosessen må inkludere hele 

personalet, herunder både lærere og assistenter. Det er ikke tilstrekkelig med kun 

trinnvise/avdelingsvise prosesser; da kan skolen få flere og ulike definisjoner. Kravet er at 

alle skolens ansatte til enhver tid må ha samme forståelse av hva som er å anse som 

krenkende adferd ved skolen. Dette gjelder både elevenes adferd overfor hverandre og de 

voksnes adferd overfor elevene. 

 

Hva skolen anser som krenkende adferd, må ses i sammenheng med de ansattes plikt til 

å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn (handlingsplikten), og at de ansatte må ha en 

felles forståelse av hva de skal varsle skoleledelsen om. 

 

Skolens ordensreglement er et viktig redskap for å oppfylle elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø. Det følger av opplæringsloven § 2-9 at kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement 

for den enkelte grunnskole. Reglementet skal blant annet inneholde regler om adferd. En felles 

forståelse av krenkende adferd vil ha betydning for forutsigbarhet og likebehandling for elevene 

ved eventuelle sanksjoner for brudd på ordensreglementet.  

 

Ordensreglement 

Vi har mottatt to kopier av kommunens forskrift om ordensregler for grunnskolen i Oppegård, 

vedtatt i kommunestyret henholdsvis 15.09.2010 og 11.05.2015. Det framgår av begge 

dokumentene at forskriften gjelder for alle kommunens grunnskoler. Med utgangspunkt i denne 

skal hver skole utarbeide lokale ordens- og trivselsregler, og den kommunale forskriften kan 

ikke fravikes.  

 

Det er nedfelt i kommunens forskrift at elevene skal vise hensyn og respekt for hverandre. I 

forskriften fra 2010 står det at mobbing, diskriminering, vold og rasisme, samt krenkende ord 

eller handlinger er forbudt. I forskriften fra 2015 står det at elevene ikke skal bruke vold, 

trusler, mobbe, ha krenkende språkbruk og trakassere andre, samt at Oppegårdskolene har 

nulltoleranse for mobbing.   
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Fylkesmannen har videre mottatt kopi av skolens ordensregler for skoleåret 2011/2012 og 

skoleåret 2014/2015. Begge reglementene inneholder formuleringene fra kommunens forskrifter 

om at elevene skal vise hensyn og respekt for hverandre, samt hva de ikke skal gjøre. Videre er 

det i begge reglementene nedfelt at dersom mobbing avdekkes, så settes «Tiltaksplan mot 

mobbing» inn. Reglementet for 2014/15 har i tillegg en svarslipp, der foresatte skal skrive 

under på at de har lest og er innforstått med innholdet.   

 

I tillegg til ordensreglementet har skolen andre regler; Vassbonnloven, Zero-regler og Stopp 

mobbing.  

 

Skolens definisjoner av krenkende adferd og mobbing  

I skolens handlingsplan mot mobbing, Zero-planen, er det på side 4 en definisjon av mobbing 

(Roland/Sørensen Vaaland). Det framgår av definisjonen at mobbing forutsetter et ujevnt 

styrkeforhold mellom offer og plager, og at episoden gjentas over tid. Vi har mottatt kopi av 

handlingsplanen for 2011 og en revidert plan for 2015. Definisjonen av mobbing er den samme i 

begge utgavene. Voksnes adferd overfor elevene er ikke omtalt særskilt i handlingsplanen, eller 

i andre dokumenter.  

 

Planen for 2011 er tilgjengelig på skolens nettsider. Det ble opplyst i intervju med 

kontaktlærerne at planen står i en perm/mappe. Ved oppstart av skoleåret får alle lærerne 

beskjed om å lese gjennom planen og signere på at de har lest den. Rektor opplyste at Zero-

planen er grunnlaget for skolens arbeid med elevenes skolemiljø, men at den er «gammeldags» 

ved at den har fokus på om elever blir plaget, framfor fokus på trivsel. I tillegg mener hun at 

planen legger opp til at kontaktlærer har for mye ansvar, og at det i 2015-utgaven av planen 

derfor er presisert at ledelsen skal tidligere inn.  

 

Prosesser i personalet 

Rektor opplyste i intervju at trivsel var tema på planleggingsdagen høsten 2011. På 

planleggingsdagen høsten 2014 var opplæringsloven kapittel 9A tema. Mottatte PP-

presentasjoner fra ovennevnte planleggingsdager viser at det på planleggingsdagen høsten 

2014 var satt av tid til drøfting av hva som er å anse som krenkende adferd. Det framgår også 

at planleggingsdagen var felles for skole og SFO. Kontaktlærerne bekreftet at det ble jobbet 

grundig med temaet krenkende adferd på denne planleggingsdagen, men er usikre på om det 

resulterte i en felles oppsummering av hva som er å anse som krenkende adferd ved Vassbonn 

skole.  

 

Videre opplyste både rektor og kontaktlærere at temaet tas jevnlig opp i fellesmøter og på 

team. SFO-ansatte og assistenter deltar ikke alltid i disse møtene. De får informasjon i andre 

fora.  

 

Vassbonn skole er en skole med 406 elever og ca 60 ansatte. Rektor opplyste at hun gir 

informasjon i fellesmøter slik at skolens ansatte skal ha samme praksis. Gjennom intervjuene 

med kontaktlærerne ble det vist til at skolen har hatt mange diskusjoner, at arbeidet på 

teamene er en styrke, samt at terskelen for hva det reageres på, er lav.  

 

Det framkom i alle intervjuene at det er den enkelte elevs subjektive opplevelse som er 

avgjørende for om eleven er krenket. Selv om det er den enkelte elevs subjektive opplevelse 

som er utgangspunktet for om elevens rett er oppfylt eller ikke, må skolens ansatte likevel ha 

sin felles forståelse av hva som er akseptabelt og ikke. Dette henger sammen med de ansattes 

handlingsplikt. Vi ser at temaet holdes «varmt», og at det arbeides jevnlig med det, men at det 

ikke er foretatt en felles oppsummering som tydelig viser hva ansatte ved Vassbonn skole anser 

som krenkende adferd. 

 

Fylkesmannen kan ikke se at drøftinger på team er bearbeidet i felles personale i etterkant, og 

følgelig er det ulik forståelse av hva som er å anse som krenkende adferd på skolen, se også 

side 9 i rapporten.  
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Assistentene og SFO-ansatte har en sentral rolle i skolemiljøet. Det er derfor viktig at denne 

gruppen har samme forståelse som ledelsen og lærerne av hva som er å anse som krenkende 

adferd. Det er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovkravet at assistentene og SFO-ansatte kun 

deltar på en planleggingsdag om høsten og ikke alltid er involvert i den kontinuerlige prosessen 

med å bearbeide og drøfte hva skolen anser som krenkende adferd.   

 

Oppsummering 

De ulike beskrivelsene av hva som anses som krenkende adferd og mobbing, er nedfelt skriftlig i 

skolens ordensreglement og skolens handlingsplan mot mobbing. Voksnes adferd overfor 

elevene er ikke omtalt særskilt i noen av dokumentene.  

 

Fylkesmannen kan ikke se at det har vært en kontinuerlig prosess i hele personalet for å sikre at 

alle ansatte legger det samme i begrepet krenkende adferd, slik at de har en felles 

forståelse/definisjon av hva skolen anser som krenkende adferd. 

 

På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen det slik at Vassbonn skole ikke i tilstrekkelig grad 

har definert hva den anser som krenkende adferd. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og 

skoleåret 2014/2015. Skolen må samordne de ulike definisjonene, inkludere voksnes adferd og 

ha en felles prosess i hele personalet som også inkluderer assistenter og SFO-ansatte.  

 

 

Kan skolen dokumentere et internkontrollsystem? 

 

Kravet til internkontroll framgår direkte av overskriften i opplæringsloven § 9a-4. 

Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-4-2014, punkt 1.2 «Krav til dokumentasjonen» 

fastslår i andre avsnitt hvilke dokumentasjonskrav som stilles til internkontrollen: 
 

«(…) Det viktigste er at den viser hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som 

skal gjøre det, når det skal gjøres, og hva som faktisk blir gjort.  (…)» 

 

Det rettslige kravet om å dokumentere et internkontrollsystem inneholder flere delkrav. 

Ett av kravene er om skolen kan dokumentere hvordan den skaffer seg kjennskap til og følger 

opp den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet gjennom: 

a) Inspeksjon? 

b) Elev- og utviklingssamtaler? 

c) Elevundersøkelsen, ev. andre trivselsundersøkelser? 

 

Forskrift til opplæringsloven inneholder bestemmelser som pålegger skolen/skoleeier 

å gjennomføre ovennevnte oppgaver: 

 

• Inspeksjon  *):  § 12-1 

• Elevsamtaler  **):  § 3-11 tredje ledd 

• Foreldresamtaler  **): § 20-3 tredje ledd 

• Elevundersøkelsen:   § 2-3 

 
*) Begrepet ”inspeksjon” benyttes ikke i forskriften, men bestemmelsen heter 
 «Tryggleik for elevane». 
**) Forskriften benytter formuleringen «(…) samtale med kontaktlærar»; skolene benytter ofte 
 læringssamtaler, foreldresamtaler, alternativt utviklingssamtaler. 
 
 

1) Kan skolen dokumentere hvordan den skaffer seg kjennskap til og følger opp den 

enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet gjennom: 

 

a) Inspeksjon 

 

Fylkesmannen har mottatt tilsynsplaner for høst 2011 og vår 2012, samt for høst 2014 og vår 

2015. Tilsynsplanene inneholder oversikt over hvilke voksne som skal være ute, hvilke områder 
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de ulike voksne har ansvar for, samt på hvilke tidspunkter. Det framgår av planene at det i 

tillegg er ekstravakter for enkeltelever.  

 

Det er også nedfelt i handlingsplanen mot mobbing, under pkt 1.2 på side 6, at alle som har 

inspeksjon skal bære vester som gjør dem synlige. Videre framgår at vareinngangen ved 

personalrommet er et «sikkert område». I tillegg er det listet opp flere punkter som angir hvilket 

ansvar hver enkelt ansatt har i forbindelse med inspeksjonen.  

 

Rektor opplyser i EVS at skolen har muntlige rutiner for oppfølging og meldinger til 

rektor/kontaktlærer etc. Rektor opplyste i intervju at hvis noe skjer i friminuttet, bruker lærerne å 

si fra til kontaktlærer. Hvis det er skader, kommer de rett til ledelsen og fyller ut skjema, samt at 

et notat om hva som har skjedd, legges i elevmappen. Ifølge rektor er «lista lavere» enn tidligere, 

for hva som meldes til henne (sammenlignet med skoleåret 2011/12). Kontaktlærerne opplyste i 

intervju at det er avhengig av alvorlighetsgraden om rektor blir varslet eller ikke, og at 

kontaktlærer blir varslet ved mindre alvorlige hendelser. Det framkom i intervjuene at de tar tak i 

situasjoner og raskt diskuterer med andre lærere, dersom de er usikre på hva de skal gjøre.    

 

Det framkommer av tilsynsplanene hvilke områder den enkelte skal ha tilsyn med, og 

informasjon i handlingsplanen mot mobbing sier noe om ansvar og oppgaver som tilsynslærerne 

har. Kontaktlærerne opplever at det er stor grad av enighet mellom lærerne når det gjelder hva 

som er tillatt og ikke, og at det er lett å diskutere med andre dersom man er usikker. Samtidig 

legges det stor vekt på at det er svært individuelt hva elevene opplever som krenkende adferd. 

Etter Fylkesmannens vurdering kan dette innebære at lærere reagerer ulikt, og at de i enkelte 

situasjoner er for forsiktige med å gripe inn.  

 

Når det gjelder oppfølging av observasjoner/hendelser under inspeksjon, viser vi til opplysninger 

i intervjuene som viser at ansatte griper inn og tar tak i situasjoner, og at kontaktlærer eller 

ledelsen blir varslet. Det er imidlertid alvorlighetsgraden som avgjør om de melder fra videre til 

kontaktlærer eller ledelsen, noe som etter vår vurdering skyldes manglende  felles forståelse av 

krenkende adferd,  jf. side 8 og 14  i rapporten.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering kan Vassbonn skole dokumentere at den gjennomfører 

inspeksjon, men ikke hvordan den ivaretar oppfølging av den enkelte elev. Dette gjelder både 

skoleåret 2011/2012 og skoleåret 2014/2015. 

 

 

b) Elev- og utviklingssamtaler 

 

Det framgår av årshjulet i handlingsplanen at utviklingssamtaler/foreldresamtaler skal 

gjennomføres to ganger i løpet av året, før 15. november og før 15. april. Kontaktlærere i 

samarbeid med SFO har ansvar for dette. Videre står det i planen at kontaktlærere har ansvar for å 

gjennomføre elevsamtaler, og at dette skal skje kontinuerlig ved behov. Kontaktlærerne opplyste i 

intervju at hver elev i snitt hadde minimum 4-5 samtaler i løpet av året. 

 

I handlingsplanen for 2015 er det i tillegg nedfelt at ledelsen skal gjennomføre elevsamtaler med 

fokus på trivsel på 6. og 7. trinn, og at dette skal gjøres en gang pr. år, jf. pkt. 1.3 side 7 og 

årshjulet på side 27. Rektor opplyste at disse samtalene er utvidet til også å omfatte elever på  

5. trinn. Begrunnelsen for å starte med samtalene var jentekonflikter på skolen. Rektor mener at 

dette tiltaket bidrar til at alle elevene, også de som ikke sier så mye, kan komme fram med sine 

synspunkter. Hun opplever at det er nyttig å få denne kontakten med elevene.   

 

Skolen benytter faste skjemaer til forberedelse og gjennomføring av utviklingssamtaler. Vi har 

mottatt kopi av skjemaer som benyttes av elev/foresatt og lærer til forberedelse av samtalene, 

samt kopi av et utfylt avtaleskjema. Det framgår ikke direkte av de mottatte skjemaene/malene at 

elevenes skolemiljø er tema i samtalene. Det ble imidlertid opplyst i intervjuene at trivsel tas opp 

under punktet oppførsel. På side 7 i handlingsplanen står det at kontaktlærer er ansvarlig for at 
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mobbing/trivsel tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte. Etter Fylkesmannens 

vurdering burde skjemaet vært oppdatert slik at det ble sikret at trivsel var tema. 

 

Skolen har ikke noen felles/fast mal for gjennomføring av elevsamtaler. Når det gjelder elevenes 

skolemiljø, har rektor vært tydelig på at trivsel alltid skal tas opp i elevsamtalene. Kontaktlærerne 

bekreftet at dette gjøres. Videre står det på side 7 i handlingsplanen at mobbing/trivsel skal tas 

opp i elevsamtaler, og at kontaktlærer er ansvarlig for dette.   

 

Det er utarbeidet mal for elevsamtaler med ledelsen. Det framgår av malen at trivsel generelt, i 

timer og i friminuttene, er hovedtema i samtalene. Foreldrene får melding i forkant av samtalen 

med informasjon om hva som skal tas opp, og en oppsummering i etterkant, der det eventuelt 

framgår om det er noe som må følges opp.   

 

Når det gjelder oppfølging av informasjon som framkommer i utviklingssamtalene og 

elevsamtalene, er dette først og fremst kontaktlærers ansvar. På bakgrunn av intervjuer er det 

Fylkesmannens inntrykk at oppfølging av samtalene gjøres noe forskjellig. Kontaktlærer følger 

selv opp og vurderer om saken tilsier at foreldre, trinnet, andre lærere eller ledelsen skal 

informeres. Dette innebærer etter vår vurdering at det blir opp til den enkelte kontaktlærer å 

vurdere hvordan informasjon som framkommer i samtalene, skal følges opp. Informasjon fra 

elevsamtalene med ledelsen blir gitt til kontaktlærer.  

 

Vassbonn skole kan dokumentere hvordan den skaffer seg kjennskap til den enkelte elevs 

opplevelse av skolemiljøet gjennom elev- og utviklingssamtaler. Etter vår vurdering har skolen 

imidlertid ikke klare og felles rutiner for hvordan informasjon som framkommer i samtalene, skal 

følges opp. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og skoleåret 2014/2015. 

  

 

c) Elevundersøkelsen, ev. andre trivselsundersøkelser 

 

Rektor viser i EVS til at skolen gjennomfører to undersøkelser, den nasjonale Elevundersøkelsen og 

en intern trivselsundersøkelse. Det framgår på side 20 i Vassbonn skoles informasjonsdokument 

«Informasjon skoleåret 2015-2016» at Elevundersøkelsen gjennomføres for elever på 6. og 7. trinn 

og at den interne trivselsundersøkelsen gjennomføres for elevene på 4. – 7. trinn. Dette innebærer 

at det ikke gjennomføres undersøkelser av hvordan elevene på 1. - 3. har det på skolen.    

 

Det framgår av pkt. 1.1 side 5 i begge handlingsplanene at skolen, ved kontaktlærerne, hvert år i 

månedskiftet januar/februar gjennomfører en trivselsundersøkelse. Videre står det hvem som har 

ansvar for presentasjon og oppfølging, samt hvordan informasjonen skal gis til ansatte, elever og 

foreldre.  

 

Det framgår av årshjulet i handlingsplanen at det skal gjennomføres mobbeundersøkelse. I planen 

for 2011 skal undersøkelsen gjennomføres i mai. Det står ikke hvem som har ansvar for 

gjennomføringen. I planen for 2015 står det at undersøkelsen skal gjennomføres i januar/februar, 

og at det er ledelsen/kontaktlærer som er ansvarlig. Fylkesmannen legger til grunn at 

mobbeundersøkelsen og trivselsundersøkelsen er den samme undersøkelsen.   

 

Når det gjelder gjennomgang og oppfølging av resultater fra undersøkelsene, opplyste rektor i 

intervju at det tas opp i fellestiden. Kontaktlærerne bekreftet at resultatene fra undersøkelsene 

gjennomgås i plenum med de ansatte, og at en vurdering av hvilke tiltak som skal 

iverksettes/jobbes med inngår i arbeidet. Et eksempel på tiltak som er iverksatt, er innføring av 

ordningen med trivselsledere på 3. – 7. trinn, jf. også årshjulet i handlingsplanen for 2015.  

 

Ifølge kontaktlærerne blir foreldrene gjort kjent med resultatene i foreldremøter, men resultatene 

blir ikke presentert for elevene.  

 



1/18 Forvaltningsrevisjon 2018 - Mål og problemstillinger - 17/00358-1 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Mål og problemstillinger : Tilsynsrapport Vassbonn skole

Side 23 av 42 

 

 

Det er ikke noe systematisk kartlegging av elevene på 1. til 3. trinn. Videre er det uklart for 

Fylkesmannen om pkt.1.1 i handlingsplanene var implementert i de to aktuelle skoleårene,det vil si 

om presentasjon og oppfølging av trivselsundersøkelsen blir ivaretatt overfor alle gruppene.   

 

På grunnlag av ovennevnte vurderer imidlertid Fylkesmannen det slik at Vassbonn skole kan 

dokumentere et internkontrollsystem som viser hvordan skolen skaffer seg kjennskap til og 

følger opp elevenes opplevelse av skolemiljøet gjennom Elevundersøkelsen og den interne 

trivselsundersøkelsen. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og skoleåret 2014/2015. 

 

 

3.3 Fylkesmannens konklusjon – forebyggende arbeid og internkontroll  

 

På grunnlag av ovennevnte vurderer Fylkesmannen det slik at Vassbonn skole ikke kan 

dokumentere et internkontrollsystem, jf. opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 første ledd.  

 

Vi har fått opplyst at alle lærerne må lese gjennom handlingsplanen og signere på at de har lest 

den. Det er vanskelig for Fylkesmannen å se at dette vil sikre at skolens handlingsplan blir godt 

nok implementert. Videre har det framkommet i intervjuer at punkter i planen ikke alltid 

følges/ikke er kjent for de ansatte. 

 

Skolen ønsker å fokusere på elevenes trivsel, noe som er positivt.  Dette fritar imidlertid ikke  

skolen fra å følge opp alle typer krenkelser ut fra en felles forståelse ved skolen av hva dette 

er.  

 

Oppegård kommune – Vassbonn skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav til systematisk 

arbeid når det gjelder forebyggende arbeid og internkontroll, jf. § 9a-4 og § 9a-3 første ledd.   

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse sørge for at Vassbonn skole: 

 

 definerer hva den anser som krenkende adferd, ved å samordne de ulike definisjonene, 

inkludere voksnes adferd og ha en felles prosess i hele personalet som også inkluderer 

assistenter og SFO-ansatte   

 utarbeider rutiner som sikrer at den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet i 

friminuttene følges opp   

 utarbeider rutiner som viser hvordan skolen følger opp informasjon som framkommer 

i elev- og utviklingssamtalene   
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4 Skolens individuelt rettede arbeid 

 

Det forebyggende arbeidet må sees i sammenheng med det individuelt rettede arbeidet ved 

skolen. Det er viktig for oppfyllelsen av kravet i opplæringsloven at de forebyggende tiltakene 

som blir planlagt, også etterleves i praksis.  

 

Skolens plikt til å gripe inn når det oppstår forhold som er krenkende for en eller flere elever 

følger hovedsakelig av § 9a-3 andre og tredje ledd. Opplæringsloven oppstiller særskilte plikter 

for skolen tilknyttet det psykososiale miljøet og gir eleven/foreldrene særskilte rettigheter i 

tilknytning til saksbehandlingen ved skolen. Ved å kontrollere hvordan skolene etterlever de 

konkrete pliktene i § 9a-3 andre og tredje ledd, vil tilsynet kunne bidra til å sikre at skolene i 

praksis arbeider for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. 

 

 

4.1 Rettslige krav  

Skoleeier, skolen, skoleledelsen og alle de ansatte plikter å sikre elevenes individuelle rett 

etter § 9a-1 gjennom individuelt rettet arbeid. Det individuelt rettede arbeidet ved skolen er 

regulert i § 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringsloven. Reglene presiserer at alle som er 

ansatt ved skolen, har en handlingsplikt som innebærer å gjøre undersøkelser, plikt til å 

varsle skoleledelsen og plikt til å gripe inn når det er nødvendig og mulig. Videre er skolen 

pålagt å behandle anmodninger fra elever eller foreldre som omhandler det psykososiale 

miljøet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

 

Se for øvrig vedlegg 1 til denne rapporten for mer om de rettslige kravene under dette 

temaet. 

 

 

4.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger  

 

Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre ledd 

 

Har skolen rutiner for hva den skal gjøre når den har mistanke eller kunnskap om at 

en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, herunder rutiner for varsling 

til skoleledelsen? 

 

Skolen må ha rutiner som sikrer at skolens ansatte vet hva de skal gjøre når de har mistanke 

eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Dersom de ansatte 

har undersøkt saken og kommet til at det er forhold som bør følges opp, skal skolens ledelse 

informeres. Varslingen kan gjøres både skriftlig og muntlig, dette avgjøres av skolen. Skolen må 

imidlertid ha klare rutiner for varsling som en del av internkontrollen, jf. § 9a-4. Dette henger 

sammen med skolens plikt til å arbeide systematisk med det psykososiale miljøet, jf. 

opplæringsloven § 9a-4. 

 

Rektor viser i EVS til at skolens handlingsplan, pkt. 1.4 (2011) og pkt 1.5 (2015), følges. 

Handlingsplanen omhandler mobbing og ikke krenkende adferd, se også side 8 i rapporten. I pkt. 

1.4 «Ved mistanke om mobbing» i planen for 2011 er det en punktliste som omhandler 

innhenting av informasjon ved mistanke eller kunnskap om mobbing. I planen for 2015 er det i 

tillegg lagt til et punkt om at ledelsen skal holdes informert om alle slike saker. Punktene 

framstår etter Fylkesmannens vurdering som en liste over tiltak som kan benyttes for å 

undersøke nærmere, men er diffus når det gjelder å være en klar rutine som skal brukes i 

praksis.  
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Planen omfatter ikke engangshendelser og situasjoner/tilfeller der man har mistanke eller 

kunnskap om at elever ikke har det bra/ikke trives. Den inneholder heller ikke informasjon om 

når man eventuelt skal gripe inn.  

 

Når det gjelder kravet om at ledelsen skal varsles, er det i planen fra 2015 lagt til et nytt punkt. 

Det står at ledelsen skal holdes informert om alle mobbesaker, men det er ikke utdypet 

hvordan/på hvilken måte dette skal foregå. For å sikre at lovkravet om varsling til skoleledelsen 

skal oppfylles dersom ansatte har mistanke eller kunnskap om at elever ikke har det bra, er 

beskrivelsen i planen etter Fylkesmannens vurdering uklar og ufullstendig.  

 

I intervju med kontaktlærerne ble det gitt ulike opplysninger med hensyn til hva de skal gjøre 

dersom de har mistanke eller kunnskap om at elever blir krenket. Det ble blant annet vist til at 

det var nedfelt i opplæringsloven og i handlingsplanen, samt at de snakket/drøftet med 

hverandre. Kontaktlærerne opplyste at ledelsen blir varslet dersom det er gjentakelser/mobbing, 

men ikke ved engangstilfeller. Engangshendelser blir kun varslet dersom eleven har en 

forhistorie, og ved det de vurderte som alvorlige hendelser. Videre framkom at varsling til 

ledelsen har vært tema i felles planleggingstid, men at det blir en skjønnsmessig vurdering om 

ledelsen skal varsles.   

 

Rektor opplyste at hun var usikker på om handlingsplikten framkommer i skolens handlingsplan, 

men hun sa at de ansatte vet når de skal komme til henne med saker. Hun opplever at lærerne 

heller kommer for ofte enn for sjelden og at de ikke skiller mellom hvilke saker som skal til rektor 

og ikke.   

 

Fylkesmannen ser at skolens handlingsplan omhandler hva man kan gjøre ved mistanke eller 

kunnskap om mobbing. Gjennom intervjuene har vi fått bekreftet at det ikke er en felles 

forståelse av hva handlingsplikten innebærer. Det er ikke noen felles klar rutine ved skolen, 

verken skriftlig eller muntlig.  

 

På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen det slik at skolen ikke har rutiner for hva de ansatte 

skal gjøre når de har mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller 

handlinger, herunder varsling til skoleledelsen. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og 

skoleåret 2014/2015. 

 

 

Kan skolen dokumentere hvordan de ansatte gjøres kjent med sin handlingsplikt? 

 

Skolen må vise til en aktiv handling som sikrer at skolens ansatte kjenner til handlingsplikten, og 

hva denne innebærer. Dette henger sammen med skolens plikt til å arbeide systematisk med det 

psykososiale miljøet jf. opplæringsloven § 9a-4. 

 

Vi har ovenfor vist til at det er informert om handlingsplikten på planleggingsdag i august 2014, og 

at det tidligere år ble tatt opp jevnlig i felles planleggingstid. Fylkesmannen har mottatt kopi av PP-

presentasjonen som ble brukt på planleggingsdagen høsten 2014. Flere av lysarkene omhandler 

handlingsplikten. Det er ikke dokumentert eller bekreftet i intervjuer at denne informasjonen har 

blitt bearbeidet i personalet.  

 

Vi har tidligere vist til at det er en manglende felles forståelse av hva som er å anse som 

krenkende adferd og manglende rutiner for å kunne oppfylle handlingsplikten. Fordi skolen mangler 

dette grunnlaget; felles forståelse og rutiner, anser Fylkesmannen at det også må framkomme av 

andre dokumenter enn en PP-presentasjon (f.eks. årshjul, virksomhetsplan etc.) hvordan 

informasjon om handlingsplikten er gitt. Dette for å tilfredsstille kravene til et internkontrollsystem, 

jf.§ 9a-4.   

 

Handlingsplikten slik den framkommer av opplæringsloven § 9a-3 andre ledd, er heller ikke klart 

nedfelt i noen av skolens dokumenter om skolemiljøet. 
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På bakgrunn av ovennevnte er det Fylkesmannens vurdering at Vassbonn skole ikke i 

tilstrekkelig grad gjør de ansatte kjent med sin handlingsplikt. Dette gjelder både skoleåret 

2011/2012 og skoleåret 2014/2015. 

 

 

Undersøker, varsler og griper de ansatte inn når de har mistanke eller kunnskap om 

at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger?  
 

Har skolens ansatte en felles forståelse av hva det skal varsles om?  

 

De ansattes handlingsplikt inntrer ved kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for 

krenkende ord eller handlinger. Om de ansatte skal gripe inn, må vurderes konkret i den 

enkelte situasjon. Etter at en ansatt har undersøkt saken og kommet fram til at dette er 

forhold som bør følges opp, skal skoleledelsen varsles. 

 

For å sikre at alle hendelser som burde vært varslet, skal nå fram til skoleledelsen, må de 

ansatte på skolen ha en felles forståelse av hva det skal varsles om. Hvorvidt de ansatte har 

en felles forståelse, må ses i sammenheng med om skolen har definert hva de anser som 

krenkende adferd. Fylkesmannen viser i denne forbindelse til de rettslige kravene i vedlegg 1, 

som blant annet fastslår: 
 

«Skolen med alle sine ansatte må ha en felles forståelse av når det skal varsles, og hvordan 

varslingen skal skje (…) Disse avklaringene og rutinene for dette må innarbeides i 

internkontrollen etter § 9a-4.» 

 

Vi har ovenfor vurdert at skolen ikke har rutiner for hva de ansatte skal gjøre når de har 

mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, 

herunder varsling til skoleledelsen. Gjennom intervjuene har vi undersøkt hva slags praksis 

skolen har, og om det er en felles praksis blant skolens ansatte. 

 

På bakgrunn av intervjuene er vårt inntrykk at alle reagerer, men at det reageres forskjellig, 

og at det er avhengig av alvorlighetsgrad, om det er mobbing eller enkeltepisoder, samt  

hvilken elev det gjelder. Følgelig blir det også tilfeldig og opp til den enkeltes skjønnsmessige 

vurdering om rektor blir varslet. Med en slik praksis anser Fylkesmannen at det er en fare for 

at «like» hendelser kan bli behandlet ulikt, og at saker som skulle vært meldt videre, ikke blir 

det.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering blir det i for stor grad opp til den enkelte å vurdere om rektor 

skal informeres. Etter det vi forstår, vil saker i mange tilfeller bli løst på lavest mulig nivå. 

  

Fylkesmannen har forståelse for at det kan være vanskelig å se hvor grensen for krenkende 

adferd går, og dermed for hva som skal varsles videre. Etter vår vurdering må arbeidet med å få 

en felles forståelse av hvilke tilfeller som skal varsles skoleledelsen, være en prosess i hele 

personalet. Dette arbeidet må sees i sammenheng med prosessen med å definere krenkende  

adferd, se side 6-8 i rapporten.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering reagerer de ansatte ved Vassbonn skole når de har mistanke 

eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkelser og mobbing. Vi vurderer det imidlertid 

slik at de ansatte ikke har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal reagere 

og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og 

skoleåret 2014/2015. 
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Har skoleledelsen rutiner for hvordan varsling skal følges opp? 

 

Sikrer skoleledelsen at det blir iverksatt tiltak når skolen avdekker at en eller flere 

elevers rett til et godt psykososialt miljø er ivaretatt? 

 

Skolens ledelse må ha rutiner for hvordan varsling skal følges opp på en egnet måte slik at en 

elev som har vært utsatt for krenkende ord eller handlinger, får oppfylt retten til et godt 

psykososialt miljø. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om det er behov for å 

iverksette tiltak, og hvilke tiltak som er egnede. Det er ikke noe krav om at skolen må fatte 

et enkeltvedtak når skolen selv har mistanke eller kunnskap om krenkende adferd. 

Vi har tidligere vist til at handlingsplanen er vag/diffus med hensyn til å beskrive rutiner som 

skal brukes i praksis.  

 

Rektor opplyste i intervju at hun blir varslet muntlig, og at hun synes det kan være vanskelig 

å sette inn riktige tiltak i saker som gjelder ekskludering/utestengelse, kald skulder osv. 

Kontaktlærerne opplyste at det etter at ledelsen er varslet, tas kontakt med de aktuelle 

foreldrene og gjøres avtale om møte. Det blir skrevet referat fra møtene og gjort avtaler om 

tiltak som skal iverksettes. Dette er i samsvar med skolens handlingsplan for 2015, pkt. 2.1 

«Skolens prosedyre når mobbing er meldt eller avdekket». Det framgår av pkt. 2, første 

samtale med offer blant annet at det føres referat fra samtale med offer og foreldre som 

arkiveres i elevmappen, samt at det noteres hvilke avtaler som er gjort.  Det er ikke 

tilsvarende rutine i handlingsplanen for 2011.  

 

Fylkesmannen ser at denne rutinen i planen for 2015 kan sikre at elever som er vurdert som 

offer i en mobbesak, jf. definisjon i planen, blir fulgt opp. Fylkesmannen presiser at kravene i 

opplæringsloven gjelder alle former for krenkelser og ikke bare når elever har vært utsatt for 

mobbing. Dette må også ses i sammenheng med det vi har skrevet tidligere om manglende 

felles forståelse av hva som anses som krenkende adferd. 

 

På denne bakgrunn anser Fylkesmannen det slik at skoleledelsen ikke har rutiner for hvordan 

varsling skal følges opp når det gjelder andre krenkelser enn mobbing, og at det ikke i alle 

tilfeller blir iverksatt tiltak når skolen avdekker at en eller flere elevers rett til et godt 

psykososialt miljø ikke er ivaretatt. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og skoleåret 

2014/2015. 

 

 

Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 tredje ledd 

 

Rettslige krav  

Skolen er pålagt gjennom § 9a-3 tredje ledd å behandle anmodninger fra elever eller foreldre 

som omhandler det psykososiale miljøet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

Dersom det foreligger en slik anmodning, må skolen snarest mulig ta stilling til om elevens 

rett er oppfylt, og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Det blir understreket at skolen 

alltid skal fatte enkeltvedtak når elever/foreldre anmoder om tiltak som omhandler det 

psykososiale miljøet. Skolen har altså en vedtaksplikt.  

 

Alle anmodninger skal tas på alvor og undersøkes. Anmodninger fra elever og foreldre trenger 

ikke være skriftlige. Skolen må også ta stilling til muntlige henstillinger. Skolen kan heller 

ikke kreve at eleven/foreldrene må levere en skriftlig henvendelse.  

 

Uavhengig av om anmodningen kan løses innenfor klassen, skal den viderebringes til 

skoleledelsen. En anmodning fra elever/foreldre skal aldri stoppes på klassenivå. Dette har 

sammenheng med kravet i § 9a-3 tredje ledd første punktum om at alle tilfeller der det blir 

bedt om tiltak i forbindelse med det psykososiale miljøet, skal behandles som enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven. 
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Har skolen rutiner for hva de skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til 

skolemiljøet? 

 

Rutine 

I skolens handlingsplan mot mobbing er det i del 2, «Problemløsning av mobbesaker», nedfelt 

prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket. Prosedyrene inneholder punkter som viser til 

samtaler og oppfølging med offer, den som plager, samt foreldrene til disse. Det avsluttes 

med at det skal fattes enkeltvedtak dersom skolen og/eller foreldrene anser at elevens 

psykososiale miljø ikke er tilfredsstillende. Det er her vist til opplæringsloven § 9a. Det er 

kontaktlærer/baseleder som er ansvarlig for å gjennomføre samtalen. Rektor skal fatte 

enkeltvedtaket.   

 

I planen for 2011 er det i punkt 8 om enkeltvedtak nedfelt at vedtaket skal være en skriftlig 

dokumentasjon på hvilke tiltak som er satt i gang, og navn på elevene som er involvert, jf. 

opplæringsloven § 9a-3. Her er det kontaktlærer/baseleder og ledelsen som er ansvarlig.  

 

For å sikre at elevens rett til å få enkeltvedtak ved henstillinger som gjelder skolemiljøet blir 

oppfylt, er det viktig at det skilles mellom opplæringsloven § 9a-3 andre og tredje ledd. Når 

skolen selv oppdager krenkelser, er det en handlingsplikt. Om det her skal fattes 

enkeltvedtak, må vurderes opp imot tiltakets art. Skolens handlingsplan skiller ikke mellom 

andre og tredje ledd, og omhandler kun saker som gjelder mobbing. Det er ikke noe i veien 

for også å fatte enkeltvedtak når skolen selv har avdekket krenkelser/mobbing.  

 

Når skolen mottar henvendelser fra elever/foreldre som gjelder skolemiljøet, har den en 

vedtaksplikt, uansett om elevens rett er brutt eller ikke. I tillegg skal henstillingen behandles 

snarest mulig etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Ifølge handlingsplanen skal 

det gjennomføres samtaler, men den sier ikke noe om andre forhold som eventuelt må 

undersøkes. Etter Fylkesmannens vurdering framstår noen av disse samtalene som en del av 

tiltakene, og ikke nødvendigvis som et grunnlag for å fatte vedtak med tiltak.  

 

Fylkesmannen mener at samtalene er egnet når elever har vært utsatt for krenkelser/ikke har 

det bra. Samtalene kan være et godt utgangspunkt for å klargjøre fakta og bli enige med 

elev/foresatte om hvilke tiltak som skal iverksettes. En rutine som hovedsakelig beskriver 

samtaler som skal gjennomføres, vil etter vår vurdering ikke alene være tilstrekkelig for å 

oppfylle lovens krav, da det blir for vagt, uklart og generelt.  

 

Videre er samtalene kun knyttet til mobbing. Ifølge handlingsplanen for 2015 skal det fattes 

vedtak dersom skolen/foreldrene anser at elevens psykososiale miljø ikke er tilfredsstillende. 

Lovens krav er at det alltid skal fattes vedtak ved henstillinger, også der skolen mener at 

elevens rett er oppfylt. I sistnevnte tilfelle skal skolen imidlertid ikke iverksette tiltak. 

 

Fordi planen ikke skiller mellom andre og tredje ledd, blir det ikke tydelig hva skolen skal 

gjøre når den får en henvendelse fra elev/foreldre som gjelder skolemiljøet. 

 

I den reviderte planen for 2015, er det nå presisert at rektor skal informeres, og at det skal 

skrives referat fra samtalene. Planen fra 2011 inneholder ikke disse punktene.  

 

Skolens praksis 

Etter det Fylkesmannen har fått opplyst, vil henvendelser fra foreldre bli tatt på alvor og fulgt 

opp. I de fleste tilfeller vil det være kontaktlærer som mottar henvendelsene.  

 

Etter det Fylkesmannen forstår, vil det være avhengig av hva saken gjelder, hvilken elev det 

det er, og alvorlighetsgraden av saken, som blir avgjørende for hvordan henvendelser om 

skolemiljøet blir fulgt opp. 

 

Det er vanskelig for Fylkesmannen å se at skolen har noen klare rutiner eller praksis for når 

skoleledelsen blir involvert /informert. Dette innebærer at det blir opp til den enkelte 
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kontaktlærers skjønn å vurdere og å avgjøre om/når rektor skal informeres. En slik praksis 

innebærer at lovkravet om enkeltvedtak ikke alltid blir oppfylt. Videre vil dette kunne 

innebære at henvendelser ikke blir behandlet likt.   

 

Skolens praksis har også vært at det ikke ble fattet enkeltvedtak dersom foreldrene ikke 

ønsket dette. (se neste punkt).  

 

Det følger av loven at skolen snarest mulig skal behandle en henstilling fra foresatte etter 

reglene i forvaltningsloven. Dette innebærer at skolen først må undersøke saken, og deretter 

fatte et enkeltvedtak, hvor det tas stilling til om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt, samt at 

det framgår hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes.  

 

Skolens praksis er å gjennomføre samtaler og inngå avtaler. Det fattes enkeltvedtak kun når 

foreldrene ønsker det, og da bare i de tilfeller der det anses at elevens psykososiale miljø ikke 

er tilfredsstillende.  Etter Fylkesmannens vurdering er dette ikke i samsvar med lovens krav. 

 

Oppsummering 

Etter Fylkesmannens vurdering har ikke skolen en klar og tydelig rutine for hva den skal de skal 

gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososiale skolemiljøet. Skolens praksis 

er også i strid med lovkravene. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og skoleåret 

2014/2015. 

 

 

Informeres elever/foreldre om sin rett til å få enkeltvedtak: 

- Generelt, slik at alle får denne informasjonen? 

- Konkret, når den enkelte gjør en slik henstilling til skolen? 

 

Når det gjelder generell informasjon, skriver rektor i egenvurderingen at skolen ikke kan 

dokumentere, for eksempel på skolens hjemmeside, at det gis generell informasjon om retten til å 

få et enkeltvedtak. Videre opplyses at det blir gitt informasjon i rektors månedsbrev og på felles 

foreldremøter om høsten. I intervju ble det opplyst at denne informasjonen også gis i skolens 

informasjonshefte. 

 

Fylkesmannen kan ikke se at det i noen av de dokumentene vi har mottatt, er gitt informasjon om 

retten til å få enkeltvedtak. Når det gjelder informasjon på foreldremøter, har ikke Fylkesmannen 

mulighet til å kontrollere dette. Uansett vil dette ikke være tilstrekkelig, med tanke på foreldre 

som ikke har hatt mulighet til å delta på foreldremøte.  

 

Det er lenke til «Skolens handlingsplan mot mobbing» på skolens hjemmesider, men verken dette 

dokumentet eller andre dokumenter sier noe om elevenes/foresattes rettigheter knyttet til 

elevenes skolemiljø. 

 

I den konkrete saken som gjelder elev A, jf. kapittel 5 i rapporten, der det er helt tydelig at 

foreldre har henvendt seg til skolen om barnets skolemiljø, ble det ikke fattet enkeltvedtak før det 

ble iverksatt tiltak. Slik Fylkesmannen har forstått saken, ble det opplyst at skolen kunne opprette 

en «mobbesak»/ «ta ut enkeltvedtak». Det kan synes som om årsaken til at foreldrene ikke 

ønsket at skolen skulle fatte vedtak, var at de oppfattet dette som et svært alvorlig skritt å ta, og 

at det var bedre å jobbe generelt med skolemiljøet i klassen.  

 

Fylkesmannen vil påpeke at skolen faktisk har en plikt til å fatte enkeltvedtak når foreldre ber om 

tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolens oppgave blir da å forklare foreldrene hva et enkeltvedtak 

innebærer. 

 

Etter det Fylkesmannen kan se, er det ikke noe som tilsier at opplysninger om retten til å få 

enkeltvedtak ble gitt ved de første henvendelsene om skolemiljøet. Videre synes det som om 

skolen mener at et enkeltvedtak er noe som først bør gjøres som «siste utvei» dersom 

mobbesaken ikke løses. 
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På bakgrunn av ovenstående mener Fylkesmannen at skolen ikke informerer elever/foreldre om 

sin rett til å få enkeltvedtak, verken generelt eller konkret. Dette gjelder både skoleåret 

2011/2012 og skoleåret 2014/2015. 

 

 

Fattes det enkeltvedtak i alle tilfeller når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til 

skolemiljøet? 

 

Dersom elever/foreldre ber om tiltak som vedrører det psykososiale miljøet, har skolen plikt til å 

behandle en slik henstilling etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Skolen må fatte et 

enkeltvedtak uansett om de anser at elevens rett til et godt psykososialt miljø etter § 9a-1 er 

oppfylt eller ikke. 

 

Ifølge skolens EVS ble det ikke alltid fattet enkeltvedtak skoleåret 2011/2012. Videre opplyses at 

skolen ville ha gjort det hvis foreldrene hadde bedt om det, men at ingen ba om det selv om 

skolen spurte enkelte.  Når det gjelder skoleåret 2014/2015, er det krysset av «ja» for at det 

fattes vedtak i alle tilfeller.  

 

Ifølge intervju med rektor blir det nå (skoleåret 2015/2016) alltid fattet vedtak ved henstilling 

fra foreldrene, både når eleven har det bra og når eleven ikke har det bra.  

 

Fylkesmannen ser at det har vært en endring av praksis. I 2011/2012 ble det ikke alltid fattet 

vedtak på bakgrunn av henvendelser. I 2014/2015 synes det som om det ble fattet vedtak først 

når mobbesaker ikke ble løst. Det kan synes som om skolen har blitt mer bevisst på at det skal 

fattes vedtak, og at de har blitt flinkere til å dokumentere/ loggføre aktiviteter og hendelser.  

 

Den konkrete saken som gjelder elev A, jf. kapittel 5 i rapporten, viser at skolen først jobbet 

generelt for å løse «mobbesaken». Det tok lang tid før det ble fattet vedtak. I forbindelse med 

denne saken har Fylkesmannen mottatt kopi av et brev fra fire foreldre som ble sendt til skolen 

og kommunen i juni 2015. Deres barn hadde byttet skole pga. dårlig psykososialt 

miljø/mobbing.  Foreldrene skriver her blant annet: «Utydelige, saktegående prosesser og 

uryddig oppfølging med bare unntaksvis bruk av det lovpålagte pålegget om enkeltvedtak» 

 

På bakgrunn av denne informasjonen og handlingsplanen som viser til at vedtak blir fattet når 

de anser at elevens psykososiale miljø ikke er tilfredsstillende, er det vanskelig for 

Fylkesmannen å se at skolen faktisk fatter vedtak i alle tilfeller. I tillegg er det uklart for 

Fylkesmannen i hvilken grad det blir diskutert i personalet hva det vil si å «be om tiltak».  

 

Fylkesmannen vurderer det slik at det ikke blir fattet vedtak i alle tilfeller når elever/foreldre ber 

om tiltak knyttet til skolemiljøet. Dette gjelder både skoleåret 2011/2012 og skoleåret 

2014/2015. 

 

 

Tar skolen i vedtakene stilling til den enkelte elevs rett etter § 9a-1, er det skissert 

tiltak, og blir det opplyst om forvaltningslovens klageregler? 

 

Skolen må i enkeltvedtaket gi en vurdering av om elevens rett til et godt psykososialt miljø er 

oppfylt eller ikke. Dersom elevens rett ikke er oppfylt, må det i vedtaket skisseres hvilke 

tiltak som skal iverksettes. Videre må det opplyses om klageregler. 

 

Fylkesmannen har mottatt kopi av vedtak som gjelder en elev.  

Vedtaket inneholder følgende punkter: Saksopplysninger, skolens vurderinger og vedtak.  

Det er i vedtaket tatt stilling til og begrunnet om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt eller 

ikke. Det er også skissert tiltak som skal gjennomføres, og avtalt tidspunkt for evaluering av 

tiltakene. Videre er det opplyst om klagerett.  
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Fylkesmannen vurderer det slik at vedtaket oppfyller kravene i opplæringsloven og 

forvaltningsloven.  

 

 

4.3 Fylkesmannens konklusjon – skolens individuelt rettede arbeid  

Utgangspunktet for å sikre elevenes individuelle rettigheter er at det er en felles forståelse 

blant skolens ansatte av hva som er å anse som krenkende adferd, når handlingsplikten 

inntrer (undersøke, varsle og gripe inn) og en felles forståelse av i hvilke tilfeller 

skoleledelsen skal varsles. For å oppfylle lovkravene i opplæringsloven § 9a-3 andre og tredje 

ledd, er det nødvendig at skolen har klare rutiner for hvordan tilfeller/situasjoner som 

omfattes av dette skal håndteres.  Rutinene må være i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering oppfyller ikke skolen disse forutsetningene. Dette innebærer 

at skolens håndtering av konkrete saker ikke er tilfredsstillende og medfører at elevenes rett 

til et godt skolemiljø ikke blir oppfylt.  

 

 

§ 9a-3 andre ledd 

 

Oppegård kommune – Vassbonn skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

det individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 andre ledd, jf. § 9a-4.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at Vassbonn skole 

 

 utarbeider klare rutiner som sikrer at alle ansatte kjenner til og oppfyller sin 

handlingsplikt, og at skoleledelsen blir varslet 

 sikrer at alle ansatte gjøres kjent med sin handlingsplikt 

 sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal 

reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles   

 utarbeider rutiner for hvordan varsling skal følges opp  

 sikrer at det i alle tilfeller blir iverksatt tiltak når skolen avdekker at en eller flere elevers 

rett til et godt psykososialt miljø ikke er ivaretatt  

 

§ 9a-3 tredje ledd 

 

Oppegård kommune – Vassbonn skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

det individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 tredje ledd.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at Vassbonn skole 

 

 utarbeider klare rutiner for hva den skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet 

til det psykososiale skolemiljøet 

 gir elever og foreldre informasjon, både generelt og konkret, om at de har rett til 

enkeltvedtak når de ber om tiltak som gjelder skolemiljøet  

 sikrer at det alltid blir fattet enkeltvedtak snarest mulig i alle tilfeller når elever/foreldre 

ber om tiltak som gjelder skolemiljøet 
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5. Vassbonn skoles håndtering og oppfølging av en konkret sak 

5.1 Rettslige krav 

 

Fylkesmannen viser her til rapportens kapittel 4.1 og vedlegg 1. 

 

 

5.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger 

 

Det Fylkesmannen kan vurdere i denne konkrete saken er om skolen har oppfylt sine plikter i 

henhold til lovkravene når det gjelder individuell oppfølging av elev A i den tiden hun var elev 

ved Vassbonn skole. A byttet skole våren 2015.  

 

Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurdering 

Grunnlaget for denne vurdering er dokumentasjon fra skolen og foreldrene, samt intervju 

med A sine kontaktlærere, foreldrene og rektor.  

 

A begynte på Vassbonn skole i første klasse. Ifølge opplysninger fra foreldrene var det 

problemer på trinnet helt fra første klasse. De ga uttrykk for at det var mye støy i gruppa og 

at det psykososiale miljøet generelt var dårlig.   

 

Skoleåret 2011/2012 -  fjerde trinn. 

Foreldrene meldte muntlig fra til kontaktlærer høsten 2011 om at A ikke hadde det bra. 

Foreldrene opplevde at mobbingen ble mer systematisk utover våren. Ifølge kontaktlærer ble 

det jobbet mye med klassemiljøet dette året. Etter siste skoledag før sommerferien var det en 

konkret hendelse som gikk sterkt inn på A. Mor sendte da en e-post til foreldre til fem 

medelever og informerte om at situasjonen for A hadde forverret seg. Kopi av e-posten ble 

sendt til kontaktlærer og det ble avtalt med kontaktlærer at saken skulle følges opp etter 

sommerferien.  

 

Etter det Fylkesmannen har forstått jobbet kontaktlærer med jentemiljøet i klassen hele dette 

skoleåret. Det har framkommet at kontaktlærer vurderte problemene som jentekonflikter – 

og ikke som en mobbesak. Det foreligger ikke noe skriftlig dokumentasjon på arbeidet som 

ble gjort. Skolen skriver at det var hyppig kontakt mellom mor og kontaktlærer. Etter det 

Fylkesmannen har forstått, var dette primært muntlig. Rektor opplyste i intervju at hun på 

dette tidspunktet ikke var kjent med at det var noen formell mobbesak dette skoleåret.  

 

Selv om skolen anså dette som en konflikt mellom jentene, mener Fylkesmannen at denne 

situasjonen falt inn under § 9a-3 tredje ledd. Kontaktlærer skulle ha informert ledelsen om 

henvendelsen fra foreldrene allerede høsten 2011, og det skulle vært fattet enkeltvedtak med 

tiltak. 

 

Etter det vi kan se av tilsendt dokumentasjon, og det vi har fått opplyst i intervjuer, tok 

kontaktlæreren tak i saken og jobbet med klassemiljøet. På grunn av skolens manglende 

rutiner ble imidlertid ikke henvendelsen fra foreldrene fulgt opp i samsvar med regelverket.  

 

 

Skoleåret 2012/2013 - femte trinn 

Henvendelsen som gjaldt den konkrete hendelsen før sommerferien, ble fulgt opp med et 

møte mellom kontaktlærer og foreldrene 29.august 2012. Ifølge skolen ønsket ikke mor at 

det «skulle gjøres enkeltvedtak», men at det skulle settes i gang tiltak mot mobbingen. A fikk 

også tilbud om å snakke med helsesøster, noe de takket ja til.  Rektor opplyste i intervju at 

hun ikke var kjent med dette møtet og innholdet i det, og at det først i mars 2015 ble tydelig 

for henne at A ikke hadde det bra.  
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Ifølge foreldrene er deres begrunnelse for at de ikke ønsket at skolen skulle fatte 

enkeltvedtak, at de oppfattet dette som svært alvorlig og at det kunne gjøre situasjonen 

verre for A. Det ble imidlertid satt i verk flere tiltak, som samtaler med involverte elever og 

deres foreldre. Det er opplyst at kontaktlærer hadde daglige samtaler både med A og de som 

plaget, samt et eget «jenteforeldremøte».  Denne oppfølgingen er i samsvar med skolens 

Zero plan, men oppfyller ikke lovkravene. Skolen opplyser at kontaktlærer hadde ukentlige 

telefonsamtaler med mor til A hele dette skoleåret. Foreldrene opplyste imidlertid i intervju at 

denne ordningen kun varte i fem-seks uker. Det er her altså ulike opplysninger om faktum. 

Det foreligger ingen dokumentasjon på dette, og Fylkesmannen har derfor ingen mulighet til 

å konstatere hva som var den faktiske situasjonen. 

 

Det som imidlertid er helt klart er at rektor her skulle vært involvert og at det skulle vært 

fattet et enkeltvedtak med tiltak. Etter Fylkesmannens vurdering er det skolens ansvar å 

forklare foreldrene at skolen har en plikt til å fatte vedtak, og at hensikten er å ivareta 

elevens rettssikkerhet. I dette tilfellet foreligger heller ingen skriftlig dokumentasjon på hva 

som faktisk ble gjort fra skolens side. Et enkeltvedtak på dette tidspunktet ville gitt foreldrene 

et grunnlag for å vurdere tiltakene og følge opp, samt at de hadde fått klagemulighet. Se 

også våre vurdering tidligere om skolens manglende rutiner når det gjelder § 9a-3 tredje 

ledd. 

 

Skoleåret 2013/2014 – sjette trinn  

Ifølge opplysninger både fra foreldrene og skolen var det ingen spesielle hendelser/forhold i 

skolemiljøet som de var kjent med dette skoleåret. Ifølge kontaktlærer fikk A tilbud om å 

fortsette med jevnlige oppfølgingssamtaler, noe mor var positiv til. Hun ville ta kontakt med 

skolen hvis det var behov.   

 

Skoleåret 2014/2015 – syvende trinn 

10 mars 2015 sendte mor melding til kontaktlærer om at det nå hadde vært en konflikt 

mellom jentene igjen. Kontaktlærer svarte samme dag at de skal ta tak i dette og snakke 

med jentene. Uken etter, 20. mars,  sender mor en e-post til rektor og viser til tidligere 

opprettet mobbesak skoleåret 2011/2012. De viser da til at tiltak som tidligere har blitt 

iverksatt ikke har fungert, og ber om at det opprettes ny mobbesak.  Rektor svarer samme 

dag, 23. mars,  og avtaler et møte tre dager senere, der også inspektør, tidligere og 

daværende kontaktlærer skal være tilstede. Rektor antyder her at hun «ønsker å gjøre et 

enkeltvedtak i forhold til det psykososiale miljøet for A.» I dette møtet blir vedtak og tiltak 

drøftet, og det blir fattet et enkeltvedtak.  

 

Foreldrene opplevde at situasjonen for A ikke ble bedre, og hun byttet derfor skole i slutten 

av april. 

 

Fylkesmannens vurdering 

Etter det vi kan, se forsøkte A sine kontaktlærere å gjøre noe for å bedre miljøet blant 

jentene i klassen. Det gikk imidlertid lang tid før skoleledelsen ble involvert. Etter vår 

vurdering skyldes dette skolens mangelfulle rutiner for å følge opp henstillinger fra foreldre.  

 

Fylkesmannen har fått opplyst at det foregikk mye skjult mobbing/plaging, utestenging osv.  

og at det også var tilsvarende situasjoner som skjedde utenom skoletiden.  

 

Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger dokumentasjon/opplysninger som sier noe om 

skolens observasjoner av hvordan dynamikken eller samspillet mellom jentene var, verken i 

friminuttene eller i klasserommet. Foreldrene opplevde at mye dreide seg om hva A selv 

skulle gjøre for å ha det bra på skolen sammen med de andre jentene, og at hun selv måtte 

si fra når det var noe. Når skolen har kjennskap til at en elev ikke har det bra, er det skolens 

plikt å følge dette tett opp, blant annet gjennom observasjoner. Vi ser at det har vært 

gjennomført mange samtaler med berørte, noe som også er i samsvar med skolens 

handlingsplan. Dette løste imidlertid ikke problemene. Så lenge elevens rett til et godt 

skolemiljø ikke er oppfylt, er det skolens plikt å vurdere og iverksette andre tiltak. 
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Ifølge foreldrene hadde skolen kjennskap til A sine problemer helt fra hun gikk i første klasse. 

Vedtak i saken ble fattet først i mars 2015 da hun gikk på syvende trinn. Det er helt klart at 

dette var et brudd på regelverket, som sier at det skal fattes vedtak snarest mulig når 

foreldrene henvender seg om skolemiljøet.  

 

Etter det vi kan se var det fra skolens side tett oppfølging av A. Det ble blant annet 

gjennomført samtaler og iverksatt styrte aktiviteter i friminuttene. Dette var imidlertid ikke 

tilstrekkelig for å oppfylle A sin rett til et godt skolemiljø. Det er derfor vanskelig for 

Fylkesmannen å se at skolen gjorde nok for å løse/finne kjernen i problemet. Det er tydelig at 

jentekonflikter/jentemobbing var sentralt i denne saken. I et slikt tilfelle, når skolen ikke 

klarte å finne en varig løsning på problemet med jentekonfliktene, burde skolen for eksempel 

vurdert å innhente ekstern hjelp. 

 

Når det gjelder skolens informasjon til foreldre om retten til å få enkeltvedtak, viser vi til      

side 17-18 i rapporten.  

 

5.3 Fylkesmannens konklusjon - Vassbonn skoles håndtering og oppfølging 

av konkret sak 

 

 Vassbonn skole har ikke oppfylt sine lovpålagte plikter etter opplæringsloven § 9a-3 

andre og tredje ledd da A var elev ved skolen  
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6. Frist for retting av lovbrudd  
 

Fylkesmannen har i kapitlene 3 og 4 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis Oppegård 

kommune frist til å rette de ulovlige forholdene, jf. kommuneloven § 60 d.  

 

Frist for retting er 15.12.2016. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en 

erklæring om at de ulovlige forholdene er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddene 

er rettet.  

 

Dersom forholdene ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak, og vil kunne påklages i 

henhold til forvaltningslovens regler om dette, jf. forvaltningsloven kap VI. 

 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen: 

 

 

 Skolens forebyggende arbeid og internkontroll 

 

Oppegård kommune – Vassbonn skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav til systematisk 

arbeid når det gjelder forebyggende arbeid og internkontroll, jf. § 9a-4 og § 9a-3 første ledd.   

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse sørge for at Vassbonn skole: 

 

 definerer hva den anser som krenkende adferd, ved å samordne de ulike definisjonene, 

inkludere voksnes adferd og ha en felles prosess i hele personalet som også inkluderer 

assistenter og SFO-ansatte   

 utarbeider rutiner som sikrer at den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet i 

friminuttene følges opp   

 utarbeider rutiner som viser hvordan skolen følger opp informasjon som framkommer 

i elev- og utviklingssamtalenealle elevenes opplevelse av skolemiljøet  

 

 Skolens individuelt rettede arbeid 

 

§ 9a-3 andre ledd 

 

Oppegård kommune – Vassbonn skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

det individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 andre ledd, jf. § 9a-4.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at Vassbonn skole 

 

 utarbeider klare rutiner som sikrer at alle ansatte kjenner til og oppfyller sin 

handlingsplikt, og at skoleledelsen blir varslet 

 sikrer at alle ansatte gjøres kjent med sin handlingsplikt 

 sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal 

reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles   

 utarbeider rutiner for hvordan varsling skal følges opp  

 sikrer at det i alle tilfeller blir iverksatt tiltak når skolen avdekker at en eller flere elevers 

rett til et godt psykososialt miljø ikke er ivaretatt  

 

§ 9a-3 tredje ledd 

 

Oppegård kommune – Vassbonn skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det gjelder 

det individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 tredje ledd.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at Vassbonn skole 
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 utarbeider klare rutiner for hva den skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet 

til det psykososiale skolemiljøet 

 gir elever og foreldre informasjon, både generelt og konkret, om at de har rett til 

enkeltvedtak når de ber om tiltak som gjelder skolemiljøet  

 sikrer at det alltid blir fattet enkeltvedtak snarest mulig i alle tilfeller når elever/foreldre 

ber om tiltak som gjelder skolemiljøet 
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7. Kommunens frist til å rette  
 

Som nevnt i kapittel 6 er kommunen gitt frist til å rette de ulovlige forholdene som er 

konstatert i denne rapporten. 

  

Frist for tilbakemelding er 15.12.2016. 

 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 
 

 

 

 
Oslo, 05.09.2016 

 

 

 

Ann-Karin Bjerke    Inger Børte   
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Vedlegg 1 

 

Rettslige krav 

 
1  Forebyggende arbeid og internkontroll 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Det systematiske skolemiljøarbeidet skal sikre at elevenes rett blir oppfylt ved at skolen 

arbeider kontinuerlig og systematisk for et godt skolemiljø. Det avgjørende er at 

skolemiljøarbeidet er egnet til å sikre elevene et godt psykososialt miljø, og at brudd på 

retten til et godt miljø blir oppdaget og håndtert på en effektiv måte.  

 

Formålet med skolens plikter etter § 9a-4 er å sikre at uønsket/krenkende adferd blir 

oppdaget og håndtert tidlig. Dette betyr at skolen må ha rutiner for å kartlegge skolemiljøet 

og den enkelte elevens opplevelse av det psykososiale miljøet.  

 

En nødvendig forutsetning for det systemrettede arbeidet er at skolen overfører kravene i 

kapittel 9a til konkrete mål og handlinger. Skolen må ha planer og rutiner for hvordan 

elevenes rett skal oppfylles.  

 

Skolen blir i § 9a-4 pålagt å arbeide aktivt, systematisk og kontinuerlig slik at kravene i 

kapittel 9a blir oppfylt. Dette innebærer at skolen skal arbeide etter et ”føre var” – prinsipp, 

og forebygge brudd på eleven sin rett etter § 9a-1. Skolen kan ikke være passive og avvente 

at en situasjon oppstår, for eksempel at læreren ser mobbing, eller at noen klager på 

forholdene. Med kontinuerlig mener en at det systematiske arbeidet må være gjennomgående 

i skolens arbeid, og ikke bare noe som blir gjort når det oppstår ubehagelige situasjoner eller 

ved oppstart av hvert skoleår. Arbeidet skal drives hele tiden, gjennom hele skoleåret. 

Et anti–mobbeprogram eller en perm med internkontrollrutiner som står i en hylle, er ikke 

tilstrekkelig for å oppfylle kravet til systematisk arbeid.  

 

Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Planene og rutinene må 

være innarbeidet og må følges av personalet når det arbeides med saker som omhandler det 

psykososiale miljøet til elevene. 

 

Skoleledelsen har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt, systematisk og 

planmessig.  

  

 
 

 
 

§ 9a-4, Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 

elevane(internkontroll) 

 

Skolen skal drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. 

Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal 

gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 

§ 9a-3 første ledd, Det psykososiale miljøet 

 

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der 

den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  

Skolen må for å oppfylle kravet til internkontroll:  

 Sette seg konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet  

 Arbeide systematisk og planmessig for å nå målene og forebygge problem  

 Ha rutiner for å følge med på skolemiljøet og den enkelte elevs opplevelse av 

det, herunder rutiner for å avdekke og håndtere problemer når de dukker opp 

og kontrollere at rutinene etterleves.  
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Skolen må kunne dokumentere at de har et system for internkontroll. Internkontroll 

innebærer å overføre kravene i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, kartlegge 

utfordringer, planlegge og iverksette tiltak for å nå målene. Skolen må dokumentere at dette 

er etablert, og at det faktisk blir fulgt opp.  

 

I tillegg til det som blir dokumentert skriftlig, må skolen kunne vise at:  

 

- internkontrollen dekker alle reglene i kapittel 9a 

- alle ansatte utfører pliktene de har etter loven og kjenner interne mål, rutiner/planer  

- de ansatte har tilstrekkelig kompetanse om skolemiljøarbeidet og håndtering av 

utfordringer og hendelser som omhandler skolemiljøet 

- skolen har tiltak for å fremme skolemiljøet og forebygge, avdekke og håndtere 

krenkelser 

- tiltakene blir iverksatt og planer og rutiner etterleves i praksis  

- ledelsen er aktivt med i arbeidet med skolemiljøet/ internkontrollen 

I det systematiske arbeidet med det psykososiale miljøet må også andre regler i 

opplæringsloven tas med. For det første må skolen kartlegge kravene til brukerorgan i 

kapittel 11. Et sentralt organ i det systematiske arbeidet er skolemiljøutvalget.  

Ordensreglementet ved skolen er et sentralt virkemiddel i arbeidet med skolemiljøet, og 

skolen må sørge for at dette er integrert i skolemiljøarbeidet/ internkontrollen. Et system for 

skolemiljøet som ikke blir sett i sammenheng med ordensreglement er ikke helhetlig nok. 

I tillegg må skolen trekke inn vurderinger i orden og oppførsel etter forskrift til 

opplæringsloven § 3-5.  

 

2  Individuelt rettet arbeid 
 

Skoleeier, skolen, skoleledelsen og de ansatte har alle en plikt til å sikre elevenes individuelle 

rett etter § 9a-1 gjennom individuelt rettet arbeid. Det individuelt rettede arbeidet ved skolen 

er regulert i § 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringsloven. 

 

 Handlingsplikten etter § 9a-3 andre ledd  

 Plikten til å behandle anmodninger om tiltak fra elever/foreldre som enkeltvedtak etter 

§ 9a-3 tredje ledd  

 

Handlingsplikten  

 

 
 

 

 

 

 

Regelen fastslår at alle som er ansatt ved skolen, har en handlingsplikt som innebærer  

 

- plikt til å foreta undersøkelser  

- plikt til å varsle skoleledelsen og  

- plikt til å gripe inn når det er nødvendig og mulig  

 

Handlingsplikten gjelder for alle som er ansatt ved skolen ved at de har et ansettelsesforhold/ 

en arbeidsavtale med skoleeier. I forarbeidene til loven1 er det uttalt at ”ansatte” i praksis 

ofte vil være lærere og miljøarbeidere, men at plikten også gjelder annet personale. I tillegg 

                                                 
1
 Jf. Ot.prp.nr 72(2001-2002) 

Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd – plikten til å undersøke, varsle og gripe inn 

 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 

blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskiminering, vald eller 

rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og 

dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  
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til undervisningspersonalet ved skolen kan dette for eksempel være vaktmester, assistenter, 

kontor- og renholdspersonalet.  

 

Den ansattes handlingsplikt gjelder fra når han / hun får kunnskap eller mistanke om at en 

elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. ”Kunnskap om” innebærer at den ansatte 

faktisk vet at en elev blir utsatt for uakseptabel adferd fra elever, lærer, eller andre ved 

skolen. En del av handlingsplikten er plikten til å undersøke om eleven faktisk har blitt utsatt 

for krenkende ord eller handlinger, og få klargjort hva som faktisk har skjedd. 

Handlingsplikten gjelder også dersom den ansatte får mistanke om at en elev er utsatt for ord 

eller handlinger. Det er altså ikke nødvendig med faktisk kunnskap for at handlingsplikten blir 

gjeldende.  

 

Den ansatte må når han/hun får kunnskap eller mistanke om krenkende adferd, vurdere hva 

som blir neste steg. Skoleledelsen skal varsles, og i noen tilfeller har den ansatte plikt til 

å gripe inn. Dette må vurderes konkret i den enkelte situasjonen. I akutte situasjoner, for 

eksempel når elever slåss eller en overhører krenkende ord til en elev, er det naturlig å gripe 

inn straks og undersøke nærmere i etterkant hva som faktisk skjedde.  

 

Det følger av § 9a-3 andre ledd at etter at den ansatte har undersøkt saken og kommet fram 

til at dette er forhold som bør følges opp, skal skoleledelsen informeres. Skoleledelsen plikter 

å sikre at alle saker de blir varslet om og blir fulgt opp. Ansatte som varsler etter § 9a-3 

andre ledd skal tas på alvor. Skolen, ved skoleledelsen, plikter å undersøke saken ytterligere 

dersom det er behov for dette og sette i verk egne tiltak.  

 

Skolen med alle sine ansatte må ha en felles forståelse av når det skal varsles, og hvordan 

varslingen skal skje. På samme måte må alle ved skolen ha et avklart forhold til terskelen for 

å gripe inn. Disse avklaringene og rutinene for dette må innarbeides i internkontrollen etter 

§ 9a-4.  

 

Det er ikke noe krav i § 9a-3 andre ledd om at skolen skal fatte enkeltvedtak når det blir 

iverksatt tiltak etter egne initiativ. Dette skiller seg fra når en elev eller forelder ber om tiltak, 

jf § 9a-3 tredje ledd. At det ikke må fattes enkeltvedtak tar likevel ikke fra skolen ansvaret 

for å følge opp saken på en formålstjenlig måte.  

 

I noen tilfeller vil tiltakene skolen iverksetter, likevel kreve at det blir fattet enkeltvedtak. 

For enkelte tiltak er det fastsatt eksplisitt i opplæringsloven eller forskrift til denne at 

avgjørelsen er et enkeltvedtak. Eksempel på dett er bortvisning etter opplæringsloven § 2-10 

og skolebytte etter opplæringsloven § 8a-1 tredje ledd. Ellers er det definisjonen av 

enkeltvedtak i forvaltningslovens § 2 sett i sammenheng med karakteren av tiltaket som er 

avgjørende for om reglene om enkeltvedtak skal benyttes. Samtidig har skolen et visst 

handlingsrom knyttet til ordensreglement og opplæringsmessige tiltak. Dette er mindre 

inngripende tiltak som blir gjort for å gjennomføre opplæringa.  

 

Det skriftlige, som enkeltvedtaksformen gir, er viktig for skolens dokumentering av at de har 

grepet inn og forsøkt å sikre elevens rett etter § 9a-1.  

 

Plikten til å behandle anmodninger om tiltak fra elever/foreldre 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd – Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og 

saksbehandlinga ved skulen  

 

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 

deriblant tiltak mot kjenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller 

rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 

forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det 

likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort 

enkeltvedtak.  
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Skolen er pålagt gjennom § 9a-3 tredje ledd å behandle anmodninger fra elever eller foreldre 

som omhandler det psykososiale miljøet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

Dersom det foreligger en slik anmodning, må skolen snarest mulig ta stilling til om elevens 

rett er oppfylt, og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Det blir understreket at skolen 

alltid skal fatte enkeltvedtak når elever/foreldre anmoder om tiltak som omhandler det 

psykososiale miljøet. Skolen har altså en vedtaksplikt. Dersom skolen ikke oppfyller plikten til 

å fatte enkeltvedtak i saken, kan foreldrene/eleven likevel klage som om det var fattet 

enkeltvedtak.  

 

Anmodninger fra elever og foreldre trenger ikke være skriftlige. Skolen må også ta stilling til 

muntlige henstillinger. Skolen kan ikke avvise en anmodning fordi den ikke er skriftlig eller 

unnlate å oppgi hvilke tiltak eleven eller foreldrene ønsker. Skolen kan heller ikke kreve at 

eleven/foreldrene må levere en skriftlig henvendelse. Dersom skolen er i tvil om en 

anmodning fra eleven/foreldre er en anmodning etter § 9a-3 tredje ledd, må skolen avklare 

dette. Skolen har en veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11. En del av dette vil være 

å informere eleven/foreldrene om rettighetene etter kapittel 9a og avklare om en anmodning 

fra en elev eller foreldre om det psykososiale miljøet er en anmodning om tiltak. Den som tar 

imot anmodningen, plikter også å informere om retten til å be om tiltak og klageretten etter 

§ 9a-3 tredje ledd. alle anmodninger, også muntlige, skal tas på alvor og undersøkes. Dette 

er en del av skolens undersøkelsesplikt etter forvaltningsloven § 17.  

 

Anmodninger skal normalt rettes til skoleledelsen ved rektor, men anmodninger kan også 

rettes til lærere og andre ansatte. Dersom anmodningen blir rettet til en lærer, må han/hun 

vurdere hva anmodningen gjelder og om det er noe som kan og bør løses innenfor klassen. 

Lærerens vurdering vil være viktig når det skal avgjøres hvilke tiltak som eventuelt skal inn i 

enkeltvedtaket.  

 

Uavhengig av om anmodningen kan løses innenfor klassen, skal den viderebringes til 

skoleledelsen. En anmodning fra elever/foreldre skal aldri stoppes på klassenivå. Dette har 

sammenheng med kravet i § 9a-3 tredje ledd første punktum om at alle tilfeller der det blir 

bedt om tiltak i forbindelse med det psykososiale miljøet, skal behandles som enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven. Regelen fastslår også at saken skal behandles ”snarest mulig”, og 

dersom det ikke er fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven ”innen rimelig tid”, kan 

eleven/foreldrene klage som om skolen har fattet enkeltvedtak. En klage skal alltid sendes til 

det forvaltningsorgan som har eller skulle ha fattet enkeltvedtak i første instans. Det vil si at 

klagen skal sendes til skolen. Fylkesmannen er klageinstans, men før klageinstansen kan ta 

saken til behandling, må skolen eller skoleledelsen se på saken på nytt, og eventuelt 

forberede saken for fylkesmannen, jf. forvaltningsloven § 33.  

 

Ellers inneholder ikke opplæringsloven kapittel 9a krav til saksbehandling. 

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder for saker etter § 9a-3. Dersom skolen ikke 

behandler noe som er ment som en anmodning, er dette alvorlig og kan få konsekvenser, 

bl.a. etter straffebestemmelsen i § 9a-7. 
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Vedlegg 2  

 
Oversikt over innsendt dokumentasjon – Vassbonn skole 

 
Perm 2 
 

Egenvurdering og dokumentasjon: 
 
Del 1 
 

1.  PP-presentasjon planleggingsdag 15.08.11 (2011/12) 

2.  Zeroplan (2011/12) 

3.  PP-presentasjon planleggingsdag 14.08.14 (2014/15) 

4.  Zeroplan revidert september 2015 (2014/15) 

5.  lnspeksjonsplan  (2011/12) 

6.  Tilsyns-/inspeksjonsplan (2014/15) 

7.  Eksempel på utviklingssamtaleskjemaer og elevsamtaleskjemaer (2011/12) 

8.  Eksempel på punkter til elevsamtaler (2014/15) 

9.  Spørsmål til elevsamtaler som ledelsen gjennomfører (2014/15) 

10. Skjema til utviklingssamtaler 1.-4.trinn (2014/15) 

11. Skjema til utviklingssamtaler 5.-7.trinn (2014/15) 

12. Elevundersøkelsen (2011/12) 

13. Elevundersøkelsen (2014/15) 

14. Intern trivselsundersøkelse 4.-7.trinn (2014/15) 

15. Rektors månedsbrev til hjemmene (de relevante i denne sammenheng) (2011/12) 

16. Rektors månedsbrev til hjemmene (de relevante i denne sammenheng) (2014/15) 

 

Del 2 

 

17. Forskrift om ordensregler for grunnskolen i Oppegård (2011/12) 

18. Forskrift om ordensreglement (2014/2015) 

19. Felles Ordensregler grunnskolene i Oppegård (2011/12) 

20. Felles Ordensregler for grunnskolene i Oppegård (2014/15) 

21. Vassbonnloven  

22. Regler for skolen vår 

23. Skolen har prosedyrer og sjekkpunkter . . . . .. for ansatte (2011/12) 

24. Zero- felles standarder (2011/12 og 2014/15) 

25. Zero -regler for Vassbonn skole (2011/12 og 2014/15) 

26. Stopp mobbing! (2011/12 og 2014/15) 

27. Referat fra elevrådsmøte 26.10.11 hvor «Manifest mot mobbing» var en sak 

28. Referater fra elevrådsmøter 2014/2015 hvor regler, mobbing og nettbruk var saker 

29. Rutine for håndtering av vold og trusselsituasjoner (2011/12 og 2014/15) 

30. Plan for mobbing – ligger på hjemmesiden vår 

31. Tiltak gjennomført på 7.trinn 

 

Del 3 

 

Redegjørelse fra skolen om elev A og skolens oppfølging fra 2011/12 til 2014/15 

Dokumenter som gjelder elev A (unntatt offentlighet, jf. forvaltningsloven § 13) 
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Sammendrag 

Tema og formål 
 

Tema for Fylkesmannens tilsyn med Oppegård kommune-Sofiemyrtoppen skole er «Skolens 

arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø», jf. opplæringsloven kapittel 9a. Tilsynet har 

tatt utgangspunkt i oppsettet fra tidligere felles nasjonale tilsyn, men tema 

brukermedvirkning er utelatt.   

 

Tilsynet med Sofiemyrtoppen skole er delt inn i to hovedkategorier: 
 

 Forebyggende arbeid og internkontroll - § 9a-4 og § 9a-3 første ledd 

 Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre og tredje ledd 

 

Fylkesmannen har kontrollert følgende: 
 

 Sofiemyrtoppen skoles arbeid med elevenes psykososiale miljø, jf. opplæringsloven        

§ 9a-4 og § 9a-3  

 

Det overordnede formålet med dette tilsynet er å kontrollere skolens rutiner og arbeid knyttet til 

elevenes psykososiale skolemiljø. Videre er formålet med tilsynet å kontrollere om 

Sofiemyrtoppen skoles håndtering og oppfølging av en klagesak som gjelder en tidligere elev på 

andre trinn skoleåret 2015/2016, var i henhold til regelverket. 

 

Gjennomføring 
 

Tilsynet ble åpnet gjennom brev 13.01.2016. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i 

denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder rektors egenvurdering, som vi 

ba om i tilsynsvarselet, og opplysninger fra intervju. 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 12.04.2016. Det ble avholdt intervjuer med rektor, en 

inspektør og fire kontaktlærere.  

 
Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Oppegård kommune og Vassbonn skole 

01.06.2016, og Fylkesmannen avholdt sluttmøte 17.06.16. Oppegård kommune fikk frist til 

fredag 24.06.2016 til å uttale seg om innholdet i den foreløpige rapporten. Oppegård 

kommune opplyste at tilbakemeldingen ville bli sendt i begynnelsen av uken etter. 

Tilbakemelding fra kommune ble mottatt hos Fylkesmannen 06.07.2016. Fylkesmannen har 

også mottatt tilbakemelding fra foreldrene til den tidligere eleven. 

 

Avdekkede lovbrudd 
 
Det fremgår av kapittel 5 i rapporten hvilke lovbrudd som er avdekket og hvilke pålegg som 

er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen.   

 

Status og veien videre 
 
Oppegård kommune har frist 15.12.2016 for å gi tilbakemelding til Fylkesmannen om at de 

ulovlige forholdene som er konstatert i denne rapporten er rettet, jf. kapittel 5. Kommunen 

skal da erklære at lovbruddene er rettet og kort redegjøre for hvordan dette er gjort. 
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1 Innledning  

Fylkesmannen mottok en henvendelse fra Oppegård kommune den 11.11.2015. På bakgrunn 

av en konkret sak ble Fylkesmannen anmodet om å gjennomføre tilsyn med Vassbonn skole  

og Sofiemyrtoppen skole, samt med kommunens rutiner knyttet til kapittel 9a i 

opplæringsloven. 

 

Fylkesmannen har i perioden fra 13.01.2016 til dags dato gjennomført tilsyn med «Elevenes 

psykososiale skolemiljø» i Oppegård kommune og de to skolene.    

 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet 

med Sofiemyrtoppen skole. Fristen er 15.12.2016. 

 

Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om 

retting med hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som 

enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 
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2 Om tilsynet med Oppegård kommune – Sofiemyrtoppen skole 

 

2.1 Fylkesmannens myndighet  

 

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringslova § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kapittel 10 a. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn, 

jf. kommuneloven § 60 b. 

 

Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med 

forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, 

etterprøvbarhet og effektivitet. 

 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette 

som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av 

denne, som er brutt. 

 

 

2.2 Tema for tilsynet  

Det har i perioden 2010 – 2013 blitt gjennomført felles nasjonalt tilsyn med temaet skolenes 

arbeid med elevenes psykososiale miljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a. Dette tilsynet med 

Oppegård kommune har tatt utgangspunkt i oppsettet fra tidligere felles nasjonale tilsyn, men 

tema brukermedvirkning er utelatt.   

 

Tilsynet med Sofiemyrtoppen skole er delt inn i to hovedkategorier: 
 

 Forebyggende arbeid og internkontroll - § 9a-4 og § 9a-3 første ledd 

 Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre og tredje ledd 

 

Fylkesmannen har kontrollert følgende: 
 

 Sofiemyrtoppen skoles arbeid med elevenes psykososiale miljø, jf. opplæringsloven        

§ 9a-4 og § 9a-3  

 

En del av tilsynet har også vært å kontrollere om Sofiemyrtoppen skoles håndtering og 

oppfølging av en tidligere elev på andre trinn skoleåret 2015/2016 var i henhold til regelverket. 

 

Kommunens ansvar 

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd er en overordnet regel som pålegger skoleeier å ha et 

forsvarlig system for oppfølging av alle lovkrav. Det er kommunen som skoleeier som må 

sørge for at skoleledelsen ved hver enkelt skole oppfyller kravene og pliktene i loven, og at 

den tilbyr de tjenester og aktiviteter som loven omhandler. 

 

Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt psykososialt miljø skjer på skolen. Det er 

skoleledelsen og de ansatte som i det daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen 

som skoleeier er likevel øverste ansvarlige for at pliktene i kapittel 9a blir oppfylt. Dette 

innebærer at selv om det i tilsynet har vært undersøkt handlinger som skjer i skolen, så er 

det kommunen som er ansvarlig for oppfyllelse av elevenes rettigheter, og som derfor er 

adressat for eventuelle pålegg om retting i samsvar med kommuneloven § 60d. 

 
Formålet med tilsynet  

Et godt skolemiljø er en viktig innsatsfaktor for en god skole og for realisering av 

formålsparagrafen i opplæringsloven § 1-1. Mangler ved skolemiljøet kan føre til mistrivsel 

blant elevene, og det vil kunne ha direkte betydning for læringsutbyttet.  

 

Det psykososiale miljøet handler om mellommenneskelige forhold og er en positiv eller 

negativ følge av samhandling og kommunikasjon mellom alle de som er på skolen. 
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Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg 

positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barns og ungdommers liv. Skolen er 

stedet for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og 

inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få det riktige fokus. 

 

Det overordnede formålet med dette tilsynet er å kontrollere skolenes rutiner og arbeid knyttet til 

elevenes psykososiale skolemiljø. Videre er formålet med tilsynet å kontrollere om 

Sofiemyrtoppen skoles håndtering og oppfølging av en klagesak som gjelder en tidligere elev, var 

i henhold til regelverket. 

 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

Tilsynet med Oppegård kommune ble åpnet gjennom brev 13.01.2016. Kommunen ble pålagt 

å legge fram dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c.  

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder 

rektors egenvurdering, opplysninger fra intervju, samt en klagesak. 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 12.04.2016 

 

Det ble avholdt intervjuer med rektor, en inspektør og fire kontaktlærere på barnetrinnet. 

 

Klagesaken gjelder en tidligere elev på andre trinn skoleåret 2015/2016. Eleven blir benevnt 

med X.    

 

2.4 Om tilsynsrapporten  

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 

etterleves, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne 

tilsynsrapporten. 

 

Tilsynsrapporten inneholder frist for retting av ulovlige forhold som er avdekket, jf. 

kommuneloven § 60 d. Frist for retting er 15.12.2016. 

 

Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av skolen. 

Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på det temaet 

som er valgt. 

 

2.4.1 Kommentarer til foreløpig tilsynsrapport 

Fylkesmannen har mottatt tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport fra Oppegård kommune/ 

Sofiemyrtoppen skole.  

 

Kommunen har delt inn sin tilbakemelding med generelle kommentarer som er utdypet med 

underpunkter. Videre er det gitt kommentarer til enkelte punkter i foreløpig rapport. 

Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene og har funnet det mest hensiktsmessig å 

kommentere disse i dette kapittelet.    

 

 

1. Definisjon av krenkende adferd – rettslig grunnlag  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding:  

«Kommunen er ikke enig i forståelse av lovkravene til systematisk arbeid med 

krenkende ord og handlinger, jf. §§ 9a—4 og 9a—3. Særlig at hver skole i en felles prosess 

med de ansatte må definere hva de mener med krenkende adferd. Kommunen mener 

at forståelsen må utledes av lovens ordlyd i tråd med forarbeider og andre rettskilder. 
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Utarbeidelse av forskjellige definisjoner på den enkelte skole kan etter kommunens 

vurdering være egnet til å medføre lovbrudd.» 

 
Kommunen har også utdypet dette nærmere i eget punkt om det juridiske grunnlaget: 

 

«Fylkesmannen legger til grunn at skolen etter å 9a—4 på en helt spesifikk fremgangsmåte i 

en fellesprosess må utarbeide sin egen definisjon av «krenkende», og at når det ikke er gjort, 

har skolene uten videre heller ikke oppfylt sine plikter etter å 9a-3 generelt, på individuelt 

nivå eller i konket sak. Det synes som at Fylkesmannen ikke har vurdert konkret hvorvidt å 

9a-3 er oppfylt, men heller fokusert på rutiner og systematikk etter å 9a—4 også under disse 

punktene.» 

 

 «Til de enkelte bestemmelsene har Fylkesmannen satt opp kriterier for hva som skal til for å 

oppfyllekravene. Disse er etter hva vi har forstått i stor grad hentet fra 

Utdanningsdirektoratets rundskriv. Vi anser at lovens forarbeider bør fremheves i større grad. 

Rundskriv er en rettskilde av betydning, men går gjerne utover det som kan utledes direkte 

av lov og forskrift. Kommunen anser at det i rapporten legges mer i tolkningen av 

lovbestemmelsene enn det rettskildene gir grunnlag for.» 

 

Fylkesmannens kommentar 

Etter det Fylkesmannen forstår mener kommunen at det ikke er grunnlag for å stille opp et 

krav om at skolene må vise til en felles prosess som har ledet fram til og/eller bearbeidet en 

felles forståelse/definisjon av hva skolen anser som krenkende adferd. Kommunen mener at 

det er lovens eksempler sammen med forarbeidene (Ot.prp. nr.72( 2001-2002)) som gir et 

svært godt utgangspunkt for forståelsen.  

 

Lovens ordlyd når det gjelder hva som kan være å anse som krenkende ord eller handlinger, 

er ikke uttømmende og er kun eksempler på hva som kan omfattes av begrepet. Vi kan heller 

ikke se at forarbeidene gir noen flere føringen for hva som skal tolkes inn i begrepet.  

 

For å sikre at alle ansatte har en lik forståelse av hva som kan være «krenkende ord og 

handlinger» så må dette bearbeides og diskuteres i hele personalet.  Slik Fylkesmannen ser 

det, er dette en forutsetning for å ivareta den plikten skolens ansatte har til å reagere ved 

kunnskap eller mistanke om at noen ikke har det greit på skolen.  Selv om det er den enkelte 

elevs subjektive opplevelse som skal legges til grunn for om eleven opplever å ha blitt 

krenket eller ikke, må skolen ha en felles standard for hva den aksepterer av adferd og 

språkbruk i skolehverdagen. Hva som anses eller oppleves som krenkende vil også kunne 

endre seg over tid, og det forutsettes derfor at det er en kontinuerlig prosess ved skolen når 

det gjelder å diskutere dette.  

 

Fylkesmannen viser for øvrig til pkt.2.2 i rapporten, der det er vist til tidligere felles nasjonalt 

tilsyn med temaet «Skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø», og at tilsynet med 

Oppegård kommune har tatt utgangspunkt i dette. Dette gjelder også de rettslige kravene 

som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, og som er lagt til grunn i alle våre tilsyn med 

dette temaet, samt på våre regelverkssamlinger.  

 

På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at det ikke er grunnlag for å endre våre 

konklusjoner. Våre vurderinger og konklusjon i pkt. 3.2 første kontrollspørsmål  

opprettholdes.  

 

 

2. Sammenheng mellom krav i §§9a-4 og 9a-3  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen mener at det i større grad bør skilles mellom krav i §§ 9a—4 og 9a-3. I  

rapporten kan det se ut som at manglende systematisk arbeid etter § 9a—4 (kap.3 i  

rapportene) uten videre medfører selvstendig brudd på § 9a-3 (kap. 5 og 6 i  
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rapportene).»  

 

Kommunen har også utdypet dette nærmere i eget punkt om det juridiske grunnlaget: 

 

«Særlig anser vi at Fylkesmannen stiller for konkrete krav til fremgangsmåte for hvordan 

lovkravene skal oppfylles. På enkelte områder synes det som at Fylkesmannen mener at det 

skal være forhåndsdefinerte rutiner for alle situasjoner. Dette vil ikke være i tråd med mange 

av lovbestemmelsene som forutsetter konkrete helhetsvurderinger i det enkelte tilfelle, f.eks.  

hvorvidt noen blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Til dette vil Fylkesmannen påpeke at det vil være sammenheng mellom krav i § 9a-3 og 

kravet til et internkontrollsystem, jf. § 9a-4, herunder at det er utarbeidet rutiner for å sikre 

at kravene i § 9a-3 blir oppfylt.  Manglende rutiner vil ikke uten videre føre til brudd på disse 

bestemmelsene. Våre vurderinger viser imidlertid at det ved skolene vi har kontrollert, også 

har vært brudd på § 9a-3.  

 

I Ot.prp. 72  (2001-2002) står det under pkt.6.2.2 på side 23 at skolen må sette seg 

konkrete mål for det psykososiale miljøet, og arbeide systematisk og planmessig for å nå 

disse.  Skolen må også ha klare rutiner for hvordan problem som f.eks. mobbing skal 

avdekkes og håndteres. Dette innebærer at skolen må ha felles rutiner, som er kjent for alle 

ansatte, slik at eventuelle hendelser som kan være brudd på elevens rett til et godt skolemiljø 

blir fulgt opp.   

 

 

3. Vedtaksplikt etter § 9a-3 tredje ledd  

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen er ikke enig i at det etter § 9a-3 (3) alltid skal fattes enkeltvedtak når  

foreldre «henvender» seg om skolemiljøet. Kommunen anser at vedtaksplikten først  

utløses ved at noen «ber om tiltak» slik det er forutsatt i lovens ordlyd. « 

 

Kommunen har også utdypet dette nærmere i eget punkt om det juridiske grunnlaget: 

 

« l tredje ledd er det «ber om tiltak» som er utløsende for plikten til å følge reglene om 

enkeltvedtak. Det er lovens ordlyd og tolkningen av denne som er avgjørende. Også her gir 

forarbeidene god veiledning. Fylkesmannen har lagt til grunn at det skal fattes vedtak når 

foreldre «henvender» seg om skolemiljøet. Denne plikten utløses først ved at noen «ber om 

tiltak» og ikke ved enhver henvendelse.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Etter det vi forstår mener kommunen at vedtaksplikten utløses først når noen spesifikt «ber 

om tiltak», da dette er lovens ordlyd. 

 

Når elever eller foreldre henvender seg til skolen og formidler at eleven ikke har det bra, 

innebærer dette at de ønsker/forventer at skolen skal gjøre noe, jf. elevens individuelle rett 

etter § 9a-1. Selv om det i en slik henvendelse ikke eksplisitt gis uttrykk for at de konkret ber 

om at det skal iverksettes tiltak, må dette følges opp med enkeltvedtak som beskriver hvilke 

tiltak skolen skal iverksette. Ordlyden kan ikke tolkes så snevert som det kommunen legger 

til grunn. En slik lovforståelse er ikke i samsvar med kapittel 9a sitt formål om at alle elever 

skal ha et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.   
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4. Fylkesmannens vurderinger og begrunnelser   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen har generelt vanskelig for å se hvordan Fylkesmannen har kommet frem til  

sine konklusjoner ut fra vurderingene og begrunnelsene som er gitt i den foreløpige  

rapporten. Vi ønsker derfor at dette tydeliggjøres i endelig rapport.» 

 

«Det er generelt vanskelig for kommunen å se ut fra vurderingene og begrunnelsene hvordan  

Fylkesmannen har kommet frem til sine konklusjoner, og det synes som om enkelte 

resonnementer er utelatt. Dette medfører at det er vanskelig for kommunen å uttale seg til 

de vurderingene som er gjort eller ta stilling til konklusjonene.»  

 

Fylkesmannens kommentar: 

Det er vanskelig for Fylkesmannen å se hvilke vurderinger og begrunnelser dette gjelder.  

Kommunen har ikke vist konkret til hvilke punkter i rapportene den mener er uklare. 

Kommunens tilbakemelding gir ikke tilstrekkelig informasjon om hva som ønskes tydeliggjort. 

Fylkesmannen mener at våre vurderinger og begrunnelser framkommer tydelig i rapporten. Vi 

tar kommunens tilbakemelding til orientering, men ser ikke at vi har grunnlag for å foreta 

noen endringer i rapporten. 

 

 

5. Fakta som er lagt til grunn   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen ber om at det i større grad bør fremgå hvilke fakta Fylkesmannen legger til  

grunn i den endelige tilsynsrapporten.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen viser her til pkt. 2.3 i rapporten. De fakta som er lagt til grunn for våre 

vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon vi har fått fra 

skolen/kommunen og de involverte foreldrene, rektors egenvurdering og opplysninger fra 

intervjuer. Vi mener at de fakta vi har lagt til grunn, framkommer i rapportene under hvert 

kontrollspørsmål.  

 

 

6. Generelt om krav til dokumentasjon   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen anser at det bør presiseres hvorvidt det stilles særlig krav til  

dokumentasjon. l de tilfeller det ikke stilles særlige krav til dette bør det fremgå  

hvordan Fylkesmannen vurderer foreliggende informasjon og hva som legges til grunn.» 

 

«Det er uklart for kommunen hvilke krav Fylkesmannen stiller til dokumentasjon for at 

Iovkravene skal være oppfylt.  

 

Fylkesmannen konkluderer flere steder med at kommunen ikke kan dokumentere at enkelte 

krav er oppfylt, og det synes som at Fylkesmannen legger til grunn at dette er brudd i seg 

selv. Det bør presiseres hvorvidt det stilles særlig krav til dokumentasjon. Hvis ikke bør det 

fremgå hvordan mangel på dokumentasjon er vurdert.  

 

På enkelte områder kan mangel på dokumentasjon tilsi at kravene ikke blir overholdt, men vi 

er ikke enig i at det uten videre kan legges til grunn. Det er grunn til å tro at skolen følger 
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aktuelle lovkrav. Særlig når det er andre faste holdepunkter for at dette blir gjort, er det 

vanskelig å forstå at Fylkesmannen konkludere med det motsatte.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Med unntak av det som gjelder hvordan den enkelte elev følges opp i forbindelse med 

inspeksjon/tilsyn, se nedenfor, har kommunen heller ikke her vist konkret til hvilke punkter i 

rapportene den mener er uklare. Fylkesmannen tar kommunens tilbakemelding til orientering, 

men ser ikke at vi har grunnlag for å foreta noen endringer i rapporten. 

 

 

7. Krav til dokumentasjon i forbindelse med inspeksjon/tilsyn   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Her fremstår det som at Fylkesmannen oppstiller et særlig dokumentasjonskrav til hvordan 

den enkelte elev følges opp i forbindelse med inspeksjon/tilsyn ettersom dette i seg selv 

fremstår som et brudd på lovkrav. Vi ber derfor om at dette presiseres i den endelige 

rapporten.» 

 

Fylkesmannens kommentar:  

Fylkesmannen mener ikke at det er noe krav til dokumentasjon når det gjelder oppfølging av 

eleven ved inspeksjon. Vi ser at vår formulering kan forstås slik. Det vi mener er at vi ikke 

kan se at skolen har noen felles rutiner for oppfølging av den enkelte elev slik det 

framkommer i korreksjonspunkt to i punkt 3.3. 

 

 

8. Taushetsbelagte opplysninger   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen ber om at enkelte taushetsbelagte opplysninger utelates fra den endelige 

rapporten.» 

 

«Fylkesmannen har uttalt at rapporten i sin helhet er offentlig. Kommunen er imidlertid av 

den oppfatning av at enkelte forhold er underlagt taushetsplikt.  

 

Det vises i denne sammenhengen særlig til vedlegg 2 til rapporten om Sofiemyrtoppen. Se 

f.eks. 2015/16 om hendelsesforløp 27. november der det fremkommer uttalelser av klart 

personlig karakter fra en konkret elev. Selv om elevens navn er byttet ut med «elev x» er det 

ikke tilstrekkelig, ettersom svært mange vil vite eller forstå hvem det er.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Kommunen har ikke spesifisert hvilke opplysninger den mener er taushetsbelagte.  

 

Vi ser at det kan være noen ord og uttrykk som kan anses som taushetsbelagte. 

Fylkesmannen sendte derfor en henvendelse til elevens foreldre, og spurte om de ønsket at 

noe skulle tas ut i den endelige rapporten.  

 

Elevens foreldre har svart at de ikke ønsker at vi skal ta bort ord og setninger. Foreldrene 

mener at elev X ikke trenger mer beskyttelse enn at navnet er anonymisert. De mener at det 

i denne saken er viktig at man ser hele hendelsesforløpet og hva slags informasjon skolen 

faktisk fikk – og hva den gjorde/ikke gjorde.   

 

På denne bakgrunn er det ikke gjort noen endringer i vedlegg 2 til rapporten.  
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9. Tidspunkt for lovbrudd   

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen anser at det bør fremgå tydeligere hvilket tidspunkt aktuelle lovbrudd er  

gjort, og hva som fremdeles er aktuelt ettersom deler av tilsynet gjelder forhold tilbake  

i tid.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Ut fra bestillingen vi fikk fra kommunen varslet Fylkesmannen at vi skulle kontrollere 

Sofiemyrtoppen skoles arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø skoleåret 2014/2015. I 

forbindelse med gjennomføring av tilsynet ble det opplyst at det høsten 2015 ble ansatt ny 

rektor og to nye inspektører. I mottatt tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport skriver 

skolen at dette har hatt betydning for framskaffelse av etterspurt dokumentasjon, samt at det 

har vært vanskelig å svare på spørsmål om skolens prosesser og rutiner for skoleåret 

2014/2015.  

 

Utgangspunktet for tilsynet er skoleåret 2014/2015. Det ble ikke gitt opplysninger eller 

fremlagt dokumentasjon på at det var gjort særlige endringer skoleåret 2015/2016. Alle 

lovbruddene er derfor knyttet til både 2014/2015 og 2015/2016. Vi er klar over at skolen 

likevel kan ha endret rutiner og praksis. Dette vil i så fall kunne opplyses/vises til i forbindelse 

med tilbakemelding om at lovbrudd er rettet, se pkt 5. 

  

 

10. Generell kommentar til kap. 1 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Til kap. 1 Innledning, bemerker kommunen at det fremstår som tidlig å forhåndsvarsle et 

eventuelt pålegg allerede nå. Dette er først aktuelt dersom kommunen ikke retter ulovlige 

forhold som fremgår av den endelige rapporten».    

 

Fylkesmannens kommentar: 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en metodehåndbok som fylkesmennene er pålagt å 

følge ved gjennomføring av tilsyn. Det følger her, side 73, om foreløpig tilsynsrapport, at 

Fylkesmannen gjennom denne skal formidle tilsynsresultatene og varsle pålegg om retting av 

lovbrudd.  Foreløpig tilsynsrapport er et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16.  

 

 

11. Generell kommentar til kap. 3.2 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Til kap. 3.2 bemerker vi at det ikke kan utledes et krav til at skolen selv må definere hva 

den anser som krenkende adferd av § 9a—4,jf. § 9a-3 første ledd.»  

 

«Man vil uansett ikke kunne omfatte alle tenkelige tilfeller i en definisjon, og den enkelte må  

nødvendigvis vurdere den enkelte hendelse konkret og i sammenheng med situasjon, person, 

andre tidligere hendelser osv. Det vil likevel ikke bli helt tilfeldig hva som meldes til ledelsen, 

slik Fylkesmannen ser ut til å legge til grunn. Vi mener at den ansatte i utgangspunktet har 

en god forståelse av hva som ligger i begrepet. Det er derfor vanskelig å se at det kan kreves 

at alle ansatte samles oftere enn en gang i året for å gå gjennom dette når det i tillegg jobbes 

kontinuerlig med dette på teamnivå og ellers.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Kommunen gjentar og utdyper her hvorfor den mener vi ikke kan stille krav om en felles 

prosess for å definere hva som er å anse som krenkende adferd ved den enkelte skole. Vi er 

enig i at ikke «alle tilfeller» kan omfattes av en definisjon. Det er imidlertid viktig at alle 
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ansatte har en felles forståelse av hva som ikke er akseptabel adferd og ordbruk, og som skal 

gjelde for alle elever.  

 

Det vil alltid være ulikt hva den enkelte elev selv opplever som krenkende, og de vil ha ulike 

terskler for hva de synes er greit og ikke. Et av eksemplene i lovens ordlyd er rasisme. Det er 

helt klart at skolen må diskutere og definere hva den legger i dette. Noen elever vil for 

eksempel ikke reagere hvis de blir kalt for «brunost», mens andre vil oppleve dette som en 

krenkelse. Hvis skolen har kommet fram til at den ikke skal akseptere at noen blir kalt for 

dette, da har man en felles forståelse og alle skal gripe inn hvis de hører noen blir kalt 

«brunost».  Hvis de ikke har hatt denne diskusjonen ved skolen, må den enkelte lærer sjekke 

om eleven opplever dette som en krenkelse eller ikke. Det kan ikke være opp til den enkelte 

ansatte å vurdere når det skal slås ned på slik språkbruk.  

  

Videre skriver kommunen at det er vanskelig å se at det kan kreves at alle ansatte samles 

oftere enn en gang i året for å gjennomgå dette. Fylkesmannen viser til at det forutsetter en 

kontinuerlig prosess hele skoleåret. Dette innebærer at elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø fritt for krenkelser skal være et tema for diskusjoner og drøftinger gjennom hele 

skoleåret. Dette er også viktig for å få fram nye problemstillinger og annen form for adferd 

som ikke skal aksepteres.  

 

 

12. Skolens internkontrollsystem 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi mener at det bør presiseres at kommunen har et internkontrollsystem, men at det er 

avdekket enkelte mangler og helst konkret hvilke mangler.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Det er uklart hva kommunen mener med dette, da det er skolens internkontrollsystem etter  

§ 9a-4 som er vurdert her. Vi mener at det som er avdekket av mangler framkommer klart av  

korreksjonspunktene i pkt. 3.3. 

 

 

13. Skolens rutiner 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Kommunen mener skolene i all hovedsak har rutiner som sikrer etterlevelse av aktuelt 

regelverk. Vi er likevel enige i at disse bør skriftliggjøres.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen viser til våre vurderinger i rapporten. Vi kan ikke se at det har framkommet 

nye opplysninger som endrer våre konklusjoner. 

 

 

14. De ansattes handlingsplikt 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi kan ikke se at det fremgår av rapporten hva Fylkesmannen bygger på, annet enn at 

skolen ikke har utarbeidet sin egen definisjon av krenkende adferd. Det synes som om 

Fylkesmannen da anser at skolen heller ikke har mulighet for å vite når de skal reagere og 

varsle. Kommunen mener at de ansatte i all hovedsak har tilstrekkelig kunnskap til å vite når 

de skal reagere og varsle. Dette er imidlertid basert på lovens ordlyd og videre tolkning fra 

Utdanningsdirektoratet og ikke på skolens egen definisjon. Kommunen er ikke enig i at dette 

blir tilfeldig, fordi den enkelte ansatte uansett må gjøre en konkret og skjønnsmessig 

vurdering av den enkelte hendelse.» 
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«Fylkesmannen konkluderer med at de ansatte på Sofiemyrtoppen ikke har en felles 

forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen 

skal varsles. Skolens ledelse er ikke enig i denne konklusjonen. Det har vært diskutert på 

team/trinn hva det skal varsles om i tillegg til at det har vært tema på flere infomøter ledet 

av rektor. Skolen har også synliggjort eksempel på ulike scenarioer om hva som kan være 

varslingspliktig. Skolen ønsker å ha lav terskel for varsling. Å dekke alle gråsoner i en rutine 

kan være vanskelig og vi forventer her at lærerne bruker sitt profesjonelle skjønn.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen vil her presisere at vi i tillegg til det vi har vurdert som manglende felles 

forståelse av hva som skal anses som krenkende adferd, bygger på opplysninger gitt 

intervjuer. I foreløpig rapport skrev vi følgende:  

 

På bakgrunn av intervjuene er vårt inntrykk at alle reagerer, men at det reageres 

forskjellig, og at det er avhengig av alvorlighetsgrad og om det er skader eller 

konflikter. Følgelig blir det også tilfeldig og opp til den enkeltes vurdering om 

rektor/inspektør blir varslet. Med en slik praksis anser Fylkesmannen at det er en fare 

for at «like» hendelser kan bli behandlet ulikt, og at saker som skulle vært meldt 

videre ikke blir det.  

 

Vi kan ikke se at det har framkommet nye opplysninger som gir grunnlag for å endre våre 

vurderinger og konklusjon. 

 

 

15. Enkeltvedtak når elever/foreldre ber om tiltak 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Foresatte kan melde/varsle § 9A—3saker både muntlig og skriftlig. Som rutine ved 

Sofiemyrtoppen skole er det ikke et krav om at foresatte skal skrive under et 

registreringsskjema for å melde en § 9A—3 sak. Skolen oppretter selvsagt § 9A—3 sak 

dersom foresatte ber om det. 

 

Når skolen har brukt begrepet «lukket» betyr det at rektor fatter et vedtak. Tiltak i vedtaket 

blir tydelig beskrevet samt at det blir informert om klagefrist og muligheter for klage på 

vedtaket. l dette avsnittet av rapporten kan det handle om ulik språkbruk til samme innhold.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Vi kan ikke se at disse opplysningene gir grunnlag for å endre våre vurderinger og 

konklusjon. 

 

 

16. Informasjon om rett til enkeltvedtak 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi gir informasjon om dette på nettsider, forskjellige skriv på foreldremøter osv. Konkret 

anser vi at vi oppfyller veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

I foreløpig rapport skrev vi følgende: 

Det er lenke til «Skolens handlingsplan mot mobbing» på skolens hjemmesider, men 

verken dette dokumentet eller andre dokumenter sier noe om elevenes/foresattes 

rettigheter knyttet til elevenes skolemiljø. 
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Vi ser at retten til enkeltvedtak framkommer i «Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen» 

av 16.9.2013, der det er et punkt på side 12 som heter «Rett til enkeltvedtak».  Dette 

dokumentet er tilgjengelig på kommunens nettsider, men det er ingen lenke fra skolens 

nettsider. Serviceerklæringen er ikke tydelig på denne retten. Der står det kun at rektor fatter 

vedtak. Det er viktig at det er tydelig for foreldre hvilke rettigheter de har når barna ikke har 

det bra på skolen. Fylkesmannen mener imidlertid at disse opplysningene må framkomme 

også på skolens nettsider, evt. med link til kommunens nettsider. 

  

Vi kan ikke se at de nye opplysningene som har framkommet gir grunnlag for å endre våre 

vurderinger og konklusjon. 

 

 

17. Forholdet mellom kommunens og skolens planer 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Vi ser i noen tilfelle at Fylkesmannen påpeker mangler ved skolenes planer/rutiner uten å se  

helheten til de kommunale planer/rutiner. Disse er ikke kommet tilstrekkelig fram i 

vurderingen av skolenes praksis og planer. Det gjør at Fylkesmannen i rapporten etterspør 

planer/rutiner ved den enkelte skole som er felles kommunale. Dette gjelder bl.a. Plan for 

godt læringsmiljø hvor handlingsplikten og hvordan individuelt rettet arbeid skal foregå 

omtales. Her henvises det til rutinebeskrivelsen for akutt håndtering av krenkende ord og 

handlinger. Plan for godt læringsmiljø skal gjennomgås med personalet årlig.» 

 

Fylkesmannens kommentar: 

Fylkesmannen har i sin vurdering tatt utgangspunkt i dokumenter og redegjørelse som vi 

mottok fra kommunen og skolen, samt opplysninger som framkom i intervjuer. Den 

kommunale planen, «Plan for godt læringsmiljø i Oppegårdskolen», er oversendt 

Fylkesmannen fra kommunen. Det ble imidlertid ikke vist til denne verken i intervjuer eller i 

skolens egenvurdering. Dersom Fylkesmannen skal legge en kommunal plan til grunn for å 

vurdere om lovkrav er oppfylt eller ikke, forutsetter dette at planen er implementert på 

skolen. Vi kan ikke se at dette er tilfelle, og det er derfor ikke grunnlag for å endre våre 

vurderinger og konklusjoner.   

 

 

18. Gjennomføring av elevsamtaler 

Kommunen skriver følgende i sin tilbakemelding: 

«Alle kontaktlærere på Sofiemyrtoppen forventes som et minimum å gjennomføre 

elevsamtaler i forkant av utviklingssamtalene -to ganger pr. år. I tillegg vil enkelte elever bli 

fulgt tettere opp og derved få flere samtaler enn andre.»  

 

Fylkesmannens kommentar: 

Vi kan ikke se at ovenstående opplysninger gir grunnlag for å endre korreksjonspunkt tre i 

pkt. 3.3. 
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3. Skolens forebyggende arbeid og internkontroll 

 

For å oppnå et godt psykososialt miljø er det en nødvendig forutsetning at det blir utført et 

forebyggende arbeid som skal forhindre uønsket/krenkende adferd. Dette innebærer at 

skoleledelsen må ha en ”føre – var” holdning til eventuelle situasjoner og utfordringer som kan 

oppstå i skolehverdagen, og som kan ha negativ innvirkning på elevenes skolemiljø. 
 

 

3.1 Rettslige krav  

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med det forebyggende arbeidet ved skolen 

finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 første ledd. Skoleledelsen og skoleeier skal arbeide 

forebyggende for å forhindre at uønsket adferd oppstår. Det forebyggende arbeidet skal være 

aktivt, systematisk og kontinuerlig.  

 

Reglene presiserer plikten skolen har til å sikre at elevenes rett etter § 9a-1 blir oppfylt. 

De rettslige kravene var vedlagt tilsynsvarselet, og kravene er også omtalt i vedlegg 1 til 

denne rapporten.  

 

 

3.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger 

 

Har skolen definert hva den anser som krenkende adferd? 

 

Skolen må vise til en felles prosess som har ledet fram til og/eller bearbeidet en felles 

forståelse/definisjon av hva skolen anser som krenkende adferd. Prosessen må inkludere hele 

personalet, herunder både lærere og assistenter. Det er ikke tilstrekkelig med kun 

trinnvise/avdelingsvise prosesser; da kan skolen få flere og ulike definisjoner. Kravet er at 

alle skolens ansatte til enhver tid må ha samme forståelse av hva som er å anse som 

krenkende adferd ved skolen. Dette gjelder både elevenes adferd overfor hverandre og de 

voksnes adferd overfor elevene. 

 

Hva skolen anser som krenkende adferd, må ses i sammenheng med de ansattes plikt til 

å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn (handlingsplikten), og at de ansatte må ha en 

felles forståelse av hva de skal varsle skoleledelsen om. 

 

Skolens ordensreglement er et viktig redskap for å oppfylle elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø. Det følger av opplæringsloven § 2-9 at kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement 

for den enkelte grunnskole. Reglementet skal blant annet inneholde regler om adferd. En felles 

forståelse av krenkende adferd vil ha betydning for forutsigbarhet og likebehandling for elevene 

ved eventuelle sanksjoner for brudd på ordensreglementet.  

 

Ordensreglement 

Skolens trivsels- og ordensreglement for 2015 er utarbeidet med bakgrunn i kommunens 

forskrift som er vedtatt i juni 2010. Det framgår av skolens reglement at elevene må vise 

respekt for hverandre og for de voksne, opptre høflig og hensynsfullt, samt at banning, 

rasistiske utsagn og andre negative kommentarer ikke hører hjemme på skolen. Videre har 

elevene ansvar for at mobbing ikke skjer på skolen og på skoleveien, og at de må si fra hvis de 

ser at noen blir plaget. Reglementet inneholder en svarslipp der elev og foresatte skal skrive 

under på at de har satt seg inn i trivsels- og ordensreglementet.  

 

Skolens definisjoner av krenkende adferd og mobbing  

Skolen har en definisjon av krenkende adferd som ble jobbet fram i personalet på 

planleggingsdag og i fellestid høsten 2014. Denne ligger som et eget dokument i tilsendt 

dokumentasjon. Videre er det i skolens Handlingsplan mot mobbing (heretter kalt 

handlingsplanen) to definisjoner av mobbing (Roland/Sørensen Vaaland og Olweus). Det er her 
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også presisert at mobbing er et overgrep og ikke en konflikt. Voksnes adferd overfor elevene er 

ikke omtalt særskilt i noen av dokumentene.  

 

Rektor opplyste i intervju at handlingsplanen er fra 2011. Det foreligger også en tilhørende 

lærerveiledning for 2012, som er datert 01.01.2008. Planen er tilgjengelig på skolens nettsider. 

Ifølge intervjuene ligger planen og lærerveiledningen også på It`s learning i mappen «§ 9a-3» 

sammen med andre dokumenter. Rektor opplyste at handlingsplanen er et aktivt dokument, 

men hun er usikker på hvor godt den er forankret i skolen og blant de ansatte. Det framkom i 

intervju med kontaktlærerne at de visste om planen og hvor de kunne finne den. De brukte ikke 

planen aktivt og oppfattet at den mer var å anse som et oppslagsverk. Både rektor og inspektør 

opplyste at planen skal revideres i 2016 og at dette er noe av grunnen til at det ikke er arbeidet 

aktivt med den inneværende skoleår. Det framgår av skolens virksomhetsplan for 2016 at 

planen skal evalueres innen 31.12.2016, og at digital mobbing skal inkluderes i planen. 

 

Prosesser i personalet 

Rektor opplyste i intervju at det høsten 2014, under forrige rektor, ble arbeidet med å få en 

felles begrepsforståelse av krenkende adferd blant de ansatte. Fylkesmannen har mottatt kopi 

av PP-presentasjoner som ble brukt på planleggingsdag og i planleggingstid høsten 2014. Disse 

viser at det med utgangspunkt i case/oppgaver ble arbeidet i grupper med begrepet krenkende 

adferd.  

 

Rektor opplyste at det jevnlig er jobbet videre med temaet inneværende skoleår. Info-tiden på 

mandager og team-møtene på tirsdager har vært benyttet. På disse møtene deltar lærere og 

SFO-leder. Assistentene deltar ikke på disse møtene, de får informasjon av SFO-leder på base-

møtene på onsdager. Fylkesmannen har mottatt kopi av PP-presentasjoner fra 

informasjonsøkter for det pedagogiske personalet som viser hva som er blitt vektlagt i 

informasjonsøktene.  

  

Sofiemyrtoppen skole er en stor skole med ca 600 elever og ca 100 ansatte (info på skolens 

nettsider). Skolens ledergruppe består av rektor og tre inspektører. Inspektørene har ansvar for 

hvert sitt team (1-4, 5-7 og 8-10>). Fylkesmannen fikk opplyst at inspektørene er delegert 

myndighet som blant annet innebærer personalansvar, pedagogisk ansvar, oppfølging av lærere 

og assistenter og spesialundervisning.  

 

Ifølge rektor er skolens plikt til å handle den samme, uavhengig av om det på de ulike trinnene 

er ulike utfordringer. På direkte spørsmål til rektor hvordan hun sikrer at det ikke er stor 

variasjon mellom teamene og trinnene når det gjelder hva som er å anse som krenkende adferd 

på skolen, svarte hun at det er viktig å starte med ledergruppen. Det er viktig at ledergruppen 

har en felles forståelse, da inspektørene er delegert ansvar for oppfølging på sine team. Temaet 

har ikke vært tatt opp helhetlig, vært drøftet/diskutert i et samlet personale inneværende 

skoleår. Dette bekreftes av både inspektør og kontaktlærere.  

 

Sofiemyrtoppen skole hadde en prosess i personalet høsten 2014 med å bearbeide hva skolen 

anser som krenkende adferd. For å sikre at alle ansatte ved skolen til enhver tid har en felles 

forståelse av hva som anses som krenkende adferd, er det nødvendig at temaet drøftes 

kontinuerlig i hele personalet. Fylkesmannen kan ikke se at skolen har en hatt en slik prosess 

siden høsten 2014. Drøftinger på team og trinn er ikke bearbeidet i felles personale i etterkant, 

noe som kan medføre ulik forståelse av hva som er å anse som krenkende adferd på skolen.  

 

Oppsummering 

Ulike beskrivelser av hva som er å anse som krenkende adferd og mobbing er nedfelt i skolens 

ordensreglement, skolens handlingsplan mot mobbing og i dokumentet «Krenkende adferd». 

Voksnes adferd overfor elevene er ikke omtalt særskilt i noen av dokumentene.  

 

Assistentene og SFO-ansatte har en sentral rolle i skolemiljøet. Det er ikke tilstrekkelig for å 

oppfylle lovkravet at assistentene får informasjon fra SFO-leder uten å være involvert i 

prosessen med å bearbeide og drøfte hva skolen anser som krenkende adferd.  
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De ulike beskrivelsene av hva som anses som krenkende adferd og mobbing er nedfelt skriftlig.  

Det har imidlertid ikke vært en prosess i hele personalet for å sikre at alle ansatte legger det 

samme i begrepet krenkende adferd slik at de har en felles forståelse/definisjon av hva skolen 

anser som krenkende adferd. 

 

På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen det slik at Sofiemyrtoppen skole ikke har definert 

hva den anser som krenkende adferd.  

 

 

Kan skolen dokumentere et internkontrollsystem? 

 

Kravet til internkontroll framgår direkte av overskriften i opplæringsloven § 9a-4. 

Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-4-2014, punkt 1.2 «Krav til dokumentasjonen» 

fastslår i andre avsnitt hvilke dokumentasjonskrav som stilles til internkontrollen: 
 

«(…) Det viktigste er at den viser hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som 

skal gjøre det, når det skal gjøres, og hva som faktisk blir gjort.  (…)» 

 

Det rettslige kravet om å dokumentere et internkontrollsystem inneholder flere delkrav. 

Ett av kravene er om skolen kan dokumentere hvordan den skaffer seg kjennskap til og følger 

opp den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet gjennom: 

a) Inspeksjon? 

b) Elev- og utviklingssamtaler? 

c) Elevundersøkelsen, ev. andre trivselsundersøkelser? 

 

Forskrift til opplæringsloven inneholder bestemmelser som pålegger skolen/skoleeier 

å gjennomføre ovennevnte oppgaver: 

 

• Inspeksjon  *):  § 12-1 

• Elevsamtaler  **):  § 3-11 tredje ledd 

• Foreldresamtaler  **): § 20-3 tredje ledd 

• Elevundersøkelsen:   § 2-3 

 
*) Begrepet ”inspeksjon” benyttes ikke i forskriften, men bestemmelsen heter 
 «Tryggleik for elevane». 
**) Forskriften benytter formuleringen «(…) samtale med kontaktlærar»; skolene benytter ofte 
 læringssamtaler, foreldresamtaler, alternativt utviklingssamtaler. 
 

 

1) Kan skolen dokumentere hvordan den skaffer seg kjennskap til og følger opp den 

enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet gjennom: 

 

a) Inspeksjon 

 

Fylkesmannen har mottatt tre tilsynsplaner, en for høsten 2014 og to for 2015/2016.  

Tilsynsplanene inneholder oversikt over hvilke voksne som skal være ute, og hvem som skal 

være inne/i kantina i pausene. Det står også hvilke områder de ulike voksne har ansvar for, 

samt på hvilke tidspunkter. Rektor opplyser i egenvurderingsskjemaet (EVS) at tilsynsplanene 

utarbeides i samarbeid med lærerne, og at behov fra de enkelte trinn jevnlig gjennomgås med 

personalet. Alle som har tilsyn, skal ha på seg gule vester.  

 

Det er også nedfelt i handlingsplanen mot mobbing, på side 2, at det skal være synlige vakter ute 

og inne, at sikkert område er kongetribunen og podiet, samt at det skal være tilsyn ved ut-

/inngang til timer og elevstyrte aktiviteter i friminuttene. Videre står det på side 2 i planen at 

enhver har ansvar for å observere og gripe inn når uakseptabel elevadferd skjer.   
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Utover det som framkommer i tilsynsplanene om hvilke områder den enkelte skal ha tilsyn med 

og informasjon i handlingsplanen, er det ingen klare rutiner ved skolen som sier noe om ansvar 

og oppgaver som tilsynslærerne har. Det framkom i intervju med inspektør at samarbeidet i 

personalet om utarbeidelse av tilsynsplanene primært er diskusjon om grensene for hvor 

elevene kan være og ikke være. Elevene på 1. – 5. trinn har en stor skolegård, noe som 

innebærer en utfordring når det gjelder tilsyn. Inspektør opplyste videre at han på sitt team 

jevnlig minnet om viktigheten av og behovet for tilsyn, og at de som har tilsyn, skal bevege seg, 

observere og oppsøke elever som er alene.  

 

Kontaktlærerne opplever at det er uenighet om hvilke grenser som gjelder for elevenes 

aktiviteter/adferd utenfor klasserommet, dvs. hva som er tillatt og ikke. De sier at det ikke er en 

felles forståelse av dette, og at det også mangler rutiner for hva de skal gjøres dersom noe 

skjer. Lærerne gav uttrykk for at de er frustrerte over ikke å ha noen rutiner for inspeksjon og 

hva ansvaret deres er utover at de ikke skal stå i klynge og prate sammen i friminuttene. De 

viste til at det konkret var blitt etterspurt ved en anledning, men at svaret de fikk, var at det 

«ikke var tema denne gang».    

 

Fylkesmannen er gjennom en konkret klagesak kjent med at det har vært store utfordringer i 

friminuttene knyttet til en gruppe elever på 1. -4. trinn forrige og inneværende skoleår. Mottatte 

referater fra info-økt skoleåret 2014/2015 og trinnmøter på 1.- 4. trinn og 1. – 7. trinn høsten 

2015 viser at tilsyn har vært jevnlig tema i nevnte fora. Lærerne har fått beskjed om å sirkulere 

og ikke klumpe seg sammen, være ekstra oppmerksomme på at fotballbanen er et utsatt 

område, gå innom toalettene, forsøke å engasjere elever som ikke gjør noe, samt melde fra til 

kontaktlærer eller inspektør dersom noe skjer. Rektor og inspektør opplyste at det i forbindelse 

med denne konkrete saken også ble forsterket tilsyn.   

 

Når det gjelder oppfølging av observasjoner/hendelser under inspeksjon, viser vi til ovennevnte 

referater fra info-økter og trinnmøter som viser at informasjon om hva som skal gjøres er blitt 

gitt muntlig. Samtidig merker vi oss at kontaktlærerne er usikre og etterlyser retningslinjer for 

hva de skal slå ned på, hva de skal gjøre og hvordan de skal følge opp hendelser som skjer i 

friminuttene. Kontaktlærerne opplyste i intervju at de griper inn og tar tak i situasjoner, men at 

alvorlighetsgraden avgjør om de melder fra videre til kontaktlærer eller ledelsen, jf. også side15 

og 16 i rapporten.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering kan Sofiemyrtoppen skole dokumentere hvordan den 

gjennomfører inspeksjon, men ikke hvordan den ivaretar oppfølging av den enkelte elev.   

 

b) Elev- og utviklingssamtaler 

 

Rektor opplyser i EVS at det gjennomføres samtaler fast én gang hvert halvår og at trivsel er et 

fast tema i samtalene. Skolen benytter faste skjemaer til forberedelse og gjennomføring av 

utviklingssamtaler. Vi har mottatt kopi av skjemaer som benyttes av elev/foresatt og av lærer til 

forberedelse av utviklingssamtalene, samt kopi av et utfylt avtaleskjema. Videre har vi mottatt 

dokumentet «Utviklingssamtalen». Dette inneholder lovhenvisninger, utdyper hva som skal være 

innhold i samtalene, og hvordan oppfølging skal ivaretas.   

 

Fylkesmannen kan ikke se av mottatte planer og årshjul at tidspunkt for gjennomføring av elev- og 

utviklingssamtaler er nedfelt noe sted. Det er imidlertid nedfelt i handlingsplanen, på side 2 under 

punktet kommunikasjon, at mobbing tas opp i utviklingssamtalene, i elevsamtaler og på 

foreldremøter.    

 

Rektor og inspektør opplyste i intervju at elevsamtaler gjennomføres i forkant av 

utviklingssamtalene én gang hvert halvår. Kontaktlærerne opplyste at det ikke er noe system ved 

skolen når det gjelder gjennomføring av elevsamtaler, og at de gjennomfører elevsamtaler når de 

mener det trengs/når de ser behovet. Etter Fylkesmannens vurdering innebærer dette at det 

varierer fra klasse til klasse hvilke elever det gjennomføres elevsamtale med, når det skjer, og 

hvor ofte det skjer. Slik Fylkesmannen oppfattet opplysningene fra kontaktlærerne, har dette 
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sammenheng med den totale arbeidssituasjonen, og at mangel på tid er en viktig årsak til at 

elevsamtaler blir gjennomført kun ved behov som den enkelte kontaktlærer har.  

Når det gjelder utviklingssamtalene, ble det opplyst i intervjuene at skolens maler benyttes, at 

utfylte skjemaer etter utviklingssamtalene blir undertegnet av elev, foresatte og lærer og lagt i 

elevenes mapper, og at kopier blir sendt hjem til elevenes foresatte. Et fast punkt i 

utviklingssamtalene er trivsel, vennskap og ansvar.  

 

Det ble opplyst i intervjuer at oppfølging av informasjon som framkommer i utviklingssamtalene,  

først og fremst er kontaktlærers ansvar. Hvis det kommer opp spesielle ting, vil dette bli tatt opp 

med inspektør som igjen informerer rektor. Dette gjelder særlig saker knyttet til elevenes 

psykososiale skolemiljø.    

 

Fylkesmannen vurderer det slik at Sofiemyrtoppen skole gjennom utviklingssamtalene skaffer 

seg kjennskap til hvordan elevene opplever skolemiljøet. Skolen har ikke rutiner for når elev- og 

utviklingssamtaler skal gjennomføres, rutiner som sikrer at det faktisk blir gjort, eller rutiner for 

oppfølging av samtalene.  

 

c) Elevundersøkelsen, ev. andre trivselsundersøkelser 

 

Rektor opplyser i EVS at skolen gjennomfører to undersøkelser, den nasjonale Elevundersøkelsen 

på 6. – 10. trinn og Zero-undersøkelsen på 3. – 5. trinn. På 1. og 2. trinn gjennomføres det ingen 

undersøkelser.   

 

Fylkesmannen kan ikke se av mottatte planer og årshjul at tidspunkt for gjennomføring av 

undersøkelsene eller hvem som har ansvar for gjennomføringen, er nedfelt noe sted.  

Det er imidlertid nedfelt på side 2 i handlingsplanen mot mobbing at det skal gjennomføres en årlig 

undersøkelse, at resultatene skal presenteres for alle brukerne, og at avdekking av utfordringer 

skal føre til at tiltak iverksettes.   

  

Rektor opplyste i intervju at Zero-undersøkelsen gjennomføres én gang i året slik som 

Elevundersøkelsen. Når det gjelder elevene på 1. og 2. trinn, er det lærernes samtaler med elevene 

som gir grunnlag for informasjon om hvordan elevene har det på skolen. Vi viser i denne 

forbindelse til det vi har skrevet overfor om manglende rutiner for gjennomføring av elevsamtaler. 

Ifølge rektor har ikke skolen pr. dato en egnet undersøkelse til bruk på disse trinnene.  

 

Når det gjelder gjennomgang og oppfølging av resultater fra undersøkelsene, opplyste rektor og 

inspektør i intervju at dette arbeidet foregår på team og trinn, og at en vurdering av hvilke tiltak 

som skal iverksettes/jobbes med, inngår i dette arbeidet. Ifølge opplysninger fra kontaktlærere er 

det i forbindelse med gjennomgangen på teamet brukt mye tid på å identifisere/finne ut hvilke 

elever som har svart hva. Videre opplyste kontaktlærerne at de ikke gikk gjennom resultatene med 

elevene, og de var heller ikke kjent med at resultatene ble gjennomgått med foreldrene.   

 

Det er ikke noen systematisk kartlegging av elevene på 1. og 2. trinn. Det er ikke 

dokumentert når Elevundersøkelsen og Zero-undersøkelsen skal gjennomføres, hvem som 

har ansvar for å gjennomføre dem, samt når og hvordan resultatene og oppfølgingen av 

undersøkelsene skal tas opp med elever og foresatte.  

 

På grunnlag av ovennevnte vurderer Fylkesmannen det slik at Sofiemyrtoppen skole ikke kan 

dokumentere et internkontrollsystem som i tilstrekkelig grad viser hvordan skolen skaffer seg 

kjennskap til og følger opp den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet.  

 

 

3.3 Fylkesmannens konklusjon – forebyggende arbeid og internkontroll  

 

På grunnlag av ovennevnte vurderer Fylkesmannen det slik at Sofiemyrtoppen skole ikke kan 

dokumentere et internkontrollsystem, jf. opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 første ledd. 
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Handlingsplan mot mobbing er ifølge rektor et aktivt dokument ved skolen. I tillegg opplyser både 

hun og inspektør at planen ikke er godt nok forankret på skolen. De ansatte opplyser at 

dokumentet eksisterer men at det ikke benyttes aktivt i skolehverdagen.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering blir derfor planen i praksis et «sovende» dokument. Det er derfor 

tilfeldig om det som er nedfelt i handlingsplanen faktisk blir fulgt, herunder bruk av skjemaer.  

 

Vårt totalinntrykk er at det er mangel på helhet, sammenheng og forståelse blant de ansatte ved 

skolen. Etter vår vurdering er beskrivelsene i planen på et overordnet nivå. For å ivareta kravet til 

internkontroll og rutiner kreves det at elementene i planen brekkes ned og konkretiseres.  

Fylkesmannen kan ikke se at skolen har gjort dette arbeidet.   

 

Oppegård kommune – Sofiemyrtoppen skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav til 

systematisk arbeid når det gjelder forebyggende arbeid og internkontroll, jf. § 9a-4 og § 9a-3 

første ledd.   

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse sørge for at Sofiemyrtoppen skole: 

 

 definerer hva den anser som krenkende adferd, ved å samordne de ulike definisjonene, 

inkludere voksnes adferd og ha en felles prosess i hele personalet som også inkluderer 

assistenter og SFO-ansatte   

 utarbeider rutiner som sikrer at den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet i 

friminuttene følges opp   

 utarbeider rutiner som sikrer at både elev- og utviklingssamtaler gjennomføres og at det 

blir tydelig når de skal gjennomføres, hvem som skal gjennomføre dem og hvordan 

oppfølgingen skal være  

 utarbeider rutiner som viser hvem som har ansvar for å gjennomføre 

elevundersøkelsene, samt når og hvordan resultatene og oppfølgingen av 

undersøkelsene skal tas opp med elever og foresatte  
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4. Skolens individuelt rettede arbeid 

 

Det forebyggende arbeidet må sees i sammenheng med det individuelt rettede arbeidet ved 

skolen. Det er viktig for oppfyllelsen av kravet i opplæringsloven at de forebyggende tiltakene 

som blir planlagt, også etterleves i praksis.  

 

Skolens plikt til å gripe inn når det oppstår forhold som er krenkende for en eller flere elever 

følger hovedsakelig av § 9a-3 andre og tredje ledd. Opplæringsloven oppstiller særskilte plikter 

for skolen tilknyttet det psykososiale miljøet og gir eleven/foreldrene særskilte rettigheter i 

tilknytning til saksbehandlingen ved skolen. Ved å kontrollere hvordan skolene etterlever de 

konkrete pliktene i § 9a-3 andre og tredje ledd, vil tilsynet kunne bidra til å sikre at skolene i 

praksis arbeider for å fremme elevenes helse, trivsel og læring. 

 

 

4.1 Rettslige krav  

Skoleeier, skolen, skoleledelsen og alle de ansatte plikter å sikre elevenes individuelle rett 

etter § 9a-1 gjennom individuelt rettet arbeid. Det individuelt rettede arbeidet ved skolen er 

regulert i § 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringsloven. Reglene presiserer at alle som er 

ansatt ved skolen, har en handlingsplikt som innebærer å gjøre undersøkelser, plikt til å 

varsle skoleledelsen og plikt til å gripe inn når det er nødvendig og mulig. Videre er skolen 

pålagt å behandle anmodninger fra elever eller foreldre som omhandler det psykososiale 

miljøet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

 

Se for øvrig vedlegg 1 til denne rapporten for mer om de rettslige kravene under dette 

temaet. 

 

 

4.2 Dokumentasjon og informasjon, samt Fylkesmannens vurderinger  

 

Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 andre ledd 

 

Har skolen rutiner for hva den skal gjøre når den har mistanke eller kunnskap om at 

en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, herunder rutiner for varsling 

til skoleledelsen? 

 

Skolen må ha rutiner som sikrer at skolens ansatte vet hva de skal gjøre når de har mistanke 

eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Dersom de ansatte 

har undersøkt saken og kommet til at det er forhold som bør følges opp, skal skolens ledelse 

informeres. Varslingen kan gjøres både skriftlig og muntlig, dette avgjøres av skolen. Skolen må 

imidlertid ha klare rutiner for varsling som en del av internkontrollen, jf. § 9a-4. Dette henger 

sammen med skolens plikt til å arbeide systematisk med det psykososiale miljøet, jf. 

opplæringsloven § 9a-4. 

 

Rektor viser i EVS til at skolens handlingsplan mot mobbing og tilhørende lærerveiledning ble 

presentert for alle ansatte på første planleggingsdag høsten 2014. Som nevnt tidligere er ikke 

planen i praksis et aktivt dokument inneværende skoleår. Videre bruker planen gjennomgående 

begrepet mobbing med tilhørende definisjoner, og ikke krenkende adferd.  

 

Rektor og inspektør opplyste i intervju at de ansattes handlingsplikt var tema på 

planleggingsdagen i august 2014 og i tillegg på felles informasjonsøkter skoleåret 2015/2016. 

 

På side 3 i planen er det et oppsett for hva ansatte ved skolen skal gjøre hvis de får mistanke om 

at noen blir mobbet. Det går i korte trekk ut på at man skal observere, informere kontaktlærer, 

baseleder, SFO-leder eller inspektør og registrere i egne skjemaer.  
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På side 4 i planen er det et tilsvarende oppsett for hva ansatte ved skolen skal gjøre hvis skolen 

får bekreftet at noen blir mobbet. Lærerveiledningen omhandler saksgang når mobbing er 

avdekket. Det er ingen henvisninger til regelverket. Det er derfor uklart for Fylkesmannen om det 

her gjelder opplæringsloven § 9a-3 andre eller tredje ledd, eller begge leddene. 

 

For å kunne være en rutine som skal etterleves i praksis, er handlingsplanen etter Fylkesmannens 

vurdering for lite konkret. Planen omhandler kun mistanke om mobbing, og omfatter ikke 

engangshendelser og situasjoner der man har mistanke om at elever ikke har det bra. Planen 

bruker begrepet observasjoner. Dette er etter vår vurdering ikke det samme som å undersøke.     

 

Kontaktlærerne opplyste i intervju at handlingsplikten hadde vært tema på planleggings- og info-

møter. De trodde det var nedfelt skriftlig, og at det lå noe på It`s learning, men sa at det var 

vanskelig å finne fram på dette området.  

 

Skjemaet «Hvem gjør hva» omhandler mobbesaker og alvorlige voldssaker med henvisning til  

§ 9a-3. Det er uklart for Fylkesmannen om det her er henvisning til opplæringsloven § 9a-3 

andre eller tredje ledd, eller til begge leddene. Dokumentet var etter det vi fikk opplyst, lite 

kjent og ikke i aktiv bruk.   

 

Ifølge informasjon på side 3 i handlingsplanen, ved mistanke om at noen blir mobbet, skal 

kontaktlærer/baseleder informere inspektør/SFO-leder, og andre ansatte ved skolen skal 

informere kontaktlærer eller baseleder. Videre skal aktivitet og samspill registreres i egne 

skjemaer (observasjonsskjemaer – ute og inne). I intervju med kontaktlærerne ble det opplyst at 

de ikke hadde brukt disse skjemaene.  

 

For å sikre at lovkravet om varsling til skoleledelsen skal oppfylles dersom ansatte har mistanke 

eller kunnskap om at elever ikke har det bra, er beskrivelsen i planen etter Fylkesmannens 

vurdering uklar og ufullstendig.  

 

Skolen har også to registreringsskjemaer, A og B, som skal brukes ved brudd på opplæringsloven 

§ 9a-3. Kontaktlærerne opplyste i intervju at de var usikre på rolleavklaringene og bruk av 

registreringsskjemaene. De kjente til skjemaene, men opplyste at det ikke var noe krav om å 

bruke disse. I intervju med inspektør kom det fram at det er personavhengig hva de ansatte 

anser som krenkende adferd, og om ledelsen blir varslet. Dette innebærer at noen saker løses der 

og da, og at ledelsen ikke får beskjed i alle tilfeller.  

 

Fylkesmannen ser at skolen har ulike dokumenter der det er fragmenter av handlingsplikten 

og dens innhold. Gjennom intervjuene har vi fått bekreftet at det ikke er en felles forståelse 

av hva handlingsplikten innebærer. Det er ikke noen felles klar rutine ved skolen, verken 

skriftlig eller muntlig.  

 

På denne bakgrunn vurderer Fylkesmannen det slik at skolen ikke har rutiner for hva de 

ansatte skal gjøre når de har mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende 

ord eller handlinger, herunder varsling til skoleledelsen.  

 

 

Kan skolen dokumentere hvordan de ansatte gjøres kjent med sin handlingsplikt? 

 

Skolen må vise til en aktiv handling som sikrer at skolens ansatte kjenner til handlingsplikten, og 

hva denne innebærer. Dette henger sammen med skolens plikt til å arbeide systematisk med det 

psykososiale miljøet jf. opplæringsloven § 9a-4. 

 

Vi har ovenfor vist til at det er informert om handlingsplikten på planleggingsdag og i felles info-økt 

for ansatte. Assistentene og SFO-ansatte har fått egen informasjon. Fylkesmannen har mottatt kopi 

av PP-presentasjon som ble brukt i en av info-øktene skoleåret 2015/2016. Et av lysarkene 

omhandler handlingsplikten. Det er ikke dokumentert eller bekreftet i intervjuer at denne 

informasjonen har blitt bearbeidet i personalet.  
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Vi har tidligere vist til at det er en manglende felles forståelse av hva som er å anse som 

krenkende adferd og manglende rutiner for å kunne oppfylle handlingsplikten. Fordi skolen mangler 

dette grunnlaget; felles forståelse og rutiner, anser Fylkesmannen at det også må framkomme av 

andre dokumenter enn en PP-presentasjon (f.eks. årshjul, virksomhetsplan etc.) hvordan 

informasjon om handlingsplikten er gitt. Dette for å tilfredsstille kravene til et internkontrollsystem, 

jf.§ 9a-4.   

 

Handlingsplikten slik den framkommer av opplæringsloven § 9a-3 andre ledd er heller ikke klart 

nedfelt i noen av skolens dokumenter om skolemiljøet. 

 

På bakgrunn av ovennevnte er det Fylkesmannens vurdering at Sofiemyrtoppen skole ikke i 

tilstrekkelig grad gjør de ansatte kjent med sin handlingsplikt.  

 

 

Undersøker, varsler og griper de ansatte inn når de har mistanke eller kunnskap om 

at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger?  
 

Har skolens ansatte en felles forståelse av hva det skal varsles om?  

 

De ansattes handlingsplikt inntrer ved kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for 

krenkende ord eller handlinger. Om de ansatte skal gripe inn, må vurderes konkret i den 

enkelte situasjon. Etter at en ansatt har undersøkt saken og kommet fram til at dette er 

forhold som bør følges opp, skal skoleledelsen varsles. 

 

For å sikre at alle hendelser som burde vært varslet, skal nå fram til skoleledelsen, må de 

ansatte på skolen ha en felles forståelse av hva det skal varsles om. Hvorvidt de ansatte har 

en felles forståelse, må ses i sammenheng med om skolen har definert hva de anser som 

krenkende adferd. Fylkesmannen viser i denne forbindelse til de rettslige kravene i vedlegg 1, 

som blant annet fastslår: 
 

«Skolen med alle sine ansatte må ha en felles forståelse av når det skal varsles, og hvordan 

varslingen skal skje (…) Disse avklaringene og rutinene for dette må innarbeides i 

internkontrollen etter § 9a-4.» 

 

Vi har ovenfor vurdert at skolen ikke har rutiner for hva de ansatte skal gjøre når de har 

mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, 

herunder varsling til skoleledelsen. Gjennom intervjuene har vi undersøkt hva slags praksis 

skolen har og om det er en felles praksis blant skolens ansatte. 

 

På bakgrunn av intervjuene er vårt inntrykk at alle reagerer, men at det reageres forskjellig, 

og at det er avhengig av alvorlighetsgrad og om det er skader eller konflikter. Følgelig blir det 

også tilfeldig og opp til den enkeltes vurdering om rektor/inspektør blir varslet. Med en slik 

praksis anser Fylkesmannen at det er en fare for at «like» hendelser kan bli behandlet ulikt, 

og at saker som skulle vært meldt videre ikke blir det.  

 

Rektor opplyste i intervju at varsling skal skje til den inspektøren som har ansvar for trinnet. 

Videre er hun usikker på om ansatte kjenner til skolens registreringsskjemaer A og B og om 

disse brukes. Inspektør opplyste i intervju at skjemaene skal brukes ved «større» ting/saker. 

Det framkom i intervju med kontaktlærerne at det var ulik kjennskap til skjemaene, og at det 

ikke var noe krav om at de skulle brukes.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering blir det i for stor grad opp til den enkelte å vurdere om 

rektor/inspektør skal varsles. Etter det vi forstår vil saker i mange tilfeller bli løst på lavest mulig 

nivå. 

 

Fylkesmannen har forståelse for at det kan være vanskelig å se hvor grensen for krenkende 

adferd går, og dermed for hva som skal varsles videre. Etter vår vurdering må arbeidet med å få 

en felles forståelse av hvilke tilfeller som skal varsles skoleledelsen, være en prosess i hele 
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personalet. Dette arbeidet må sees i sammenheng med prosessen med å definere krenkende  

adferd, se side 6-8 i rapporten.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering reagerer de ansatte ved Sofiemyrtoppen skole når de har 

mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkelser og mobbing. Vi vurderer det 

imidlertid slik at de ansatte ikke har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de 

skal reagere, og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles.  

 

 

Har skoleledelsen rutiner for hvordan varsling skal følges opp? 

 

Sikrer skoleledelsen at det blir iverksatt tiltak når skolen avdekker at en eller flere 

elevers rett til et godt psykososialt miljø er ivaretatt? 

 

Skolens ledelse må ha rutiner for hvordan varsling skal følges opp på en egnet måte slik at en 

elev som har vært utsatt for krenkende ord eller handlinger, får oppfylt retten til et godt 

psykososialt miljø. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle om det er behov for å 

iverksette tiltak og hvilke tiltak som er egnede. Det er ikke formulert noe krav om at skolen 

må fatte et enkeltvedtak når skolen selv har mistanke eller kunnskap om krenkende adferd. 

 

Det er opplyst i EVS at skolens handlingsplan benyttes, og at registreringsskjemaer fylles ut.  

 

Vi har tidligere vist til at handlingsplanen er lite konkret med hensyn til å beskrive rutiner. 

Videre har vi tidligere skrevet at registreringsskjemaene brukes ved «større» ting/saker, at 

det er ulik kjennskap blant lærerne til skjemaene, og at det ikke er noe krav om at de skal 

brukes. Inspektør opplyste i intervju at i de tilfeller der skoleledelsen faktisk blir varslet, må 

de sette seg inn i saken og vurdere hvem som gjør hva, samt at de tar de nødvendige 

samtalene.  

 

Når det gjelder skoleledelsens rutiner for hvordan varsling skal følges er det i EVS vist til at 

kvalitetssikringsskjemaet benyttes («Kvalitetssikringsskjema forvaltning av § 9a-3») Bortsett 

fra dette skjemaet er det ingen dokumentasjon som viser rutiner for oppfølging av varsling.  

Inspektør bekreftet i intervju at skjemaet brukes når det blir en mer omfattende sak, for 

eksempel 9a-3.  

 

Etter det Fylkesmannen har forstått kan det bli opprettet en 9a-3 sak når skoleledelsen blir 

varslet om alvorlige tilfeller. Kvalitetssikringsskjemaet blir da benyttet. Fylkesmannen kan 

imidlertid ikke se at ledelsen har noen rutine for oppfølging av varsling som ikke er så alvorlig 

at det blir opprettet en 9a-3 sak. 

 

Det forhold at alvorlighetsgraden avgjør om det skal åpnes en 9a-3 sak eller ikke, innebærer 

at det ikke alltid blir iverksatt tiltak.  

 

På denne bakgrunn anser Fylkesmannen det slik at skoleledelsen ikke har rutiner for hvordan 

varsling skal følges opp og at det ikke i alle tilfeller blir iverksatt tiltak når skolen avdekker at 

en eller flere elevers rett til et godt psykososialt miljø ikke er ivaretatt.  

 

 

Individuelt rettet arbeid - § 9a-3 tredje ledd 

 

Rettslige krav  

Skolen er pålagt gjennom § 9a-3 tredje ledd å behandle anmodninger fra elever eller foreldre 

som omhandler det psykososiale miljøet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

Dersom det foreligger en slik anmodning, må skolen snarest mulig ta stilling til om elevens 

rett er oppfylt, og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Det blir understreket at skolen 

alltid skal fatte enkeltvedtak når elever/foreldre anmoder om tiltak som omhandler det 

psykososiale miljøet. Skolen har altså en vedtaksplikt.  
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Alle anmodninger skal tas på alvor og undersøkes. Anmodninger fra elever og foreldre trenger 

ikke være skriftlige. Skolen må også ta stilling til muntlige henstillinger. Skolen kan ikke 

kreve at eleven/foreldrene må levere en skriftlig henvendelse.  

 

Uavhengig av om anmodningen kan løses innenfor klassen, skal den viderebringes til 

skoleledelsen. En anmodning fra elever/foreldre skal aldri stoppes på klassenivå. Dette har 

sammenheng med kravet i § 9a-3 tredje ledd første punktum om at alle tilfeller der det blir 

bedt om tiltak i forbindelse med det psykososiale miljøet, skal behandles som enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven. 

 

Har skolen rutiner for hva de skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til 

skolemiljøet? 

 

Rutine 

Ifølge skolens EVS følges skolens handlingsplan mot mobbing, og registreringsskjema fylles 

ut når elever/foreldre ber om tiltak som gjelder skolemiljøet. 

 

Skolens handlingsplan inneholder flere elementer (bokser) som blant annet sier noe om hva 

de ansatte skal gjøre hvis de får mistanke om at noen blir mobbet og hva som skal skje etter 

en mobbesak.  Det framkommer ikke av handlingsplanen hva skolen skal gjøre når den får en 

henvendelse fra elev/foreldre som gjelder skolemiljøet. 

 

For å oppfylle kravet til en rutine må det framkomme klart og tydelig hvem som skal gjøre 

hva, og når det skal gjøres. Skolens handlingsplan inneholder ingen beskrivelse av hva skolen 

skal gjøre når den får en henvendelse fra foreldre/elev som gjelder skolemiljøet. 

Fylkesmannen kan heller ikke se at det foreligger noen klar rutine i noen av de andre 

dokumentene.  

 

Skolens praksis 

Det framkommer av dokumentasjon og intervjuer at når skolen mottar henvendelse fra 

elever/foreldre som gjelder skolemiljøet, blir det «åpnet en 9a-3 sak». Dette innebærer at 

skolen har møte med elevens foreldre, og at de da kan bli enige om å åpne en 9a-3 sak som 

blant annet innebærer at det kan bli fattet et enkeltvedtak. I tilfeller der foreldrene ikke 

ønsker at det åpnes en 9a-3 sak, vil det heller ikke bli fattet vedtak i saken.  

 

Skolen registreringsskjemaer (A og B) gjelder brudd på opplæringsloven § 9a-3. Skjema A 

gjelder elever som har vært utsatt for krenkelser, og skjema B gjelder elever som krenker. 

Ifølge intervju med rektor var det uklart når disse skjemaene skulle brukes. I intervju med 

inspektør framkom det at registreringsskjema A skulle underskrives av foresatte når de 

melder en sak til skolen.  

 

Inspektør opplyste i intervju at når foresatte melder en sak, skal de skrive under på 

registreringsskjemaet. Det er noe uklart om dette er et krav for at skolen skal åpne en 9a-3 

sak. Fylkesmannen vil understreke at skolen ikke kan kreve en skriftlig henvendelse før de 

behandler en henstilling, se rettslige krav side 27.  

 

Som nevnt tidligere skiller ikke skolens handlingsplan og øvrige dokumenter mellom 

opplæringsloven § 9a-3 andre og tredje ledd. Etter det vi har forstått vil det imidlertid bli 

åpnet en 9a-3 sak dersom foresatte ønsker dette og undertegner registreringsskjemaet.  

 

Når det blir åpnet en 9a-3 sak, starter dette med en kartleggingsperiode som kan vare i inntil 

tre uker. Foresatte får da et skriv som heter «Melding som gjelder mistanke om at en elev blir 

utsatt for krenkendeord eller handlinger. Foreløpig informasjon fra skolen» Her er det også 

beskrevet hvilke tiltak som skal iverksettes i kartleggingsperioden.  

 

Etter at kartleggingsperioden er over, fatter skolen et enkeltvedtak. Når skolen fatter vedtak, 

beskriver skolen dette som at 9a-3 saken er lukket.  
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Etter det Fylkesmannen forstår, brukes kartleggingsperioden til å iverksette og prøve ut 

tiltak. Når perioden er over, har skolen møte med foresatte. Dersom de ønsker det, blir det 

fattet enkeltvedtak.  

 

Det følger av loven at skolen snarest mulig skal behandle en henstilling fra foresatte etter 

reglene i forvaltningsloven. Dette innebærer at skolen først må undersøke saken, og deretter 

fatte et enkeltvedtak hvor det tas stilling til om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt, og hvilke 

tiltak som eventuelt skal iverksettes.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering er skolens praksis med bruk av foreløpig informasjon, tiltak 

og en kartleggingsperiode på inntil tre uker ikke i samsvar med regelverket.  

 

Konkret sak 

I forbindelse med en konkret klagesak for elev X ser vi at foreldrene har sendt mange          

e-poster, hatt telefonkontakt og gjennomført møter med skolen. Etter det vi kan se ble første 

e-post skoleåret 2015/16 om X sitt skolemiljø sendt 5.november 2015. Den 16. november 

hadde foresatte møte med skolen. 24. november fyller inspektør ut meldingsskjemaet. 

Vedtak i saken er datert 5. januar 2016.  

 

Etter det Fylkesmannen forstår, har det kommet mange henvendelser fra X sine foreldre som 

gjelder skolemiljøet. I denne konkret saken gikk det to måneder fra første e-post til det ble 

fattet vedtak. Det er helt klart at henvendelsene fra foresatte var en anmodning om at skolen 

måtte iverksette tiltak for at X skulle få en trygg skolehverdag.  

 

Oppsummering 

Etter Fylkesmannens vurdering bekrefter den konkrete saken at skolen ikke har nødvendig 

grunnleggende kunnskap om regelverket for å sikre at elevenes rettigheter til et godt 

skolemiljø blir oppfylt.  Skolen har ingen rutiner for hva den skal gjøre når elever/foreldre ber 

om tiltak knyttet til det psykososiale skolemiljøet. Fylkesmannen anser også at skolens 

praksis er i strid med lovkravene.  

 

 

Informeres elever/foreldre om sin rett til å få enkeltvedtak: 

- Generelt, slik at alle får denne informasjonen? 

- Konkret, når den enkelte gjør en slik henstilling til skolen? 

 

Når det gjelder generell informasjon, skriver rektor i EVS at generell informasjon om retten til å få 

et enkeltvedtak blir gitt på alle foreldremøter ved oppstart av nytt skoleår. I intervju med rektor 

ble det opplyst at det på alle foreldremøter blir informert om retten til opprettelse av en § 9a-3 

sak.  

 

Det er lenke til «Skolens handlingsplan mot mobbing» på skolens hjemmesider, men verken dette 

dokumentet eller andre dokumenter sier noe om elevenes/foresattes rettigheter knyttet til 

elevenes skolemiljø. 

 

I de tilfeller der eleven/foreldrene henvender seg til skolen om forhold som gjelder skolemiljøet, 

blir det ifølge EVS gitt informasjon om retten til å få enkeltvedtak. Retten til å få et enkeltvedtak 

framkommer ikke i noen av skolens dokumenter.  

 

På bakgrunn av skolens praksis med å «åpne en 9a-3 sak», er det vanskelig å se at foreldrene får 

en klar og tydelig informasjon om retten til å få et enkeltvedtak.  

 

Etter det vi forstår blir foresatte spurt om de vil at skolen skal åpne en 9a-3 sak. Iføle intervjuer 

er det altså opp til de foresatte å velge dette eller ikke. Dersom de foresatte ikke ønsker dette, vil 

det bli referatført. 
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I den konkrete saken som gjelder elev X, har det vært mye dialog mellom skolen og foreldrene, 

og hvor foreldrene stadig påpeker at «noe må gjøres».  I referat fra møte 16. november 2015 er 

det skrevet om bakgrunn for møtet, veien videre og andre tiltak. Det framkommer ikke noe her 

om at skolen skal fatte vedtak i saken. Først etter møtet 24. november 2015, når det har vært 

flere henvendelser fra foreldrene om nye episoder, blir «Melding som gjelder mistanke om at en 

elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Foreløpig informasjon fra skolen» sendt til 

foreldrene. 

 

På bakgrunn av det vi har skrevet over om skolens manglende rutiner og praksis som ikke er i 

samsvar med regelverket, er det vanskelig for Fylkesmannen å se at foreldrene får en klar og 

tydelig informasjon om sine rettigheter i forhold til at det snarest mulig skal fattes et enkeltvedtak 

med eventuelle tiltak. Fylkesmannen vil også påpeke at skolen faktisk har en plikt til å fatte 

enkeltvedtak når foreldre ber om tiltak som gjelder skolemiljøet.  

 

Dette innebærer at det pr. i dag ikke gis informasjon om retten til enkeltvedtak til elever og 

foreldre, men kun om retten til å få åpnet en 9a-3sak. Etter Fylkesmannens vurdering er ikke 

dette tilfredsstillende i forhold til hva som er elevens /foreldrenes faktiske rett etter loven.   

 

 

Fattes det enkeltvedtak i alle tilfeller når elever/foreldre ber om tiltak knyttet til 

skolemiljøet? 

 

Dersom elever/foreldre ber om tiltak som vedrører det psykososiale miljøet, har skolen plikt til å 

behandle en slik henstilling etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Skolen må fatte et 

enkeltvedtak uansett om de anser at elevens rett til et godt psykososialt miljø etter § 9a-1 er 

oppfylt eller ikke. 

 

Ifølge skolens EVS blir det avklart i møte om det skal fattes enkeltvedtak, eller om saken skal 

løses uten behov for dette. Videre skriver skolen at dersom det er en konflikt og ikke krenkende 

adferd over tid, fattes det ikke vedtak.  

 

Ifølge intervjuer vil skolen raskt ta kontakt for å ha et møte med foreldrene.  Det kan bli åpnet 

en 9a-3 sak, og det vil da bli iverksatt tiltak i kartleggingsperioden. 

 

Skolens manglende rutiner, praksis og lovforståelse tilsier at det ikke alltid vil bli fattet vedtak 

når foreldre ber om tiltak som gjelder skolemiljøet. Det er også uklart for Fylkesmannen om det 

alltid blir fattet vedtak etter kartleggingsperioden når det er åpnet 9a-3 sak, eller om det bare 

blir gjort dersom tiltakene som er iverksatt i denne perioden, ikke har virket.  Videre vil skolens 

skille mellom konflikter og krenkende adferd over tid innebære at det ved konflikter normalt ikke 

blir fattet vedtak. Det er ikke dette skillet som er avgjørende for om det skal fattes vedtak. En 

henstilling som gjelder konflikter mellom elever, vil også utløse en vedtaksplikt for skolen.  

 

Fylkesmannen ser at det i enkelte situasjoner kan være vanskelig å vurdere om henvendelsen 

reelt sett er en henstilling som krever vedtak etter § 9a-3. Det kan imidlertid synes som om 

skolen vurderer alvorligheten av hendelser/situasjoner, og at det er dette som avgjør om det 

skal åpnes en § 9a3-sak.  

 

Fylkesmannen vurderer det slik at det ikke blir fattet enkeltvedtak i alle tilfeller når 

elever/foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet. Videre går det alt for lang tid fra skolen får 

en henstilling til det eventuelt blir fattet vedtak.  

 

 

Tar skolen i vedtakene stilling til den enkelte elevs rett etter § 9a-1, er det skissert 

tiltak, og blir det opplyst om forvaltningslovens klageregler? 

 

Skolen må i enkeltvedtaket gi en vurdering av om elevens rett til et godt psykososialt miljø er 

oppfylt eller ikke. Dersom elevens rett ikke er oppfylt, må det i vedtaket skisseres hvilke 
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tiltak som skal iverksettes. Videre må det opplyses om klageregler. 

 

Fylkesmannen har mottatt mal for enkeltvedtak. Fylkesmannen legger til grunn at dette er 

mal som er utarbeidet av kommunen. I EVS er det opplyst at det fattes enkeltvedtak etter 

fastlagt mal. I denne malen er det ikke eget punkt der det eksplisitt tas stilling til om elevens 

rett er oppfylt eller ikke. Det som er presisert i malen, er at «det foreligger krav om tiltak fra 

elev/foreldre». Videre skal det redegjøres for bakgrunnen for henvendelsen og skolens 

vurdering. De konkrete tiltakene skal settes under overskriften «VEDTAK». Fylkesmannen vil 

her påpeke at alt innholdet i dokumentet er vedtak, og at tiltakene er en del av vedtaket, jf. 

forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27.  

 

Fylkesmannen har mottatt kopi av vedtak som gjelder elev X. Dette vedtaket er utformet 

etter en annen mal. Vi har i ettertid også fått denne malen. Fylkesmannen legger til grunn at 

det er skolen som har utarbeidet denne. Malen inneholder tre punkter; A: beskrivelse av 

undersøkelsen, B: konklusjon og C. tiltak og videre oppfølging. Vedtaket skal undertegnes av 

undervisningsinspektør.  

 

I dette vedtaket er det under punktet konklusjon, skrevet at X er blitt utsatt for krenkende 

adferd (spark og stygge ord). Det er imidlertid ikke vist til elevens rett etter opplæringsloven 

§ 9a-1, og etter vår vurdering ikke eksplisitt tatt stilling til om elevens rett til et godt 

skolemiljø er oppfylt eller ikke. Det at det vises til hva X har vært utsatt for, kan mer 

oppfattes som en beskrivelse av faktum. Vedtaket inneholder heller ingen informasjon om 

evaluering av tiltakene. Videre er det vanskelig å se hva som er begrunnelsen for tiltakene. 

 

Vedtaket inneholder opplysninger om klageadgang.   

 

På bakgrunn av ovenstående er det Fylkesmannens vurdering at skolens vedtak om elevenes 

skolemiljø ikke oppfyller alle kravene i opplæringsloven og forvaltningsloven, da vedtakene 

ikke tar stilling til den enkelte elevs rett etter § 9a-1.   

 

Delegasjon av vedtaksmyndighet 

Ifølge opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd er det skolen som er gitt myndighet til å fatte 

vedtak. Dette innebærer at det er skolen ved rektor, som pedagogisk, faglig og administrativ 

leder i skolen som har denne myndigheten. Dersom rektor skal delegere denne myndigheten 

til skolens inspektører, forutsetter dette en skriftlig delegasjon, samt at delegasjonen er 

forsvarlig. Med forsvarlig menes at den som får myndigheten, har nødvendig administrativ 

kompetanse, herunder kjennskap til det regelverket som er viktigst. Enkeltvedtaket skal 

treffes i samsvar med reglene i opplæringsloven kapittel 9a, forvaltningsloven og ulovfestet 

forvaltningsrett, og den som treffer vedtaket må ha god kjennskap til dette.   

 

Det er opplyst at myndigheten til å fatte vedtak etter § 9a-3 er delegert til inspektørene. Det 

foreligger ingen skriftlig dokumentasjon på denne delegasjonen.  

 

Dersom et vedtak er fattet av en som ikke har vedtaksmyndighet, innebærer dette at 

vedtaket som hovedregel er ugyldig. 

 

Fylkesmannen mener at å delegere vedtaksmyndigheten etter § 9a-3 til tre forskjellige 

personer kan være utfordrende, både når det gjelder å sikre at alle har nødvendig 

forvaltningskompetanse, og for å oppfylle kravet til likebehandling av elevene.   

 

 

4.3 Fylkesmannens konklusjon – individuelt rettet arbeid  

 

Utgangspunktet for å sikre elevenes individuelle rettigheter er at det er en felles forståelse 

blant skolens ansatte av hva som er å anse som krenkende adferd, når handlingsplikten 

inntrer (undersøke, varsle og gripe inn) og en felles forståelse av i hvilke tilfeller 

skoleledelsen skal varsles. For å oppfylle lovkravene i opplæringsloven § 9a-3 andre og tredje 
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ledd, er det nødvendig at skolen har klare rutiner for hvordan tilfeller/situasjoner som 

omfattes av dette skal håndteres.  Rutinene må være i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering oppfyller ikke skolen disse forutsetningene. Dette innebærer 

at skolens håndtering av konkrete saker ikke er tilfredsstillende og medfører at elevenes rett 

til et godt skolemiljø ikke blir oppfylt. Klagesaken som gjelder elev X bekrefter også dette.  

 

 

§ 9a-3 andre ledd 

 

Oppegård kommune – Sofiemyrtoppen skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det 

gjelder det individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 andre ledd, jf. § 9a-4.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at Sofiemyrtoppen skole 

 

 utarbeider klare rutiner som sikrer at alle ansatte kjenner til og oppfyller sin 

handlingsplikt, og at skoleledelsen blir varslet 

 sikrer at alle ansatte gjøres kjent med sin handlingsplikt 

 sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal 

reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles   

 utarbeider rutiner for hvordan varsling skal følges opp  

 sikrer at det i alle tilfeller blir iverksatt tiltak når skolen avdekker at en eller flere elevers 

rett til et godt psykososialt miljø ikke er ivaretatt  

 

§ 9a-3 tredje ledd 

 

Oppegård kommune – Sofiemyrtoppen skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det 

gjelder det individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 tredje ledd.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse se til at Sofiemyrtoppen skole 

 

 utarbeider klare rutiner for hva den skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet 

til det psykososiale skolemiljøet 

 gir elever og foreldre informasjon, både generelt og konkret, om at de har rett til 

enkeltvedtak når de ber om tiltak som gjelder skolemiljøet  

 sikrer at det alltid blir fattet enkeltvedtak snarest mulig i alle tilfeller når elever/foreldre 

ber om tiltak som gjelder skolemiljøet 

 sikrer at det i vedtakene tas stilling til den enkelte elevs rett etter § 9a-1 
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5. Frist for retting av lovbrudd  
 

Fylkesmannen har i kapitlene 3 og 4 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis Oppegård 

kommune frist til å rette de ulovlige forholdene, jf. kommuneloven § 60 d.  

 

Frist for retting er 15.12.2016. Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en 

erklæring om at de ulovlige forholdene er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddene 

er rettet.  

 

Dersom forholdene ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg 

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak, og vil kunne påklages i 

henhold til forvaltningslovens regler om dette, jf. forvaltningsloven kap VI. 

 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen: 

 

 

 Skolens forebyggende arbeid og internkontroll 

 

Oppegård kommune – Sofiemyrtoppen skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav til 

systematisk arbeid når det gjelder forebyggende arbeid og internkontroll, jf. § 9a-4 og § 9a-3 

første ledd.   

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse sørge for at Sofiemyrtoppen skole: 

 

 definerer hva den anser som krenkende adferd, ved å samordne de ulike definisjonene, 

inkludere voksnes adferd og ha en felles prosess i hele personalet som også inkluderer 

assistenter og SFO-ansatte   

 utarbeider rutiner som sikrer at den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet i 

friminuttene følges opp   

 utarbeider rutiner som sikrer at både elev- og utviklingssamtaler gjennomføres og at det 

blir tydelig når de skal gjennomføres, hvem som skal gjennomføre dem og hvordan 

oppfølgingen skal være  

 utarbeider rutiner som viser hvem som har ansvar for å gjennomføre 

elevundersøkelsene, samt når og hvordan resultatene og oppfølgingen av 

undersøkelsene skal tas opp med elever og foresatte  

 

 Skolens individuelt rettede arbeid 

 

§ 9a-3 andre ledd 

 

Oppegård kommune – Sofiemyrtoppen skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det 

gjelder det individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 andre ledd, jf. § 9a-4.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse sørge for at Sofiemyrtoppen skole: 

 

 utarbeider klare rutiner som sikrer at alle ansatte kjenner til og oppfyller sin 

handlingsplikt, og at skoleledelsen blir varslet 

 sikrer at alle ansatte gjøres kjent med sin handlingsplikt 

 sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal 

reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles   

 utarbeider rutiner for hvordan varsling skal følges opp  

 sikrer at det i alle tilfeller blir iverksatt tiltak når skolen avdekker at en eller flere elevers 

rett til et godt psykososialt miljø ikke er ivaretatt  

 

 



1/18 Forvaltningsrevisjon 2018 - Mål og problemstillinger - 17/00358-1 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Mål og problemstillinger : Tilsynsrapport Sofiemyrtoppen skole

Side 31 av 40 

 

 

§ 9a-3 tredje ledd 

 

Oppegård kommune – Sofiemyrtoppen skole har ikke oppfylt opplæringslovens krav når det 

gjelder det individuelt rettede arbeidet, jf. § 9a-3 tredje ledd.  

 

Oppegård kommune må i denne forbindelse sørge for at Sofiemyrtoppen skole: 

 

 utarbeider klare rutiner for hva den skal gjøre når elever/foreldre ber om tiltak knyttet 

til det psykososiale skolemiljøet 

 gir elever og foreldre informasjon, både generelt og konkret, om at de har rett til 

enkeltvedtak når de ber om tiltak som gjelder skolemiljøet  

 sikrer at det alltid blir fattet enkeltvedtak snarest mulig i alle tilfeller når elever/foreldre 

ber om tiltak som gjelder skolemiljøet 

 sikrer at det i vedtakene tas stilling til den enkelte elevs rett etter § 9a-1 
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6. Kommunens frist til å rette 
 

Som nevnt i kapittel 5 er kommunen gitt frist til å rette de ulovlige forholdene som er 

konstatert i denne rapporten. 

  

Frist for tilbakemelding er 15.12.2016. 

 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 
 

 

 

 
Oslo, 05.09.2016 

 

 

 

Ann-Karin Bjerke    Inger Børte        
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Vedlegg 1 

 

Rettslige krav 
 

1  Forebyggende arbeid og internkontroll 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Det systematiske skolemiljøarbeidet skal sikre at elevenes rett blir oppfylt ved at skolen 

arbeider kontinuerlig og systematisk for et godt skolemiljø. Det avgjørende er at 

skolemiljøarbeidet er egnet til å sikre elevene et godt psykososialt miljø, og at brudd på 

retten til et godt miljø blir oppdaget og håndtert på en effektiv måte.  

 

Formålet med skolens plikter etter § 9a-4 er å sikre at uønsket/krenkende adferd blir 

oppdaget og håndtert tidlig. Dette betyr at skolen må ha rutiner for å kartlegge skolemiljøet 

og den enkelte elevens opplevelse av det psykososiale miljøet.  

 

En nødvendig forutsetning for det systemrettede arbeidet er at skolen overfører kravene i 

kapittel 9a til konkrete mål og handlinger. Skolen må ha planer og rutiner for hvordan 

elevenes rett skal oppfylles.  

 

Skolen blir i § 9a-4 pålagt å arbeide aktivt, systematisk og kontinuerlig slik at kravene i 

kapittel 9a blir oppfylt. Dette innebærer at skolen skal arbeide etter et ”føre var” – prinsipp, 

og forebygge brudd på eleven sin rett etter § 9a-1. Skolen kan ikke være passive og avvente 

at en situasjon oppstår, for eksempel at læreren ser mobbing, eller at noen klager på 

forholdene. Med kontinuerlig mener en at det systematiske arbeidet må være gjennomgående 

i skolens arbeid, og ikke bare noe som blir gjort når det oppstår ubehagelige situasjoner eller 

ved oppstart av hvert skoleår. Arbeidet skal drives hele tiden, gjennom hele skoleåret. 

Et anti–mobbeprogram eller en perm med internkontrollrutiner som står i en hylle, er ikke 

tilstrekkelig for å oppfylle kravet til systematisk arbeid.  

 

Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Planene og rutinene må 

være innarbeidet og må følges av personalet når det arbeides med saker som omhandler det 

psykososiale miljøet til elevene. 

 

Skoleledelsen har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt, systematisk og 

planmessig.  

 

  

 
 

 

§ 9a-4, Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 

elevane(internkontroll) 

 

Skolen skal drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. 

Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal 
gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 

§ 9a-3 første ledd, Det psykososiale miljøet 

 

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der 

den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  

Skolen må for å oppfylle kravet til internkontroll:  

 Sette seg konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet  

 Arbeide systematisk og planmessig for å nå målene og forebygge problem  

 Ha rutiner for å følge med på skolemiljøet og den enkelte elevs opplevelse av 

det, herunder rutiner for å avdekke og håndtere problemer når de dukker opp 

og kontrollere at rutinene etterleves.  
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Skolen må kunne dokumentere at de har et system for internkontroll. Internkontroll 

innebærer å overføre kravene i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, kartlegge 

utfordringer, planlegge og iverksette tiltak for å nå målene. Skolen må dokumentere at dette 

er etablert, og at det faktisk blir fulgt opp.  

 

I tillegg til det som blir dokumentert skriftlig, må skolen kunne vise at:  

 

- internkontrollen dekker alle reglene i kapittel 9a 

- alle ansatte utfører pliktene de har etter loven og kjenner interne mål, rutiner/planer  

- de ansatte har tilstrekkelig kompetanse om skolemiljøarbeidet og håndtering av 

utfordringer og hendelser som omhandler skolemiljøet 

- skolen har tiltak for å fremme skolemiljøet og forebygge, avdekke og håndtere 

krenkelser 

- tiltakene blir iverksatt og planer og rutiner etterleves i praksis  

- ledelsen er aktivt med i arbeidet med skolemiljøet/ internkontrollen 

I det systematiske arbeidet med det psykososiale miljøet må også andre regler i 

opplæringsloven tas med. For det første må skolen kartlegge kravene til brukerorgan i 

kapittel 11. Et sentralt organ i det systematiske arbeidet er skolemiljøutvalget.  

Ordensreglementet ved skolen er et sentralt virkemiddel i arbeidet med skolemiljøet, og 

skolen må sørge for at dette er integrert i skolemiljøarbeidet/ internkontrollen. Et system for 

skolemiljøet som ikke blir sett i sammenheng med ordensreglement er ikke helhetlig nok. 

I tillegg må skolen trekke inn vurderinger i orden og oppførsel etter forskrift til 

opplæringsloven § 3-5.  

 

2  Individuelt rettet arbeid 
 

Skoleeier, skolen, skoleledelsen og de ansatte har alle en plikt til å sikre elevenes individuelle 

rett etter § 9a-1 gjennom individuelt rettet arbeid. Det individuelt rettede arbeidet ved skolen 

er regulert i § 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringsloven. 

 

 Handlingsplikten etter § 9a-3 andre ledd  

 Plikten til å behandle anmodninger om tiltak fra elever/foreldre som enkeltvedtak etter 

§ 9a-3 tredje ledd  

 

Handlingsplikten  

 

 
 

 

 

 

 

Regelen fastslår at alle som er ansatt ved skolen, har en handlingsplikt som innebærer  

 

- plikt til å foreta undersøkelser  

- plikt til å varsle skoleledelsen og  

- plikt til å gripe inn når det er nødvendig og mulig  

 

Handlingsplikten gjelder for alle som er ansatt ved skolen ved at de har et ansettelsesforhold/ 

en arbeidsavtale med skoleeier. I forarbeidene til loven1 er det uttalt at ”ansatte” i praksis 

ofte vil være lærere og miljøarbeidere, men at plikten også gjelder annet personale. I tillegg 

                                                 
1
 Jf. Ot.prp.nr 72(2001-2002) 

Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd – plikten til å undersøke, varsle og gripe inn 

 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 

blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskiminering, vald eller 

rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og 

dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.  
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til undervisningspersonalet ved skolen kan dette for eksempel være vaktmester, assistenter, 

kontor- og renholdspersonalet.  

 

Den ansattes handlingsplikt gjelder fra når han / hun får kunnskap eller mistanke om at en 

elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. ”Kunnskap om” innebærer at den ansatte 

faktisk vet at en elev blir utsatt for uakseptabel adferd fra elever, lærer, eller andre ved 

skolen. En del av handlingsplikten er plikten til å undersøke om eleven faktisk har blitt utsatt 

for krenkende ord eller handlinger, og få klargjort hva som faktisk har skjedd. 

Handlingsplikten gjelder også dersom den ansatte får mistanke om at en elev er utsatt for ord 

eller handlinger. Det er altså ikke nødvendig med faktisk kunnskap for at handlingsplikten blir 

gjeldende.  

 

Den ansatte må når han/hun får kunnskap eller mistanke om krenkende adferd, vurdere hva 

som blir neste steg. Skoleledelsen skal varsles, og i noen tilfeller har den ansatte plikt til 

å gripe inn. Dette må vurderes konkret i den enkelte situasjonen. I akutte situasjoner, for 

eksempel når elever slåss eller en overhører krenkende ord til en elev, er det naturlig å gripe 

inn straks og undersøke nærmere i etterkant hva som faktisk skjedde.  

 

Det følger av § 9a-3 andre ledd at etter at den ansatte har undersøkt saken og kommet fram 

til at dette er forhold som bør følges opp, skal skoleledelsen informeres. Skoleledelsen plikter 

å sikre at alle saker de blir varslet om og blir fulgt opp. Ansatte som varsler etter § 9a-3 

andre ledd skal tas på alvor. Skolen, ved skoleledelsen, plikter å undersøke saken ytterligere 

dersom det er behov for dette og sette i verk egne tiltak.  

 

Skolen med alle sine ansatte må ha en felles forståelse av når det skal varsles, og hvordan 

varslingen skal skje. På samme måte må alle ved skolen ha et avklart forhold til terskelen for 

å gripe inn. Disse avklaringene og rutinene for dette må innarbeides i internkontrollen etter 

§ 9a-4.  

 

Det er ikke noe krav i § 9a-3 andre ledd om at skolen skal fatte enkeltvedtak når det blir 

iverksatt tiltak etter egne initiativ. Dette skiller seg fra når en elev eller forelder ber om tiltak, 

jf § 9a-3 tredje ledd. At det ikke må fattes enkeltvedtak tar likevel ikke fra skolen ansvaret 

for å følge opp saken på en formålstjenlig måte.  

 

I noen tilfeller vil tiltakene skolen iverksetter, likevel kreve at det blir fattet enkeltvedtak. 

For enkelte tiltak er det fastsatt eksplisitt i opplæringsloven eller forskrift til denne at 

avgjørelsen er et enkeltvedtak. Eksempel på dett er bortvisning etter opplæringsloven § 2-10 

og skolebytte etter opplæringsloven § 8a-1 tredje ledd. Ellers er det definisjonen av 

enkeltvedtak i forvaltningslovens § 2 sett i sammenheng med karakteren av tiltaket som er 

avgjørende for om reglene om enkeltvedtak skal benyttes. Samtidig har skolen et visst 

handlingsrom knyttet til ordensreglement og opplæringsmessige tiltak. Dette er mindre 

inngripende tiltak som blir gjort for å gjennomføre opplæringa.  

 

Det skriftlige, som enkeltvedtaksformen gir, er viktig for skolens dokumentering av at de har 

grepet inn og forsøkt å sikre elevens rett etter § 9a-1.  

 

Plikten til å behandle anmodninger om tiltak fra elever/foreldre 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd – Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og 

saksbehandlinga ved skulen  

 

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 

deriblant tiltak mot kjenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller 

rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i 

forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det 

likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort 

enkeltvedtak.  
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Skolen er pålagt gjennom § 9a-3 tredje ledd å behandle anmodninger fra elever eller foreldre 

som omhandler det psykososiale miljøet etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

Dersom det foreligger en slik anmodning, må skolen snarest mulig ta stilling til om elevens 

rett er oppfylt, og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Det blir understreket at skolen 

alltid skal fatte enkeltvedtak når elever/foreldre anmoder om tiltak som omhandler det 

psykososiale miljøet. Skolen har altså en vedtaksplikt. Dersom skolen ikke oppfyller plikten til 

å fatte enkeltvedtak i saken, kan foreldrene/eleven likevel klage som om det var fattet 

enkeltvedtak.  

 

Anmodninger fra elever og foreldre trenger ikke være skriftlige. Skolen må også ta stilling til 

muntlige henstillinger. Skolen kan ikke avvise en anmodning fordi den ikke er skriftlig eller 

unnlate å oppgi hvilke tiltak eleven eller foreldrene ønsker. Skolen kan heller ikke kreve at 

eleven/foreldrene må levere en skriftlig henvendelse. Dersom skolen er i tvil om en 

anmodning fra eleven/foreldre er en anmodning etter § 9a-3 tredje ledd, må skolen avklare 

dette. Skolen har en veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11. En del av dette vil være 

å informere eleven/foreldrene om rettighetene etter kapittel 9a og avklare om en anmodning 

fra en elev eller foreldre om det psykososiale miljøet er en anmodning om tiltak. Den som tar 

imot anmodningen, plikter også å informere om retten til å be om tiltak og klageretten etter 

§ 9a-3 tredje ledd. alle anmodninger, også muntlige, skal tas på alvor og undersøkes. Dette 

er en del av skolens undersøkelsesplikt etter forvaltningsloven § 17.  

 

Anmodninger skal normalt rettes til skoleledelsen ved rektor, men anmodninger kan også 

rettes til lærere og andre ansatte. Dersom anmodningen blir rettet til en lærer, må han/hun 

vurdere hva anmodningen gjelder og om det er noe som kan og bør løses innenfor klassen. 

Lærerens vurdering vil være viktig når det skal avgjøres hvilke tiltak som eventuelt skal inn i 

enkeltvedtaket.  

 

Uavhengig av om anmodningen kan løses innenfor klassen, skal den viderebringes til 

skoleledelsen. En anmodning fra elever/foreldre skal aldri stoppes på klassenivå. Dette har 

sammenheng med kravet i § 9a-3 tredje ledd første punktum om at alle tilfeller der det blir 

bedt om tiltak i forbindelse med det psykososiale miljøet, skal behandles som enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven. Regelen fastslår også at saken skal behandles ”snarest mulig”, og 

dersom det ikke er fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven ”innen rimelig tid”, kan 

eleven/foreldrene klage som om skolen har fattet enkeltvedtak. En klage skal alltid sendes til 

det forvaltningsorgan som har eller skulle ha fattet enkeltvedtak i første instans. Det vil si at 

klagen skal sendes til skolen. Fylkesmannen er klageinstans, men før klageinstansen kan ta 

saken til behandling, må skolen eller skoleledelsen se på saken på nytt, og eventuelt 

forberede saken for fylkesmannen, jf. forvaltningsloven § 33.  

 

Ellers inneholder ikke opplæringsloven kapittel 9a krav til saksbehandling. 

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder for saker etter § 9a-3. Dersom skolen ikke 

behandler noe som er ment som en anmodning, er dette alvorlig og kan få konsekvenser, 

bl.a. etter straffebestemmelsen i § 9a-7. 
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Vedlegg 2 

 

Oversikt – hendelser 
 
Elev X 

 

2014/15: 1. klasse 

Oktober/november:  

E-post fra far til rektor om at x ikke hadde det bra + tlf samtale med kontaktlærer. 

 

Rektor svarer 3. nov. at saken blir behandlet som en sak om enkeltvedtak og ber om at far 

kommer til skolen for å skrive under på et skjema 

 

Mars: 

E-post fra far til rektor torsdag 19. mars. Registrerer at skolen har tatt grep når det gjelder 

innemiljøet. I friminuttene er det fortsatt ikke bra. Uttrykker frustrasjon over skolens 

skjemabruk og etterlyser oppfølging av saken fra november og manglende enkeltvedtak.  Ber 

om et møte snarest mulig.  

 

Svar fra rektor 20. mars at de kommer tilbake til saken i starten av neste uke. 

 

2015/16: 2. klasse 

November: 

E-post fra far til kontaktlærer 5. nov med informasjon om at x hadde blitt slått og dyttet i 

storefri. Viser til tidligere dialog med skolen om forholdene i klassen. Opplever at skolen 

fortsatt ikke har tatt tak i det som skjer i friminuttene og som er hovedproblemet nå.  

 

Svar fra inspektør 10. nov. Viser til at kontaktlærer skal følge opp og viser til utvikl.  

samtalen senere samme dag. Viser også til at de har styrket tilsynet i skolegården og at 

lærere tilknyttet 2. trinn vil ha et ekstra øye på x når de har tilsyn. Ber om at x selv må si fra. 

Far svarer samme dag. Han er oppgitt og ber om at skolen tar dette på alvor da de ikke 

opplever noen reell vilje fra skolen til å gjøre noe som hjelper. Ber om et møte med rektor så 

raskt som mulig. 

 

12. nov – tlf samtale mellom inspektør og far. Inspektør foreslo et møte for å diskutere X sin 

situasjon. Videre foreslo inspektør at fars generelle bekymring for klassemiljøet ble meldt 

videre til klassekontaktene. Far reagerte negativt på begge forslagene. 

 

15. nov – e-post fra mor til kontaktlærer med info om at x ikke vil på skolen og sier han vil 

dø fordi han ikke orker mer slåssing og at han gruer seg veldig til friminuttene.  

 

Møte 16. nov –referat fra møtet  angir veien videre. Far svarer i e-post samme dag at han var 

fornøyd med møtet.  

 

20.nov – logg av rektor etter telefonsamtale med mor. X har blitt utsatt for slag og spark i et 

friminutt. Episoden følges opp av/blir ryddet opp i av kontaktlærer dagen etter.   

 

22. nov (søndag)– e-post fra far til rektor der han viser til en episode på skolen den 20. nov. 

Viser også til e-posten han sendte 10. nov der han uttrykkelig slo fast at skolen ikke var et 

trygt sted å være for x. Informerer om at x holdes hjemme fra skolen mandag til situasjonen 

er mer avklart. Far regner med at skolen tar kontakt for å avklare situasjonen. 

 

23. nov – rektor svarer og skriver at inspektør vil ta kontakt med dem. 

 

24. nov – Brev til foresatte fra inspektør - Melding som gjelder mistanke ….. – Foreløpig 

informasjon fra skolen. Skriver at foresatte i løpet av tre uker vil motta skriftlig informasjon 
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om hvordan saken blir vurdert og hva som eventuelt blir igangsatt av tiltak og oppfølging. 

Lister opp fem tiltak i kartleggingsperioden.  

 

25. nov – e-post fra kontaktlærer til mor der hun uttrykker stor bekymring og er lei seg for 

valget de har tatt med å holde X hjemme.  

25. nov – logg fra inspektør vedrørende hendelse i storefri der x og tre andre gutter var 

involvert. X ble sparket. Inspektør skriver at guttene har skværet opp og at saken anses som 

løst.  

25. nov – tlf fra inspektør til foreldre til tre elever i x sin klasse vedr episoden i storefri 20.11,   

og åpning av 9A-3 sak på x. Mor til x informert om at inspektør har snakket med foreldrene til 

de tre elevene.  

 

27. nov (fredag) – e-post fra far til inspektør med opplysninger om at x har opplevd ting han 

ikke liker. x sier selv at han er dum og at han skal drepe seg selv. Har ikke venner.   

27. nov. – inspektør har hatt samtaler med x og en annen elev på bakgrunn av e-post fra x 

sine foresatte om hendelse i lillefri den 26.11. Inspektør skriver at saken anses som løst.  

 

Desember: 

1. desember – e-post fra mor til rektor med info om episode på SFO. Ber rektor rydde opp. 

Inspektør svarer samme dag at opplysningene er videresendt til SFO-leder siden det skjedde 

på SFO.  Bekrefter at SFO vil ta tak i dette samme dag. Minner også om at det er åpnet en 

9a-3 sak. 

E-poster videre ut over dagen 1. desember fra SFO-leder og mor som viser at SFO har fulgt 

opp henvendelsen og at alle anser denne konkrete saken som avsluttet. 

  

15. desember – e-post fra mor til inspektør om episode på skolen i storefri uten at noen 

voksne grep inn. Ifølge x var ikke lærer R som skulle passe ekstra på til stede.  

Svar fra inspektør dagen etter med info om at de vil ta tak i dette samme dag.  

 

16. des – tlf samtale mellom mor og inspektør. Inspektør informerte om status i 9a-3 saken. 

Har vært en 3-ukers kartleggingsperiode etter at saken ble åpnet. Vedtaket vil etter dette bli 

sendt i posten. Informerte om at vedtaket, om videre oppfølging/tiltak og at saken nå lukkes. 

Inspektør mente det hadde gått bra med x mens saken var åpnet og at episodene i perioden 

berodde på misforståelser mellom guttene. Mor uttrykte skuffelse og mente at verken styrket 

inspeksjon eller andre tiltak hadde fungert, og at de nå ikke så noen annen løsning enn 

skolebytte.   

 

Januar: 

3. januar – e-post fra mor til skolen med info om at x skal bytte skole 

 

4. januar – utfylt kvalitetssikringsskjema – her står bl.a. at rektor har fattet enkeltvedtak og 

sendt foresatte den 16.12.  

 

5. januar – Melding om vedtak – underskrevet av inspektør 
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Vedlegg 3  

 

Oversikt over innsendt dokument – Sofiemyrtoppen 
 

Perm 3  
 

Egenvurderinger og dokumentasjon 

 

Del 1  

Dokumenter 

1. Opplæringsloven, § 9A, krenking som begrep, handlingsplikten (PP-presentasjon august 

2014) 

2. Tilsynsplan (2015-2016) 

3. Utviklingssamtalen 

4. Lærerveiledning - Handlingsplan mot mobbing (2012) 

5. Handlingsplan mot mobbing 

6. Referat fra møte, mailkorrespondanse (unntatt offentlighet, jf. forvaltningsloven § 13) 

 

Del 2 

Sak som gjelder elev x – egenvurdering og dokumenter 

1.  Definisjon på krenkende atferd. 

2.  Tilsynsplan 2014-2015 

3.  Referater fra info økter skoleåret 2014-2015 (info om tilsyn) samt vinterregler vinteren 

     2015. 

4.  Forberedelsesskjema elev-foresatte (utviklingssamtale) 

5.  Forberedelsesskjema lærer (utviklingssamtale) 

6.  Handlingsplan mot mobbing (2013) 

7.  Lærerveiledning - Handlingsplan mot mobbing (2012) 

8.  Powerpoint presentasjon fra planleggingsdag høsten 2014. 

9.  Registreringsskjemaer A og B (brudd på opplæringsloven § 9A-3) 

10. Møteplan - PLU - høsten 2014 (§9A-3 gjennomgått i pedagogisk personale 8.10.2014) 

11. Kvalitetssikringsskjema, forvaltning av § 9A-3 + skjema for rutiner for behandling av 

      elevsaker 

12. Vedtaksmal, enkeltvedtak § 9A-3. 

 

Del 3 

Sak som gjelder elev x – dokumenter 

1.   Definisjon på krenkende atferd. 

2.   Krenking som begrep - PowerPoint presentasjon på info økt for pedagogisk personale, 

      januar 2016 

3.   Tilsynsplan 2015-2016 

4.   Agenda/referater team-/trinnmøter 2015-2016 (der regler i skolegården er tatt opp) 

5.   Forberedelsesskjema elev-foresatte (utviklingssamtale) 

6.   Forberedelsesskjema lærer (utviklingssamtale) 

7.   Handlingsplan mot mobbing (2013) 

8.   Lærerveiledning - Handlingsplan mot mobbing (2012) 

9.   Elevenes psykososiale læringsmiljø (§ 9A-3) - PowerPoint presentasjon på info økt for 

      pedagogisk personale, september 2015. 

10. Ansattes handlingsplikt - PowerPoint presentasjon på info økt for pedagogisk personale, 

      skoleåret 2015-2016. 

11. Registreringsskjemaer A og B (brudd på opplæringsloven §9A-3) 

12. Kvalitetssikringsskjema, forvaltning av §9A-3 + skjema for rutiner for behandling av  

     elevsaker 

13. Vedtaksmal, enkeltvedtak §9A-3 

 

Del 4 

Diverse dokumenter som gjelder elev X – unntatt offentlighet, jf. forvaltningsloven § 13 
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Pålegg om retting - Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø 

 
Dette er et pålegg om retting etter kommuneloven § 60 d. Pålegget gjelder brudd på 

opplæringsloven.  

  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden fra 13.01.2016 og fram til 

dags dato ført tilsyn med Oppegård kommune og skolene Vassbonn og Sofiemyrtoppen. Tema 

for tilsynet er skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a 

og kommunens forsvarlige system for oppfølging av kapittel 9a, jf. opplæringsloven § 13-10. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennom foreløpige tilsynsrapporter datert 01.06.2016 gitt 

Oppegård kommune mulighet til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. I endelige 

tilsynsrapporter 05.09.2016 ble det fastsatt en frist for retting av lovbruddene som ble avdekket i 

tilsynet, jf. kommuneloven § 60 d. Frist for Oppegård kommune til å rette lovbruddene og inngi 

erklæring om og redegjørelse for rettingen var 15.12.2016. Kommunen fikk utsatt fristen til 

19.12.2016. 

 

Oppegård kommunes svar på endelige tilsynsrapporter 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 19.12.2016 mottatt et svar fra Oppegård kommune på de 

endelige tilsynsrapportene.   

 

Kommunen viser til uttalelsen etter de foreløpige rapportene og gjentar at den er uenig i faktum 

som er lagt til grunn i alle tre rapportene. Videre mener kommunen at Fylkesmannen har lagt til 

grunn feil lovforståelse av de lovbestemmelsene som er omtalt i rapportene. I sitt svar har 

kommunen redegjort for hvordan den mener at lovens krav var oppfylt allerede før tilsynet.  

 

Kommunen skriver at den ikke mener at noen av Fylkesmannens konstaterte lovbrudd er å anse 

som lovbrudd.  

 

Kommunen er imidlertid av den oppfatning at kvaliteten på arbeidet med det psykososiale 

skolemiljøet alltid kan bli bedre. Med bakgrunn i våre konstaterte lovbrudd har kommunen derfor 

valgt å melde tilbake hvordan den har forbedret sin praksis og sine rutiner.   

 

Fylkesmannen ba i e-post 24.01.2017 om å få tilsendt dokumentasjon som det var vist til i 

tilbakemeldingen av 19.12.16. Dokumentene ble mottatt 25.01.2017 og 26.01.2017. 

 

Oppegård kommune 

 

Postboks 510 

1411 Kolbotn  

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
 
Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep,  0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.: 15/6131-14 
Deres dato: 19.12.2016 
Vår ref.: 2017/854-6 FM-BUA 
Saksbehandler: Ann-Karin Bjerke 
Direktetelefon: 22 00 38 05 
 
Dato: 13.02.2017 
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Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen merker seg at Oppegård kommune er uenig i alle våre vurderinger og 

konklusjoner i de tre rapportene. Vi har likevel valgt å vurdere om opplysningene om endret 

praksis og rutiner som framkommer i tilbakemeldingen, kan innebære at det er sannsynlig at våre 

konstaterte lovbrudd er rettet.   

 

Etter en grundig vurdering finner Fylkesmannen at det er sannsynliggjort at alle lovbruddene 

knyttet til Oppegård kommunes forsvarlige system, opplæringsloven § 13-10 andre ledd, er rettet. 

 

Fylkesmannen finner ikke at det er sannsynliggjort at alle lovbruddene ved skolene har blitt 

fullstendig rettet. Vi vil i det følgende begrunne hvorfor. I tillegg viser vi til vurderinger som er 

gjort i endelige tilsynsrapporter. 

 

I det følgende vil vi gjengi og kommentere de lovbruddene fra de endelige rapportene som vi 

mener ikke er helt eller delvis rettet opp. De lovbruddene vi mener skolen/kommunen har 

sannsynliggjort er rettet, er ikke omtalt.   

 

 

Vassbonn skole 

 

Forebyggende arbeid og internkontroll, jf. opplæringsloven § 9a-4 og § 9a-3 første ledd: 

 definerer hva den anser som krenkende adferd, ved å samordne de ulike definisjonene, 

inkludere voksnes adferd og ha en felles prosess i hele personalet som også inkluderer 

assistenter og SFO-ansatte   

 

I sin tilbakemelding skriver Oppegård kommune følgende: 

«Fremover på Vassbonn skole vil drøfting om temaet minimum bli satt på agendaen i 

plangruppemøter tre ganger per halvår. Samme uke som temaet tas opp i plangruppen vil det 

også være tema på personalmøtet for SFO. «Krenkende ord og handlinger» har også vært drøftet 

i elevrådet og vil årlig blir drøftet i elevrådet og SU på høsten. Disse rutinene og skolens 

definisjon av «krenkende atferd» blir nedfelt i Vassbonn skoles interne informasjonshefte til 

ansatte «Slik gjør vi det hos oss» og legges inn som dokumentasjon i MOAVA 1310. Heftet 

revideres minimum en gang i året.» 

 

På side 4 i heftet «Slik gjør vi det hos oss» er Roland sin definisjon av mobbing og krenkelser 

sitert og lagt til grunn som skolens definisjon av disse begrepene. Videre står det at skolens 

ansatte med jevne mellomrom skal diskutere hva de mener er krenkende atferd og mobbing ved 

skolen.   

 

Etter Fylkesmannens vurdering kan slike formelle definisjoner være et vanskelig utgangspunkt 

for å komme fram til hva som er å anse som krenkende atferd ved skolen. Dette fordi 

definisjonen av mobbing slik den er sitert i dokumentet er avgrenset til noe som skjer 

ofte/gjentatte ganger, mens krenkelser tar utgangspunkt i elevenes subjektive opplevelse. I tillegg 

kan det være utfordrende å sette opp begge disse definisjonene, da mobbing bare er ett eksempel 

på krenkende atferd som skal følges opp. Selv om det er den enkelte elevs subjektive opplevelse 

som skal legges til grunn for om eleven opplever å ha blitt krenket eller ikke, må skolen ha en 

felles standard for hva den aksepterer av adferd og språkbruk i skolehverdagen. 

 

I heftet «Slik gjør vi det hos oss» er det beskrevet en rutine for hva som skal gjøres dersom noen 

får kjennskap til at barn blir utsatt for krenkelser av voksne. Det er ikke gitt eksempler på hva 
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som er å anse som krenkende atferd fra voksnes side. Når det gjelder oppfølging av den ansatte, 

er det gjort et skille mellom krenkelser og grove krenkelser.  

 

Det er ikke gitt eksempler på hvordan skolen har brutt ovennevnte definisjoner ned/tilpasset dem 

til egen skole. Fylkesmannen forutsetter imidlertid at dette er ivaretatt i skolens diskusjoner om 

hva som er å anse som krenkende atferd, slik at skolen har en felles standard for hva som kan 

aksepteres og ikke skal aksepteres. Vi forutsetter også at tilsvarende diskusjoner omfatter 

voksnes atferd. 

 

I kommunens tilbakemelding og i heftet «Slik gjør vi det hos oss» går det fram at definisjon av 

krenkende ord og handlinger er tema på plandagene i august og at det tas opp i plangruppen tre 

ganger i halvåret og på egne møter med SFO-ansatte. Etter vår vurdering er kravet til en felles 

prosess i hele personalet fortsatt ikke ivaretatt. Dette fordi assistenter og SFO-ansatte kun er med 

på disse diskusjonene på plandager i august, og derfor ikke involvert i den kontinuerlige 

prosessen med å bearbeide og drøfte hva skolen anser som krenkende atferd, jf. også side 20 i 

tilsynsrapporten.  

 

Fylkesmannen vurderer at det nå ser ut til at den delen av lovbruddet som gjelder å definere hva 

skolen anser som krenkende adferd og inkludere voksnes adferd er rettet. Vi mener at det ikke er 

sannsynliggjort at skolen har en felles prosess i hele personalet og at denne delen av lovbruddet 

fortsatt ikke er rettet. For mer informasjon om kravet til retting av ovennevnte lovbrudd viser vi 

til tilsynsrapporten side 18-20, der dette er nærmere utdypet 

 

 

Individuelt rettet arbeid, jf. opplæringsloven § 9a-3 andre ledd: 

 utarbeider klare rutiner som sikrer at alle ansatte kjenner til og oppfyller sin 

handlingsplikt, og at skoleledelsen blir varslet 

 

I sin tilbakemelding skriver Oppegård kommune følgende: 

«På Vassbonn skole gjennomgås de ansattes handlingsplikt i henhold til § 9a-3 gjennomgås årlig 

på planleggingsdagene som er felles for skole- og SFO-personalet i august. Dette kommer skolen 

til å fortsette med (Det er en klar forventning til alle skolene i kommunen at temaet tas opp på 

planleggingsdagene. Skolene varsles om dette gjøremålet i MOAVA 1310.). Handlingsplikten har 

også vært tatt opp flere ganger høsten 2016 på skolens personalmøter.» 

 

Fylkesmannen kan ikke se at Oppegård kommune i sin tilbakemelding har vist til ny eller endret 

praksis når det gjelder ovenstående korreksjonspunkt.  

 

I informasjonsheftet «Slik gjør vi det hos oss» er handlingsplikten beskrevet øverst på side 7. Det 

står her blant annet at alle ansatte har en selvstendig plikt til å gripe inn i situasjoner der elever 

blir utsatt for krenkende hendelser eller mobbing.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering tilfredsstiller ikke dette kravet til en rutine etter opplæringsloven 

§ 9a-3 andre ledd. Dette fordi handlingsplikten også gjelder ved mistanke. Videre er det også et 

krav om at man skal undersøke saken. Ingen av disse forholdene er nevnt i skolens beskrivelse av 

handlingsplikten. Varslingsplikten til skoleledelsen er etter Fylkesmannens vurdering noe uklart 

beskrevet. Vi ser imidlertid at varslingsplikten er tydeliggjort i dokumentet «Saksgang ved 

krenkende atferd og mobbesaker».  
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På denne bakgrunn mener Fylkesmannen det er sannsynliggjort at kravet om at skoleledelsen 

skal varsles er ivaretatt. Det er ikke sannsynliggjort at øvrige lovkrav som gjelder 

handlingsplikten er oppfylt. 

 

 

 sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal 

reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles   
 

I sin tilbakemelding skriver Oppegård kommune følgende: 

«(……) Etter kommunens vurdering er det veldig bra at alle ansatte har et reflektert forhold til 

sin handlingsplikt og er bevisste på plikten til å reagere for å sikre eleven et godt skolemiljø. 

Hvordan man skal handle for å følge opp retten til et godt miljø og hvorvidt kap. 9a utløser 

særskilte saksbehandlingsplikter vil måtte vurderes konkret. § 9a-3 gjelder for eksempel ikke alle 

slags hendelser, jf. senere. Det er dermed i tråd med loven å reagere forskjellig, blant annet 

avhengig av alvorlighetsgrad, hvorvidt det bes om tiltak mv., jf. også nedenfor. 

 

Kommunen er ikke enig i at dette blir «tilfeldig», fordi den enkelte ansatte uansett må gjøre en 

konkret og skjønnsmessig vurdering av den enkelte hendelse. Kommunen mener en slik forståelse 

er best i tråd med § 9a-1, jf. også nedenfor om i hvilke situasjoner som loven etter kommunens 

vurdering krever enkeltvedtak. 

 

Skolene har imidlertid søkt å komme frem til felles forståelse av hva det skal varsles om når de 

har jobbet med innholdet i handlingsplikten. Fylkesmannens anvisning på tiltak er også her 

etterkommet.» 
 

Oppegård kommune viser i sin tilbakemelding til eksisterende praksis og at skolen har søkt å 

komme fram til en felles forståelse av hva det skal varsles om.  

 

I rutinen som er nedfelt i dokumentet «Saksgang ved krenkende atferd og mobbesaker» er det 

etter vår vurdering ikke sammenheng mellom de tre første avsnittene. I første avsnitt står det hva 

som skal gjøres ved «alvorlige hendelser». I tredje avsnitt står det hva kontaktlærer skal gjøre 

ved «hendelser».  Teksten skiller ikke mellom § 9a-3 andre og tredje ledd, som pålegger skolen 

ulike plikter.  

 

I dokumentet «Slik gjør vi det hos oss» er handlingsplikten omtalt på side 7. Her står det «Alle 

ansatte skal gripe aktivt inn ved behov».  Videre står det at den som griper inn skal «sørge for at 

kontaktlærer, ledelse og foreldre får korrekt informasjon for å kunne håndtere saken videre». På 

side 5 er det et punkt «Meldinger om uønsket atferd/hendelser til ledelsen». Her står det at 

skolens ledelse skal informeres og involveres fra første dag dersom ansatte oppdager eller blir 

gjort oppmerksom på «atferd beskrevet ovenfor». Fylkesmannen legger til grunn at henvisningen 

gjelder definisjonene av mobbing og krenkelser på side 4 som vi tidligere har kommentert.  

 

I endelig rapport s. 26 skrev vi følgende: «På bakgrunn av intervjuene er vårt inntrykk at alle 

reagerer, men at det reageres forskjellig, og at det er avhengig av alvorlighetsgrad, om det er 

mobbing eller enkeltepisoder, samt hvilken elev det gjelder. Følgelig blir det også tilfeldig og 

opp til den enkeltes skjønnsmessige vurdering om rektor blir varslet. Med en slik praksis anser 

Fylkesmannen at det er en fare for at «like» hendelser kan bli behandlet ulikt, og at saker som 

skulle vært meldt videre, ikke blir det.»  
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Bruk av forskjellige begreper i dokumentene gjør at det er vanskelig for oss å se at skolen nå har 

en klar og tydelig rutine som sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av når de skal reagere, 

hvordan de skal reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles. Dette sammen med at 

skolen ikke skiller mellom opplæringsloven § 9a-3 andre og tredje ledd gjør at det er vanskelig 

for oss å se at lovkravene blir ivaretatt i praksis.  

 

Fylkesmannen kan ikke se at det har kommet fram nye opplysninger som sikrer at alle ansatte har 

en felles praksis når det gjelder handlingsplikten.  Fylkesmannen vurderer at det ikke er 

sannsynliggjort at lovbruddet er rettet.  

 

 

 gir elever og foreldre informasjon, både generelt og konkret, om at de har rett til enkeltvedtak 

når de ber om tiltak som gjelder skolemiljøet  
 

I sin tilbakemelding skriver Oppegård kommune følgende: 

«Oppegård kommune er derfor uenig i at det generelt kan oppstilles en veiledningsplikt til alle 

elever og foresatte om retten til å kreve enkeltvedtak. Noe annet er at det kan være 

hensiktsmessig at slik informasjon gis. Begge skolene har derfor gitt generell informasjon om 

retten til enkeltvedtak på foreldremøter om høsten, samt at Vassbonn skole har gitt informasjon i 

skolens informasjonshefte. 

 

På Vassbonn skole informeres det om det å fatte enkeltvedtak i møter med enkelte foreldre.» 

 

Fylkesmannen viser til kommunens tilbakemelding der det er opplyst at skolen gir konkret 

informasjon om retten til enkeltvedtak i møter med foreldre. 

 

På side 28 i skolens informasjonshefte for 2016/17 står følgende: 

«Ved mistanke om dårlig trivsel eller mobbing, enten ved at skolen selv avdekker eller at vi får 

innspill fra foreldre, innkaller skolen til et møte med foreldre. Rektor fatter enkeltvedtak etter 

Opplæringsloven § 9a-3 dersom det er mistanke om at elever har et dårlig psykososialt miljø. 

Foreldre kan på eget initiativ også kreve at slikt vedtak blir fattet på vegne av eget barn. De 

henvender seg da til rektor.» 

 

Teksten omfatter både andre og tredje ledd og at vedtak skal fattes ved mistanke. Videre står det at 

foreldre kan kreve enkeltvedtak. Dette er uklart og sier ikke noe om elevenes rett og skolens plikt til å 

fatte enkeltvedtak etter tredje ledd.   

 

Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at det er sannsynliggjort at skolen gir konkret informasjon 

om retten til enkeltvedtak. Vi mener at informasjonen som er gitt i informasjonsheftet er for uklart til 

å sikre at foreldre blir gjort kjent med sin rett. Denne delen av lovbruddet er ikke rettet.   

 

 

Konkret sak: 

 Vassbonn skole har ikke oppfylt sine lovpålagte plikter etter opplæringsloven § 9a-3 

andre og tredje ledd da A var elev ved skolen  
  

I sin tilbakemelding skriver Oppegård kommune blant annet følgende: 

« (……) Kommunen kan ikke se at skolen har gjort seg skyldig i brudd på plikten til å treffe 

enkeltvedtak etter § 9a-3, 3. ledd i denne saken eller for øvrig ikke oppfylt handlingsplikten etter 

kap. 9a i opplæringsloven.» 
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Fylkesmannen kan ikke se at det har kommet noen nye opplysninger som gir grunnlag for å 

endre våre vurderinger og konklusjon. 

 

 

Sofiemyrtoppen skole 

 

Forebyggende arbeid og internkontroll, jf. opplæringsloven § 9a-4 og § 9a-3 første ledd: 

 utarbeider rutiner som sikrer at både elev- og utviklingssamtaler gjennomføres og at det blir 

tydelig når de skal gjennomføres, hvem som skal gjennomføre dem og hvordan 

oppfølgingen skal være   
 

I sin tilbakemelding skriver Oppegård kommune følgende: 

«Sofiemyrtoppen skole har rutiner og felles standard (mal) for gjennomføring av elev- og 

utviklingssamtaler. Disse ivaretar kravene. Skjema for gjennomført elev- og utviklings samtale 

legges i elevmappen. Skjemaene skal signeres av deltakerne. Rutiner for elev- og 

utviklingssamtalen er forankret i personalet gjennom felles fora (driftsmøte 17.10.16). Elev- og 

utviklingssamtaler er gjennomført i henhold til årshjul (høsten 2016 uke 43-45 elevsamtaler og 

uke 44-47 utviklingssamtaler). Ledelsen sikrer gjennomføring av elev og utviklingssamtaler ved å 

bruke Moava 1310.» 

 

Det går fram av tilbakemeldingen at det er etablert rutiner ved skolen som sikrer at elev- og 

utviklingssamtaler blir gjennomført for alle elevene. Videre går det fram av årshjulet når 

samtalene skal gjennomføres, og at ledelsen gjennom Moava 1310 sikrer at samtalene blir 

gjennomført.  

 

Årshjulet for skoleåret 2016/17 viser at utviklingssamtaler skal gjennomføres i uke 44-47 (høst) 

og i uke 11-12 (vår). Gjennomføring av elevsamtaler er ikke nedfelt i årshjulet. Det framgår 

imidlertid av årshjulet for internkontroll at både elev- og utviklingssamtaler skal gjennomføres 

høst og vår, og at det er kontaktlærer som er ansvarlig.  

Det er opplyst at utfylte og signerte skjemaer fra gjennomførte elev- og utviklingssamtaler skal 

legges i elevmappene. Fylkesmannen kan ikke se at rutiner for oppfølging av informasjon som 

kommer fram i samtalene er omtalt.  

Fylkesmannen vurderer på denne bakgrunn at det er sannsynliggjort at skolen har utarbeidet rutiner 

som sikrer at både elev- og utviklingssamtaler gjennomføres og at det er tydelig når de skal 

gjennomføres og hvem som skal gjennomføre dem. Det er ikke sannsynliggjort hvordan 

oppfølgingen skal være.   

 

 

Individuelt rettet arbeid, jf. opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd: 

 sikrer at det i vedtakene tas stilling til den enkelte elevs rett etter § 9a-1 

 

I sin tilbakemelding skriver Oppegård kommune følgende: 

«I revidert mal for enkeltvedtak knyttet til § 9A og i skolens handlingsplan mot mobbing er 

manglene utbedret i tråd med fylkesmannens anvisninger.» 

 

Fylkesmannen har mottatt den reviderte malen som er delvis utfylt i en konkret sak. I malen står 

det blant annet følgende:  

«SKOLENS VURDERINGER av den enkelte elevs rett etter §9a1:  
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Skolen vil videre kartlegge elevens psykososiale læringsmiljø. Etter kartleggingen vil det 

bli fattet et nytt enkeltvedtak.» 

Slik Fylkesmannens ser det, er ikke dette en vurdering av om elevens rett etter opplæringsloven§ 

9a-1 er oppfylt eller ikke. Denne formuleringen sier kun noe om hva skolen skal gjøre videre for 

å vurdere om elevens rett er oppfylt eller ikke. Det er derfor ikke sannsynliggjort at lovbruddet er 

rettet.  
 

Pålegg om retting 

Fylkesmannen vedtar med hjemmel i kommuneloven § 60 d følgende pålegg om retting: 

 

Vassbonn skole 

 

 Forebyggende arbeid og internkontroll  

Oppegård kommune må se til at Vassbonn skole: 

 sikrer at det er en felles prosess i hele personalet, som også inkluderer assistenter og SFO-

ansatte, når de diskuterer hva de mener er krenkende atferd ved skolen   

 

 Individuelt rettet arbeid  

§ 9a-3 andre ledd 

Oppegård kommune må se til at Vassbonn skole: 

 utarbeider klare rutiner som sikrer at alle ansatte kjenner til og oppfyller sin 

handlingsplikt 

 

 sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal 

reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles   
 

§ 9a-3 andre ledd 

Oppegård kommune må se til at Vassbonn skole: 

 gir elever og foreldre en tydelig og klar generell informasjon om at de har rett til enkeltvedtak 

når de ber om tiltak som gjelder skolemiljøet  

 

 

Sofiemyrtoppen skole 

 

 Forebyggende arbeid og internkontroll  

Oppegård kommune må se til at Sofiemyrtoppen skole: 

 sikrer at oppfølging av informasjon som kommer fram i elev- og utviklingssamtaler også 

inngår i rutinene  

  

 Individuelt rettet arbeid 

§ 9a-3 andre ledd 

Oppegård kommune må se til at Sofiemyrtoppen skole: 

 sikrer at det i vedtakene tas stilling til den enkelte elevs rett etter opplæringsloven § 9a-1 

 

 

Oppfølging av påleggene – krav om erklæring om at lovbruddene er rettet 

Tiltak for å rette lovbruddene skal iverksettes umiddelbart.  
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Oppegård kommune skal inngi en skriftlig erklæring om at lovbruddene er rettet og en 

redegjørelse for hvordan retting er gjennomført. Det er Oppegård kommune som skoleeier som er 

ansvarlig for at skolene retter lovbruddene som er avdekket.  

 

Frist for innsendelse av erklæring og redegjørelse er 07.04. 2017. 

 

 

Klageadgang, utsatt iverksettelse og rett til innsyn 

Tilsynsrapportene er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b, og kan påklages til 

Utdanningsdirektoratet. En eventuell klage skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, 

jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Om utformingen av klage vises det til forvaltningsloven § 32. 

 

Kommunen kan be om utsatt iverksettelse, jf. forvaltningsloven § 42. 

 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Grethe Hovde Parr  

utdanningsdirektør Brit Jakobsson 

underdirektør 

  

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

Kopi til: 

Vassbonn skole    

Sofiemyrtoppen skole    
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 (Skolens navn) 

Postadr.:  Besøksadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: E-post: postkasse@oppegard.kommune.no 

Postboks 510 Rådhuset 66 81 90 90 66 81 89 89 1614.48.20170 Internettadr.: http://www.oppegard.kommune.no 

1411 Kolbotn Kolbotnveien 30 

 
Navn 
 
Adresse 
 
Poststed          dato 
 
 

VEDTAK OM DET PSYKOSOSIALE MILJØET PÅ @ SKOLE 
jf. opplæringslova § 9a-3, jf. § 9a-1. 
 
 

Saksopplysninger 
Vi viser til henstilling om tiltak datert/på møte/per telefon @ i forbindelse med skolemiljøet til elev 
@ i klasse @ på @ skole. 
 
Gjelder: Henstilling vedrørende det psykososiale miljøet på @ skole, med hjemmel i 

opplæringslova § 9a-3 tredje ledd, jf. § 9a-1.  
Elev: Elev @ klasse @ på @ skole 
Melder: Navn og adresse 
Øvrige parter: 
 
Rettslig grunnlag for vedtaket 
I opplæringslova § 9a-1 står det:  
«Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø 
som fremjar helse, trivsel og læring». 
 
Opplæringslova § 9a-3 tredje ledd slår fast: 
«Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak 
mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg 
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid 
har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om 
det var gjort enkeltvedtak». 
 

Bakgrunnen for forespørselen er følgende situasjon/handling 
(Her gis en kronologisk, objektiv og utfyllende beskrivelse av bakgrunnen for henvendelse. Dette er 
altså faktagrunnlaget. Referer saken punkt for punkt, vis til alt relevant skriftlig materiale i saken 
som vedlegges. Beskriv fakta, ikke vurder dem. Synliggjør elevens eller foreldrenes bekymring, den 
faktiske handlingen isolert sett, handlingen i et helhetlig perspektiv, elevens normalsituasjon, når 
skolen / foreldrene / eleven merket problemet, forespørselens innhold etc. Det gis herunder en 
utfyllende og kronologisk beskrivelse av skolens handlinger siden meldingen eller siden eventuelle 
uheldige situasjoner i forhold til eleven ble synlig for skolen.) 
 
Skolens vurderinger 
(Her skal skolen synliggjøre sin vurdering av den foreliggende situasjon. Vurderingen skal ta 
utgangspunkt i § 9a-1 og det skal tas stilling til om retten til et godt fysisk og psykososialt miljø er 
oppfylt eller ikke. Skolen skal vurdere alle sakens momenter, synliggjøre hvilke momenter som 
skolen anser å være relevant for saken, og hvordan de enkelte relevante momenter er vektlagt. Alle 
momenter i melders begrunnelse for sitt krav skal vurderes og settes inn i den konkrete 
sammenhengen. Skolen skal videre synliggjøre hvilke mulige tiltak skolen har vurdert i saken, hvilke 
tiltak melder ønsker, og foreta en helhetlig begrunnelse for hvorfor disse anses brukbare eller ikke.) 
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Oppegård kommune side 2 
 

 
Skolens vurdering ihht Barnekonvensjon artikkel 3 og 12 
Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12 slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn 
og at barnets synspunkter skal ilegges behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. 
 
I henhold til Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12 har skolen gjort følgende: 
(Her må skolen vise hvordan elevens beste er ivaretatt og at elevens mening har blitt hørt) 
 
Etter dette, og med henvisning til opplæringslova § 9a-3 tredje ledd, jf. § 9a-1, fatter skolen 
følgende vedtak:  
 

 
Vedtak: 
 
(ALT. 1) Skolen mener at @ (elevens navn og fødselsdato) sin rett til et godt psykososialt miljø er 
oppfylt, jf. opplæringslova § 9a-1. Skolen finner derfor ikke grunn til å sette inn tiltak, jf. § 9a-3. 
 
(ALT. 2) På bakgrunn av det ovennevnte, er ikke @ (elevens navn og fødselsdato) sin rett til et godt 
fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring oppfylt, jf. opplæringslova § 9a-1.  
 
Med hjemmel i § 9a-3 fatter derfor skolen følgende vedtak:  
 

Tiltak 
(legg inn konkrete tiltak skolen skal iverksette i saken.) 
 
Varighet: 
(legg inn fra når og hvor lenge vedtaket gjelder) 
 
Ansvarlig for oppfølging 
(legg inn hvem som er ansvarlig for oppfølgingen og hvordan vedtaket skal følges opp) 
 
Evaluering 
(si noe om når og hvordan tiltakene skal evalueres) 
 
Kontakt med foreldrene 
(beskriv hvordan skolen vil legge til rette for en fortløpende dialog med foreldrene/eleven om 
hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg) 

Klagerett 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottagelsen av dette brevet, se vedlagte informasjonsskriv. 
Klageinstansen er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. En eventuell klage sendes via @ skole.  
 
 
 
Med hilsen 
 
……………………………………….  ……………………………………… 
rektor     dato   

 

 
Vedlegg: Informasjon om klagerett 
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Sofiemyrtoppen skole (ut i fra vår handlingsplan) 

 
1.0: Mobbing og krenkende adferd – definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende 
adferd  

 
 

Opplæringsloven § 9A:  
9A-1. Generelle krav 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

 

 

Definisjon av mobbing og krenkende ord og adferd  
 
Opplæringslovens § 9a omfatter mer enn mobbing. Mobbing er omtalt som en av flere 
eksempler på krenkende adferd: (sitat) «..tiltak mot krenkende adferd, som mobbing, 
diskriminering, vold, eller rasisme...»  
 
Lovbestemmelsen gjelder også ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, diskriminering 
eller rasisme, som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller 
funksjonshemminger. Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være 
krenkende, vil likevel kunne oppfattes slik. Definisjonsmakten ligger hos den som opplever 
seg utsatt for en krenkende handling.  
 
Definisjon på krenkende adferd og handlinger:  
 
En fellesbetegnelse på alle former for adferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer andre 
mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende adferd kan skje som enkelthandling eller gjentatt. 
Krenkende adferd er handling som utføres uten respekt for andres integritet. 

Eksempler på krenkelser er: Mobbing, vold, rasisme og diskriminering. Det er også adferd slik 
som negative, enkeltstående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv. 
Bestemmelsen og definisjonen gjelder både situasjoner der krenkende ord eller handlinger 
kommer fra medlever og der de kommer fra personalet.  
 
Definisjon mobbing: (Læringssenteret) 

Mobbing er ritualiserte krenkelser mot en som ikke kan verge seg. 

Mobbing er kjennetegnet av: 

1. En aggressiv handling rettet mot et offer, av en eller flere samme 

2. Et ujevnt styrkeforhold mellom den eller de som mobber og den som blir mobbet 

3. At det foregår over tid 



1/18 Forvaltningsrevisjon 2018 - Mål og problemstillinger - 17/00358-1 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Mål og problemstillinger : Svar Pålegg om retting Vedlegg 2

 
Digital mobbing – mobbing på nett 
 

Digital mobbing er en alvorlig form for som foregår via Internett eller mobiltelefon. 
Mobbingen kan foregå via blant annet blogger, hjemmesider, nettsamfunn, e-post, SMS, 
MMS og sosiale medier. Bilder, videoer og kommentarer om personer blir lagt ut på nett 
eller sendt ut til flere personer uten at personvern blir tatt hensyn til. Informasjon som 
legges ut på nett er offentlig og hvem som helst har tilgang til dette. Informasjonen kan også 
legges ut i lukkede samfunn. 
 
 

Nettvettreglene 

12 nettvettregler for barn og voksne 

1. Ikke fortell noen etternavnet ditt, adressen din eller hvor du bor, telefonnummeret 
hjemme eller hvilken skole du går på. 

2. Ikke gi fra deg kredittkortnumre eller informasjon om bank, pass eller liknende. 
3. Send heller ikke ut bilder av deg selv eller andre du kjenner, eller annen personlig 

informasjon. 
4. Passord til datamaskinen og annet skal holdes hemmelig! Fortell det ikke engang til 

dine beste venner. 
5. Spør foreldrene dine, eller andre voksne, om lov før du laster ned spill, “plug-in”-

programmer eller annet, før du melder deg på i konkurranser, eller før du gir ut e-
postadressen din til noen. 

6. Si fra til foreldrene dine, eller andre voksne, hvis noen sender deg meldinger eller 
bilder som du synes er ekle eller skumle, eller hvis du ser noe slikt på Internett. 

7. Husk at ingen kan tvinge deg til noe! Hvis du snakker med noen i et praterom som 
spør om noe du ikke har lyst til å svare på, så skal du ikke svare. 
Svar heller aldri hvis noen sier noe du synes er ekkelt eller skummelt. 
Forlat i stedet praterommet. 

8. Svar aldri på ekkel eller skummel e-post, for eksempel fra folk i nyhetsgrupper. 
9. Husk at folk du møter på Internett, ikke nødvendigvis er den de sier de er! 
10. Skal du møte noen du har truffet på Internett, må du ALDRI gjøre det alene! En 

voksen må bli med deg på det første møtet, som bør skje på et offentlig sted og ikke 
hjemme hos noen. 

11. Ikke “gå på” tilbud som virker usannsynlig gode. 
De innebærer antakelig noe lureri. 

12. Bruker du hodet, så kan Internett være en fantastisk port som åpnes ut mot verden. 
Vær smart på nett, så får du mange spennende og fine opplevelser fremover! 

©Læringssenteret, Oslo 2002 
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Rutiner ved krenkende ord og handlinger, herunder mobbing   

Opplæringsloven §9a-3, andre ledd sier: «Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 

blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast 

undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe direkte inn.» 

Når ansatte får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, 

herunder mobbing, av andre elever eller voksne, inntrer det en handlingsplikt. Den innebærer at den 

ansatte skal: 

 Snarest undersøke saken  
 Varsle skoleledelsen  
 Gripe inn dersom det er nødvendig og mulig 

 

Handlingsplikten innebærer en individuell plikt for alle ansatte, herunder assistenter, skoleledere, 

kontorpersonale, SFO-ansatte og lærere. 

Hvordan varsle 

 Varsling kan skje skriftlig eller muntlig så snart som mulig. Dersom varslingen 
skjer muntlig, skal den alltid dokumenteres skriftlig i etterkant. Skjema A og B 

 Lever varslingsskjemaet til inspektør/rektor (i skoletiden) 
 I SFO-tiden gjelder samme rutine: Skriftlig dokumentasjon leveres SFO-

leder/rektor.  SFO-leder er ansvarlig for å varsle rektor.  
 Dersom det i elev- eller utviklingssamtalen eller i ikke-anonyme undersøkelser,  

fremkommer opplysninger eller mistanke om krenkende ord eller handlinger, 
herunder mobbing, skal den ansatte også varsle rektor umiddelbart. Varslingen 
skal være skriftlig.     

 Den skriftlige dokumentasjonen arkiveres.  
 

Saksbehandling etter reglene om enkeltvedtak 

Opplæringsloven §9a-3, tredje ledd sier: «Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 

deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogeleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til saka, vil 

det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.» 

Dersom elev eller foreldre ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, følges samme 

prosedyre som over. 

 Foresatte kontaktes av skolens ledelse og kalles inn til et møte. Eleven skal høres. I møtet vil 
fakta søkes klarlagt og aktuelle tiltak bli drøftet.  

 Rektor gjør en vurdering av om elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt. 
 Rektor fatter et enkeltvedtak der både tiltak og varighet av vedtaket fremgår, jf. kommunens 

mal for enkeltvedtak.  
 Det skal alltid avholdes et evalueringsmøte med foresatte ved utløpet av vedtaksperioden: 

Tiltakene evalueres, det vurderes eventuelle nye tiltak eller forlengelse av tiltak. Dette 
formaliseres i et nytt enkeltvedtak. 
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Dokumentasjon 

 Kontaktlærer fører logg over tiltak som gjennomføres i vedtaksperioden. Alle samtaler med 
elever og foreldre skal referatføres, sendes foresatte og arkiveres. 
Kommunikasjon mellom skole og hjem (telefoner og mail) loggføres og arkiveres. 

 

 Rutiner ved mobbing 

«Handlingsløypa ved mobbing i Oppegård kommune» benyttes i tillegg til denne rutinen ved 

mobbesaker. 
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Endringer er markert i rødt - mars 2017: 

 

I informasjonsheftet «Slik gjør vi det hos oss» som er til de ansatte: 

Mobbing og krenkende ord og handling 
Skolen skal slå ned på mobbing, krenkende ord og handling som forekommer i skoletiden og håndtere 

dette ut i fra gjeldende regelverk, bl.a. Opplæringslovens §9a3 jf §9a-1. 

 

En overordnet definisjon av mobbing og krenkelser er hentet fra Erling Roland og Læringsmiljøsenteret i 

Stavanger 

Mobbing er "gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker 

for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing". Atferden må 

finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing. 

Krenkelser blir definert som «Handlinger der en elev opplever negative kommentarer og atferd fra andre 

som enten fysisk eller psykisk oppleves ubehagelig for den som blir utsatt. Til forskjell fra mobbing, kan 

en krenkelse være et engangstilfelle.» 

 

Personalet på Vassbonn skole har med utgangspunkt i den overordnede definisjonen konkretisert 

krenkende ord og handlinger fra voksne og barn slik:  

 Ord og handlinger som sårer, får en annen til å føle seg mindreverdig og gjør vondt for den som 

blir utsatt.(f.eks. kommentarer om klær, utseende, sportslige ferdigheter). 

 En handling som fører til en subjektiv oppfatning om at man har blitt utsatt for fysisk eller psykisk 

vold.(f.eks. himle med øynene, blikking, snu seg, bevisst snakke om ting enkeltelever ikke har vært 

med på.) 

 

Skolens ansatte skal med jevne mellomrom diskutere hva vi mener er krenkende ord og handlinger, 

herunder mobbing, ved vår skole. Det er fast tema på plandagene i august og på flere plandager og 

kveldsmøter i løpet av året. Rektor får påminning (mail) om dette via kommunens internkontrollsystem 

MOAVA 1310. Det settes også av tid til drøfting av krenkende ord og handlinger i plan og utviklingstid 

(PLU) for lærerne, i plangruppen og på personalmøter i SFO med jevne mellomrom. 

 

Handlingsplikten 
Når ansatte får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller 

handlinger, herunder mobbing, av andre elever eller voksne, inntrer det en handlingsplikt. Den 

innebærer at den ansatte skal: 

 Snarest undersøke saken  

 Varsle skoleledelsen  

 Gripe inn dersom det er nødvendig og mulig 

 

Handlingsplikten innebærer en individuell plikt for alle ansatte, herunder assistenter, skoleledere, 

kontorpersonale, SFO-ansatte og lærere. 

 

To ganger årlig gjennomføres en trivselsundersøkelse digitalt for 1.-7.trinn (Klassetrivsel.no) hvor hver 

elev svarer, men ikke anonymt.  

Kontaktlærer har elevsamtaler minimum tre ganger i halvåret med hver elev i tillegg til utviklingssamtaler 

med elev og foreldre.  

Ledelsen/sosiallærer gjennomfører elevsamtaler med alle elever på 5.-7.trinn hvert år.  

Elevenes opplevelse av trivsel er alltid tema i alle samtaler der eleven er til stede.  

 

Dersom det i trivselsundersøkelsen eller i noen av disse samtalene i fremkommer opplysninger om eller 

mistanke om krenkende ord og handlinger herunder mobbing, utløses handlingsplikten.      
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Opplæringsloven § 9a-3 sier: 

• Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven 

kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 

• Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for 

krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande 

snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe direkte 

inn. 

• Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot 

krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogeleg behandle 

saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til 

saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 
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Endringer er markert i rødt - mars 2017: 

 

Heftet: Informasjon skoleåret 2016-2017 som deles ut til foresatte og som er revidert mars 2017 

(lagt ut på skolens hjemmeside): 

Elevenes psykososiale miljø 
 

 

 
Vassbonn skole jobber aktivt med å forebygge og hindre krenkende og ord handlinger, som f.eks. 
mobbing, samt mistrivsel. Vi bruker antimobbe-programmet Zero som er utviklet av Erling Roland på 
Senter for atferdsforskning v/Universitetet i Stavanger. I tillegg har skolen en rekke planer som sier noe 
om håndtering av krenkelser, mobbing og annen atferd som ikke er akseptert. Hensikten med planene 
er at de skal være et aktivt redskap i skolens arbeid mot krenkende ord og adferd i tett samarbeid med 
foreldre og elever. 
 
Fra august 2016 er vi så heldige at vi har kommet med på et Læringsmiljøprosjekt som 
Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for. Læringsmiljøsenteret v/Universitetet i Stavanger er ansvarlig for 
det faglige innholdet. Prosjektet vil strekke seg over fire semestre, og vi får to veiledere knyttet til oss. 
Ansatte vil få kompetanseheving for bedre å kunne avdekke mobbing og krenkende ord og 
handlinger,(se over) og derved kunne legge til rette for enda bedre psykososialt miljø/læringsmiljø for 
elevene. Dette blir viktige redskap for oss fremover.  
 
Vi fortsetter med at alle klasser har en time i uken som er avsatt til arbeid med «Mitt valg», et 
opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid for 1.-7.trinn som Lions 
Club har utarbeidet.  
 
Vassbonn skole er også en trivselsleder-skole. Vi har trivselsledere som arrangerer ulike aktiviteter i 
friminuttene 4 dager i uken. Trivselslederne er valgt av elevene på bakgrunn av at de er positive 
rollemodeller, og de deltar på kurs for å rustes til oppgaven. 
 
Alle kontaktlærere har jevnlige elevsamtaler med elever i gruppen sin. Rektor og inspektør 
gjennomfører elevsamtaler som handler om trivsel med alle 5. 6. og 7. trinns-elevene årlig. 
 
Fra i høst gjennomfører vi to ganger i året en trivselsundersøkelse med alle elever. Til dette bruker vi det 
elektroniske verktøyet «klassetrivsel.no». I tillegg svarer 6. og 7.trinnselevene på Elevundersøkelsen. 
 
Vi har gode ute- og inneområder for elevene som legger til rette for god trivsel. Allikevel opplever vi at 
enkelte elever ikke finner seg helt til rette. Da er det viktig at skolen får informasjon om dette, slik at vi 
kan gjøre spesifikke tiltak for bedre trivsel for den enkelte elev. 
 
For å ha muligheten til å få så god oversikt som mulig over elevenes trivsel, er vi avhengig av et tett og 
ærlig samarbeid med foresatte der skole og hjem gjensidig informerer hverandre.  
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Når en av skolens ansatte får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller 
handlinger, herunder mobbing, av andre elever eller voksne, inntrer det en handlingsplikt. Den 
innebærer at den ansatte skal: 
 

 Snarest undersøke saken  
 Varsle skoleledelsen  
 Gripe inn dersom det er nødvendig og mulig 

 

Handlingsplikten innebærer en individuell plikt for alle ansatte, herunder assistenter, skoleledere, 
kontorpersonale, SFO-ansatte og lærere. 
 
Dersom elev eller foreldre ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, henvender de seg til 
skolen. Rektor fatter enkeltvedtak. 
 
 
Enkeltvedtak etter Opplæringsloven § 9a-3 jf. § 9a-1 
Det er rektor som kan fatte enkeltvedtak som omhandler en elevs psykososiale miljø. Hvis foresatte ber 
skolen om å gjøre tiltak for deres barn, skal rektor snarest mulig formalisere tiltakene i et enkeltvedtak. I 
forkant av at det fattes enkeltvedtak, har vi rutine på at foresatte og eleven møter rektor og andre av 
skolens ansatte (lærer/ sfo-ansatt/ inspektør etc.). Dette gjøres for at skolen skal få mest mulig 
informasjon om situasjonen, basert på elevens og foreldrenes opplevelse. Det avklares hva som videre 
skal gjøres for at eleven skal ha et godt psykososialt miljø. Hvis rektor vurderer det til at eleven ikke har 
et godt psykososialt miljø, vil det bli konkretisert i vedtaket hvilke tiltak som skal gjennomføres og 
hvilken periode vedtaket skal gjelde for. Tiltakene vil bli evaluert i et nytt møte.  
 
 
Mobbing- rutiner og varsling 
Vennligst gå inn på Vassbonn skoles hjemmeside- om Vassbonn skole- Mobbing, rutiner og varsling. Her 
finner dere informasjon om hva dere kan gjøre hvis dere ønsker å melde ifra om mobbing. Her er det 
også en varsleknapp «Meld fra om mobbing». 
 
Bruk gjerne varsleknappen. Allikevel håper jeg at dere tar kontakt med skolen på annen måte også, 
gjerne ved å henvende dere personlig, per telefon eller per mail til kontaktlærer eller rektor. 
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Sofiemyrtoppen skole 

 

 

Rutine for elevsamtalen  
 

Fra Forskrift til opplæringslova: 
§ 3-8.Dialog om anna utvikling 

Eleven har rett til jamleg dialog med kontaktlæraren om sin utvikling i lys av opplæringslova § 1-1, generell del 
og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. 

 

§ 3-11.Undervegsvurdering 
Undervegsvurdering i fag skal brukast som ein reiskap i læreprosessen. Undervegsvurderinga i fag, i orden og i 

åtferd skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. 

Undervegsvurderinga skal innehalde informasjon om kompetansen til eleven, og gi rettleiing om korleis ho eller 

han kan utvikle kompetansen sin i faget. Eleven har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med 
kontaktlæraren om utviklinga si i forhold til kompetansemåla i faga.  

 

§ 3-12.Eigenvurdering 
Eigenvurderinga er ein del av undervegsvurderinga, og formålet med eigenvurderinga er at eleven, reflekterer 

over og blir bevisst på eiga læring. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og 

eiga fagleg utvikling. 

 
§ 3-13.Halvårsvurdering i fag for elevar 

Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven opp mot 

kompetansemåla i læreplanen for faget. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i 
faget. 

 

Samtalen skal inneholde: 

 Utvikling i forhold til kompetansemål i fagene 

 Hvordan læringsmiljøet oppleves og om det forekommer mobbing 

 Elevens trivsel (jf Klassetrivsel.no) 

 Elevens sosiale kompetanse 

 Hvordan eleven samarbeider med andre 

 Elevens motivasjon for læring 

 Ulike læringsstrategier 

 Hvordan opplæringen kan tilpasses 

 Elevens opplevelsen av medvirkning 

 Fremovermelding for videre utvikling 

 Målsetninger frem mot neste samtale 

 

Rutine: 

 Kontaktlærer gjennomfører elevsamtaler midt i høst- og vårsemesteret i forkant av 

utviklingssamtalen (minst 2 ganger pr år) 

 Alle bruker skjema som skolen har utarbeidet for samtalen 

 Skjemaet er et minimum og kan utdypes eller suppleres  

 Dersom det i samtalen fremkommer opplysninger om krenkende ord og handling, herunder 

mobbing – eller mistanke om dette, vises det til handlingsplikten og rutine for varsling 

(beskrevet i skolen sin handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd). Rektor skal varsles 

om forholdet. 

 

Signerte skjema (lærer, elev) fra elevsamtalen legges i elevmappen. 
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Rutine for utviklingssamtalen  
 

Fra Forskrift til opplæringslova: 
§ 20-3.Foreldresamarbeid i grunnskolen 

Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. 
Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i 

opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra. 

Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis 

eleven arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om 
utviklinga til eleven i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket. 

Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og 

utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho 
rett til å vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i samanheng med samtalen med eleven etter § 3-11 tredje ledd 

og halvårsvurdering i fag etter § 3-13. 

 

Foreldra skal få munnleg eller skriftleg: 
a)varsling om eleven sitt fråvær 

b)varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at 

eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden eller oppførsel, jf. § 3-7 
c)informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar etter opplæringslova og forskrifta 

d)anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne er underlagt teieplikt etter anna lovgiving 

 

Samtalen skal i tillegg til punktene fra elevsamtalen inneholde:  

 Elevens daglige arbeid 

 Elevens læring og utvikling 

 Elevens trivsel 

 Evt varsel om elevens fravær  

 Orden og oppførsel (spesielt i forhold til ordens- og oppførselskarakter på ungdomstinnet) 

 Annen viktig informasjon om eleven og elevens rettigheter og plikter 

 

Rutine:  

 Kontaktlærer innkaller eleven og foreldrene til samtale  

 Det gjennomføres en samtale i hvert semester (2 ganger pr år) 

 Fra eleven er 12 år har han/hun rett til å være med på samtalen 

 Samtalens varighet er ca. 30 min 

 Vi bruker skjema som skolen har utarbeidet  

 Læreren skal gi tilbakemelding om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen,  

 Dersom det i samtalen fremkommer opplysninger om krenkende ord og handling, herunder 

mobbing – eller mistanke om dette, vises det til handlingsplikten og rutine for varsling 

(beskrevet i skolen sin handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd). Rektor skal varsles 

om forholdet. 

 

 

Signerte skjema (lærer, elev, foreldre) fra utviklingssamtalen legges i elevmappen. 
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Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Organisasjonsnr.: postmottak@oppegard.kommune.no 
Postboks 510 Rådhuset 66 81 90 90 944 384 081 www.oppegard.kommune.no 
1411 Kolbotn Kolbotnveien 30    

 

 
 

 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Postboks 8111 Dep. 
 
0032 OSLO 

 
 

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 
Saksbeh.: TST   03.04.2017 
Saksnr.: 15/6131-29    
 

_ 

Pålegg om retting - skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø 
  

 
Det vises til Fylkesmannens brev av 13.02.2017 til Oppegård kommune der kommunen er 
gitt pålegg om retting. 
Fylkesmannens har med hjemmel i kommuneloven § 60 d pålagt kommunen å rette fire 
punkter på Vassbonn skole og to på Sofiemyrtoppen skole.  
Fylkesmannen forventer at tiltak for å rette seg etter påleggene iverksettes umiddelbart, 
og pålegger kommunen å inngi en skriftlig erklæring om at påleggene er etterkommet og 
en redegjørelse for hvordan retting er gjennomført. 
I det følgende vil Oppegård kommune redegjøre for hvordan kommunen i samarbeid med 
de to rektorene har fulgt opp Fylkesmannens pålegg.  Påleggene om retting besvares i 
samme rekkefølge som i Fylkesmannens brev. 
 
 

Vassbonn skole 
 
Forebyggende arbeid og internkontroll: «sikre at det er en felles prosess i hele personalet, 
som også inkluderer assistenter og SFO-ansatte, når de diskuterer hva de mener er 
krenkende atferd ved skolen.» 
 

Vassbonn skole har de senere årene hatt rutine for å diskutere og definere hva de mener 
er «krenkende atferd» på felles planleggingsdager for skole- og sfo-personalet ved 
oppstarten av skoleåret (august). Temaet har også vært tatt opp flere ganger i løpet av 
skoleåret på personalmøter, i plangruppemøter, i elevrådet og i SU. 
Skolen vil nå legge inn en ny rutine om at «krenkende ord og handlinger, herunder 
mobbing», i tillegg til på høstens plandag, tas opp og diskuteres på felles obligatorisk 
plandag og på et felles kveldsmøte for skole- og sfo-personalet hver vår. Hva de ansatte 
mener er krenkende atferd vil da bli diskutert felles med alle ansatte 2-3 ganger i året. Slik 
kan ledelsen sikre at alle de ansatte har en felles forståelse og dermed har etablert en 
felles standard for hva ansatte på Vassbonn skole mener er «krenkende ord og handlinger, 
herunder mobbing» flere ganger i året.  
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(For å sikre at alle skolene i kommunen følger opp og har tilsvarende rutine, sender 
kommuneadministrasjonen ut mailer til rektorene via internkontrollsystemet MOAVA 1310 
tre ganger pr.år.) 
På plandagen i august 2016 hadde et samlet personale på Vassbonn en grundig 
drøftingsprosess på hva de mente var «krenkende ord og handlinger, herunder mobbing».  
Personalet på Vassbonn skole har med utgangspunkt i den overordnede definisjonen fra 
Læringsmiljøsenteret v/UiS konkretisert krenkende ord og handlinger fra voksne og barn 
slik:  

 Ord og handlinger som sårer, får andre til å føle seg mindreverdig og gjør vondt for 
dem som blir utsatt.(f.eks. kommentarer om klær, utseende, sportslige ferdigheter). 

 En handling som fører til en subjektiv oppfatning om at man har blitt utsatt for fysisk 
eller psykisk vold.(f.eks. himle med øynene, blikking, snu seg, bevisst snakke om ting 
enkeltelever ikke har vært med på.) 

 
Dette skoleåret er de ansatte særlig opptatt av å stoppe elevkommentarer om andres 
kropp og utseende. Krenkelser som kan komme fra voksne drøftes også. 
Videre arbeid med eksempler, vil neste gang tas opp på et møte for personalet 26.april i år. 
 
 
Individuelt rettet arbeid: «utarbeider klare rutiner som sikrer at alle ansatte kjenner til og 
oppfyller sin handlingsplikt». 
 

Vassbonn skole sikrer at alle ansatte kjenner til sin handlingsplikt slik: 
På planleggingsdagene ved skolestart har skolen fast rutine på at de ansattes 
handlingsplikt (§9a-3) gjennomgås felles med skole- og SFO-personalet. Opplæringsloven § 
9a-3 ble grundig gjennomgått på plandagen høsten 2016 og disse temaene ble tatt opp: 
Handlingsplikt, undersøkelsesplikt, varslingsplikt, plikt til å gripe inn. Temaet er også satt 
på agendaen i personalmøter gjennom året.  
 
Rektor har revidert informasjonsheftet «Slik gjør vi det hos oss» som ble utarbeidet første 
gang høsten 2016. Både i heftet og i skolens skriftlige rutine, er det tydeliggjort at 
handlingsplikten omfatter å undersøke, varsle og gripe inn dersom det er nødvendig og 

mulig, og at handlingsplikten inntrer også ved mistanke (se vedlagt rutine).  
 
Senest i mail til alle de ansatte i februar 2017 gjentok rektor sin informasjon om handlings- 
og undersøkelsesplikten: «Handlingsplikten omhandler at dere har undersøkelsesplikt ikke 
bare når dere ser elever bli utsatt for krenkende ord eller handlinger, herunder mobbing– 
men at dere også har undersøkelsesplikt når det er mistanke om at elever blir utsatt for 
krenkende ord og eller handlinger. Husk også at rektor skal varsles.»  

 

Dette skoleåret har kommunen innført en ny trivselsundersøkelse (Klassetrivsel.no) som 
gjennomføres minimum to ganger årlig for alle elever på 1.-7.trinn. Denne gjennomføres i 
tillegg til Elevundersøkelsen som det er lang tradisjon i kommunen for å gjennomføre på 6. 
– 10. trinn.  I Klassetrivsel.no svarer ikke elevene anonymt slik de gjør i Elevundersøkelsen. 
Skolen har derfor større mulighet til å følge opp den enkelte elevs trivsel. Resultatene fra 
undersøkelsene om elevenes trivsel blir bl.a. drøftet på møter mellom kontaktlærere og 
baseledere (i SFO) på 1.-4.trinn hver annen uke. I tillegg er elevenes trivsel tema på 
elevsamtalene som holdes minimum tre ganger halvårlig med hver elev. På Vassbonn er 
det også lagt opp til at ledelsen/sosiallærer gjennomfører elevsamtaler med alle elever på 
5.-7.trinn. Dersom det kommer fram gjennom trivselsundersøkelser eller i samtaler med 
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elevene informasjon eller mistanke om at de opplever krenkende ord eller handlinger, 
herunder mobbing, er de ansatte innforstått med at handlingsplikten inntrer. 
 
Individuelt rettet arbeid: «sikrer at alle ansatte har en felles forståelse av når de skal 
reagere, hvordan de skal reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles». 
 
Skolen har følgende tiltak: 

 At alle ansatte har en felles forståelse av når de skal reagere, hvordan de skal 
reagere og i hvilke tilfeller skoleledelsen skal varsles, gjennomgås årlig på 
planleggingsdagene før skolestart i august. Fremover vil også flere 
planleggingsdager årlig bli brukt felles med skole- og SFO-personalet til oppfølging 
av temaet. I tillegg legges det opp til at temaet diskuteres i storteam i forkant av 
plangruppemøter tre ganger i halvåret, og det drøftes deretter i plangruppen. Fra 
alle plangruppemøter skrives det referat som alle ansatte har tilgang til. Parallelt 
drøftes også temaet i SFO. 
 

 Skriftlig rutine for handlingsplikten er nedfelt i skolens interne informasjonshefte til 
alle de ansatte «Slik gjør vi det hos oss». Heftet er nettopp revidert og vil videre 
revideres minimum en gang i året. 
 

 Skolen har i tillegg til heftet «Slik gjør vi det hos oss» utarbeidet nye rutiner for 
håndtering av krenkende ord og handlinger, herunder mobbing (vedlagt). Den 
kommunale «Handlingsløypa ved mobbing i Oppegård kommune» gjelder også for 
Vassbonn skole. 

 
Individuelt rettet arbeid: «gir elever og foreldre en tydelig og klar generell informasjon om 
at de har rett til enkeltvedtak når de ber om tiltak som gjelder skolemiljøet». 
 
Vassbonn skole har følgende tiltak for å ivareta informasjon til foreldre og elever når det 
gjelder rett til enkeltvedtak: 
 

 I skolens informasjonshefte som deles ut til hjemmene ved skolestart, gis 
foreldrene klar informasjon om retten til enkeltvedtak når de ber om tiltak som 
gjelder det psykososiale miljøet. Heftet ble revidert i mars 2017 og lagt ut på 
skolens hjemmeside (se vedlegg).  
 

 På høstens foreldremøter informeres foreldrene på alle trinn om deres rett til 
enkeltvedtak når de ber skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. 
Presentasjonen som lages til disse foreldremøtene, sendes ut til alle foreldre etter 
møtet per mail.  
 

 Dersom foreldre kontakter skolen ang. det psykososiale miljøet, informeres de om 
retten til enkeltvedtak.  
 

 På skolens hjemmeside der det står «Om Vassbonn skole- Mobbing, rutiner og 
varsling», er det informasjon om hva foreldre kan gjøre hvis de ønsker å melde fra 
om mobbing. Her er det også en varselknapp «Meld fra om mobbing» som kan 
brukes av både elever og foreldre. Ved å trykke på knappen kommer man til et 
elektronisk skjema, der man kan varsle om mobbing mellom elever, mobbing fra 
lærer eller sende inn bekymringsmelding om klassemiljøet. Rektor får deretter en 
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elektronisk melding og skal så snart som mulig ta kontakt for å undersøke saken. 
Resultatet av denne undersøkelsen skal ende opp med et skriftlig enkeltvedtak. 
 

 I rektors månedsbrev til hjemmene gis det mer utfyllende informasjon om 
enkeltvedtak. Det nevnes spesielt at elever og foreldre har rett til enkeltvedtak når 
de ber om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. 
 

 I «Informasjonsheftet til foreldrene» er det nå gjort endringer i tråd med 
Fylkesmannens påpekninger. Se vedlegg der endringer er markert med rødt. 
 

Sofiemyrtoppen skole 

 

Forebyggende arbeid og internkontroll: «sikrer at oppfølging av informasjon som kommer 
fram i elev- og utviklingssamtaler også inngår i rutinene». 
 

Sofiemyrtoppen skole har endret sine rutiner for elevsamtalen og for utviklingssamtalen. 
Det er nå nedfelt hva lovverket sier, hva samtalene skal inneholde og følges opp og hvilke 
rutiner som gjelder for begge typer samtaler. Spesifikt i rutinene står det om lærerens 
handlingsplikt dersom krenkende ord eller handlinger, herunder mobbing fremkommer i 
samtalene eller det er mistanke om dette. Det er også skrevet ned hvordan informasjon 
som kommer fram i samtalene skal følges opp. Begge rutinene er vedlagt. 
 
Individuelt rettet arbeid: «Sikrer at det i vedtakene tas stilling til den enkelte elevs rett etter 
opplæringsloven §9a-1». 
 

Kommunens mal for enkeltvedtak knyttet til elevenes rett til godt fysisk og psykososialt 
miljø er nå endret, slik at det også sikres at elevenes rett etter § 9a-1 blir behandlet. I 
tillegg er det henvist til barnekonvensjonen og elevens rett til å uttale seg. Se vedlegg. 
 

Oppegård kommune erklærer at det er rettet opp i de påpekningene Fylkesmannen har 
anvist. 
  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Lars Henrik Bøhler 

  

Rådmann 
 

Jorunn B Almaas  
Kommunalsjef 

   
    
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 5 
 



1/18 Forvaltningsrevisjon 2018 - Mål og problemstillinger - 17/00358-1 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Mål og problemstillinger : SVar Pålegg om retting Vedlegg 6

Vassbonn skole 

Personalet på Vassbonn skole har konkretisert krenkende ord og handlinger fra voksne og barn slik:  

 Ord og handlinger som sårer, får andre til å føle seg mindreverdig og gjør vondt for dem 
som blir utsatt.(f.eks. kommentarer om klær, utseende, sportslige ferdigheter). 

 En handling som fører til en subjektiv oppfatning om at man har blitt utsatt for fysisk 
eller psykisk vold.(f.eks. himle med øynene, blikking, snu seg, bevisst snakke om ting 
enkeltelever ikke har vært med på.) 

 
Dette skoleåret er de ansatte særlig opptatt av å stoppe elevkommentarer om andres kropp og 

utseende.  

Rutiner ved krenkende ord og handlinger, herunder mobbing   

Opplæringsloven §9a-3, andre ledd sier: «Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev 

blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast 

undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe direkte inn.» 

Når ansatte får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, 

herunder mobbing, av andre elever eller voksne, inntrer det en handlingsplikt. Den innebærer at den 

ansatte skal: 

 Snarest undersøke saken  
 Varsle skoleledelsen  
 Gripe inn dersom det er nødvendig og mulig 

 

Handlingsplikten innebærer en individuell plikt for alle ansatte, herunder assistenter, skoleledere, 

kontorpersonale, SFO-ansatte og lærere. 

Hvordan varsle 

 Varsling kan skje skriftlig eller muntlig så snart som mulig. Dersom varslingen 
skjer muntlig, skal den alltid dokumenteres skriftlig i etterkant.  

 Lever varslingsskjemaet til inspektør/rektor (i skoletiden) 
 I SFO-tiden gjelder samme rutine: Skriftlig dokumentasjon leveres SFO-

leder/rektor.  SFO-leder er ansvarlig for å varsle rektor.  
 Dersom det i elev- eller utviklingssamtalen eller i ikke-anonyme undersøkelser,  

fremkommer opplysninger eller mistanke om krenkende ord eller handlinger, 
herunder mobbing, skal den ansatte også varsle rektor umiddelbart. Varslingen 
skal være skriftlig.     

 Den skriftlige dokumentasjonen arkiveres.  
 

Saksbehandling etter reglene om enkeltvedtak 

Opplæringsloven §9a-3, tredje ledd sier: «Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, 

deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogeleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimelig tid har teke stilling til saka, vil 

det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.» 



1/18 Forvaltningsrevisjon 2018 - Mål og problemstillinger - 17/00358-1 Forvaltningsrevisjon Psykososialt læringsmiljø - Mål og problemstillinger : SVar Pålegg om retting Vedlegg 6

 Foresatte kontaktes av skolens ledelse og kalles inn til et møte. Eleven skal høres. I møtet vil 
fakta søkes klarlagt og aktuelle tiltak bli drøftet.  

 Rektor gjør en vurdering av om elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt. 
 Rektor fatter et enkeltvedtak der både tiltak og varighet av vedtaket fremgår, jf. kommunens 

mal for enkeltvedtak.  
 Det skal alltid avholdes et evalueringsmøte med foresatte ved utløpet av vedtaksperioden: 

Tiltakene evalueres, det vurderes eventuelle nye tiltak eller forlengelse av tiltak. Dette 
formaliseres i et nytt enkeltvedtak. 

 Dersom elev eller foreldre ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, følges 
samme prosedyre som over. 

 
Dokumentasjon 

 Kontaktlærer fører logg over tiltak som gjennomføres i vedtaksperioden. Alle samtaler med 
elever og foreldre skal referatføres, sendes foresatte og arkiveres. 
Kommunikasjon mellom skole og hjem (telefoner og mail) loggføres og arkiveres. 

 

 Rutiner ved mobbing 

«Handlingsløypa ved mobbing i Oppegård kommune» benyttes i tillegg til denne rutinen ved 

mobbesaker. 
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Avslutning av tilsyn - "Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø" - 

Oppegård kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i perioden fra 13.01.2016  fram til dags dato ført tilsyn 

med Oppegård kommune og skolene Vassbonn og Sofiemyrtoppen. Tema for tilsynet har vært 

skolenes arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a, og 

kommunens forsvarlige system for oppfølging av kapittel 9a, jf. opplæringsloven § 13-10.  

Fylkesmannen ga i endelige tilsynsrapporter, datert 05.09.2016, Oppegård kommune en frist til å 

rette lovbruddene som ble avdekket i tilsynet, og gi tilbakemelding til Fylkesmannen, jf. 

Kommuneloven § 60 d. Fristen for å rette lovbruddene, samt erklære og redegjøre for hvordan 

dette var gjort, var 15.12.2016. Kommunen fikk utsatt fristen til 19.12.2016. 

Tilbakemeldinger om retting av lovbruddene 

Fylkesmannen mottok tilbakemelding fra Oppegård kommune datert 19.12.2016. 

Fylkesmannen fant ikke at alle lovbruddene som ble avdekket ved de to skolene var fullstendig 

rettet, og kommunen fikk pålegg om retting, jf. kommuneloven § 60 d. Frist for innsendelse av 

erklæring og redegjørelse om retting var 07.04.2017.  

Fylkesmannen har mottatt tilbakemelding vedrørende pålegg om retting i brev av 03.04.2017. I 

brevet er det redegjort for hva som er gjort for å rette påleggene og kommunen erklærer: «at det 

er rettet opp i de påpekningene Fylkesmannen har anvist».  

Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingen fra Oppegård kommune, og ser at kommunen har 

revidert skriftlige rutiner og opplyst om ny praksis. På denne bakgrunn vurderer vi at det er 

sannsynliggjort at lovbruddene i alle tilsynsrapportene er rettet.  

Tilsynet anses avsluttet 

Tilsynet med Oppegård kommune – Vassbonn skole og Sofiemyrtoppen skole anses med dette 

som avsluttet. 

Oppegård kommune 

Postboks 510 

1411 Kolbotn 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 

Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep,  0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 

Deres ref.: 15/6131-29 
Deres dato: 06.04.2017 
Vår ref.: 2017/854-14 FM-BUA 
Saksbehandler: Ann-Karin Bjerke 
Direktetelefon: 22 00 38 05 

Dato: 21.06.2017 

Unntatt offentlighet: Offl. § 13 jf. fvl. § 13 
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Med hilsen 

Grethe Hovde Parr 

utdanningsdirektør Ann-Karin Bjerke 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 2/18 Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i hjemmesykepleie  
  og i sykehjem - Mål og problemstillinger 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00359-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i
sykehjem.

2. Kontrollutvalget ber Deloitte AS utarbeide forslag til prosjektplan på bakgrunn av
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet og legge
prosjektplanen frem for utvalget.

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok i møte 7.9.17 i sak 18/17 Tema for forvaltningsrevisjon 
2018 følgende: 

Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 

I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 
1. Prosjektstyring, jf. pkt. en i planen for forvaltningsrevisjon
2. Psykososialt læringsmiljø, jf. pkt. 4 i planen
3. Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Prosjektet søkes gjennomført som

fellesprosjekt med Ski.

Kommunestyret vedtok i møte 25.9.17 i sak 59/17 Sak fra Kontrollutvalget 18/17 - 
Tema for forvaltningsrevisjonen 2018 følgende: 

I 2018 gjennomføres forvaltningsrevisjon av: 
1. Psykososialt læringsmiljø, jf. pkt. 4 i planen.

2. Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem. Prosjektet søkes gjennomført som
fellesprosjekt med Ski.

Kontrollutvalget i Ski vedtok i møte 28.11.17 i sak 43/17 Felles forvaltningsrevisjon 
med Oppegård KU følgende: 

Sekretariatets innstilling:  
Redegjørelsen for status vedr. fellesprosjekter om forvaltningsrevisjon i 2018 med Oppegård tas til 
orientering.  
Kontrollutvalget gjør endelig vedtak etter fellesmøtet med Oppegård den 18. januar 
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Ski kontrollutvalgs behandling 28.11.2017:  
Utvalget vil ikke prioritere en forvaltningsrevisjon om ernæring av eldre i hjemmesykepleie og i 
sykehjem sammen med Oppegård i 2018. Et forslag om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av 
EMPO AS i 2018, jf. utvalgets vedtak i sak 30/17, fikk utvalgets tilslutning,  

Votering:  
Innstillingen, med unntak av nytt annet ledd, jf. vedtaket, ble enstemmig vedtatt. 

Ski kontrollutvalgs vedtak 28.11.2017:  
Redegjørelsen for status vedr. fellesprosjekter om forvaltningsrevisjon i 2018 med Oppegård tas til 
orientering.  
Kontrollutvalget vil gjennomføre en forvaltningsrevisjon av EMPO AS i 2018 og ber sekretariatet legge 
fram forslag til formål og problemstillinger. 

Saksutskrift fra Kontrollutvalget i Ski sin behandling av saken ble omdelt og referert til 
i kontrollutvalgets møte 7.12.17 under sak 29/17 Referatsaker. 

På denne bakgrunn legges det opp til at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Ernæring til 
eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem» kun blir gjennomført for Oppegård 
kommune. 

Risikovurdering 
Prosjektet sto opprinnelig ikke i oversikten over planlagte FR-prosjekt i Oppegård 
kommune, jfr. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. 
Prosjektet ble fremmet som et aktuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt i møte 1.6.17 og 
fremmet som benkeforslag i møte 7.9.17 under sak 18/17. 
Det er ikke utarbeidet en egen risiko- og vesentlighetsvurdering av FR-prosjektet. 
Det vises i denne sammenheng til fokus på temaet gjennom ulike medieoppslag om 
underernæring blant eldre.  

Fakta i saken: 
Ifølge Oppegård kommunes årsberetning for 2016 er tjenestetilbudet i Oppegård i 
stor grad basert på hjelp i eget hjem og bistand i omsorgsbolig eller sykehjem. Andel 
hjemmeboende med omfattende bistandsbehov har økt fra 2015 til 2016, alle 
aldersgrupper sett under ett. For aldersgruppen 67 år og eldre økte andelen med 34 
% samtidig som andelen for hjemmeboende mellom 0 - 66 år gikk ned med 3 %. 
Antall utskrevne pasienter fra sykehuset til hjemmetjenesten, økte fra 418 til 539 
pasienter (28,2 %) i 2016. 

Tjenestetilbudet innenfor pleie og omsorg er hovedsakelig knyttet til personer over 67 
år. KOSTRA - tallene inkluderer også Tiltak og tjenester for funksjonshemmede 
(TILFU) og personer med psykiske lidelser (Psykisk helsetjeneste). Nøkkeltallene 
som knytter seg til hjemmetjenester i KOSTRA er sammensatt av en rekke tjenester, 
noe som gjør det krevende å sammenligne nøkkeltall fra ulike kommuner 

Dekningsgraden gir uttrykk for hvor stor andel av de ulike aldersgruppene som 
mottar tjenester eller institusjons plasser. Andel plasser i kommunens institusjoner 
(sykehjem) i forhold til innbyggere over 80 år har gått noe ned fra 2015 til 2016. 
Kommunestyrets vedtak om kapasitetsutvidelser i institusjonsomsorgen må ses i 
sammenheng med økning i antall eldre. Samtidig som kommunen har fått flere 
sykehjemsplasser, øker antall eldre over 80 år og bidrar til motsatt effekt. 
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Omsorgstjenestene har i 2016 fortsatt arbeidet med å heve det generelle 
kompetansenivået og har fokusmåneder for opplæring. Det er gjennomført 
internundervisning i internkontroll, dokumentasjon, ernæring, smittevern, 
legemiddelhåndtering, sårbehandling, palliasjon, demens, førstehjelp, diabetes, 
KOLS, forebygging av belastningsskader og helsenorsk for fremmedspråklige. 

Vurdering: 
Sekretariatet har utarbeidet følgende forslag til mål og problemstillinger for FR-
prosjektet: 

Formål 
Undersøke Oppegård kommune sine rutiner, systemer, praksis og kompetanse innen 
ernæring til eldre i hjemmesykepleie og sykehjem. 

Problemstillinger 
1) Tilbys brukere/beboere et variert og helsefremmende kosthold? I så tilfelle,

hvordan sikrer kommunen dette?
2) Gis brukere/beboere rimelig frihet i valg av mat?
3) Tilbys brukere/beboere valgmuligheter for tidspunkt for måltider?
4) Får brukere/beboere tilpasset hjelp ved måltider? Hvordan sikres

brukere/beboere rimelig tid og ro til å spise?
5) Blir beboere vurdert for ernæringsmessig risiko ved innleggelse på sykehjem og

hvordan blir disse fulgt opp?
6) Sørger hjemmesykepleie og sykehjem for god hygiene ved tilbereding og

servering av mat?
7) Blir ernæringsstatus vurdert ved besøk hos hjemmeboende brukere? I så tilfelle

hvordan?
8) Har kommunen ansatt personell med ernæringsfaglig bakgrunn? Gis de ansatte

opplæring i temaet ernæring? I så tilfelle, hvordan?
9) Opplever ansatte å ha nok kunnskap og informasjon om ernæring og

ernæringsutfordringer hos eldre?
10) Hvordan sikrer kommunen tilbakemelding fra brukere, beboere og pårørende

vedrørende ernæring, måltider, bistand og tilrettelegging?
11) Er ernæring satt på dagsorden i kommunen gjennom kommunens sentrale

styringsverktøy eller handlingsprogram?

Tidligere utførte forvaltningsrevisjoner 
Det er tidligere utført følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt innen helse- og omsorg i 
Oppegård kommune: 

 Samhandlingsreformen (2015)
 Kvalitet i helseinstitusjonene (2009)
 Hjemmebaserte tjenester (2008)
 Psykiatritilbudet (2006)

Rapportene er publisert på FIKS sine nettsider, her. 

Annet grunnlagsmateriale 
Det er utarbeidet forvaltningsrevisjoner innen for blant annet følgende 
prosjektområder: 

http://follofiks.no/site/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=94
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 Kvalitet i helse og omsorg

 Kvalitet i hjemmetjenestene

 Kvalitet i tilbudet til beboere i institusjon

 Demensomsorg

 Samhandlingsreformen

Noen få av disse berører området ernæring. 

Følgende to FR-rapporter har vært sentrale grunnlagsdokument for utarbeidelsen av 
mål og problemstillinger: 

 Rapport 17/2014 Forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende eldre i Bydel
Frogner, Kommunerevisjonen i Oslo

 Rapport 20/2016 Kvalitet i sykehjem – Grünerløkka sykehjem og Majorstutunet bo- og
behandlingssenter, Kommunerevisjonen i Oslo

Rapportene finner du her. 

NKRF har en egen oversikt over utførte forvaltningsrevisjonsrapporter, her. 

Helsetilsynet har utført noen tilsyn hvor blant annet ett av fokusområdene har vært 
ernæring. Disse tilsynsrapportene er av noe eldre dato. Tilsynsrapportene finner du her. 

Avslutning: 
Forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet legges frem for 
kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger vil bli justert ut i fra utvalgets 
behandling før saken oversendes oppdragsansvarlig revisor som grunnlag for 
utarbeidelse av prosjektplan. 

Ås, 18.1.2018 

Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 

http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/cms/144
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/rapporter-fra-kommunerevisjonen/
https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 3/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00023-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.

Vedlegg: 
Årsrapport Oppegård KU 2017, Oppegård KU Behandlede saker 2017 

Vedtak i saken sendes til: 
Oppegård kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. 
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

Hjemmel: 
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1 

Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum: 

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

Vurdering: 
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. 
I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av 
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avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, 
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i 
løpet av året gjennom en egen årsrapport. 
 
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Avslutning: 
Forslag til årsrapport for 2017 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
Kommunestyret. 
 
 
Ås, 16.1.2018 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Innledning 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre kontroll og tilsyn med forvaltningen av 

kommunen. Utvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 

selskapene. Videre skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Utvalget skal også gi uttalelse om kommunens 

årsregnskap, påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, og at revisjonsmerknader blir 

fulgt opp.  

 

3. Kontrollutvalget i Oppegård 
3.1 Medlemmer 

Kontrollutvalget har for valgperioden 2015-2019 følgende sammensetning: 

  

Nr. Funksjon Navn Parti For Nr. Varamedlem Parti 

1. Leder Odd Harald Røst AP nr.1-2 1. Jørn Arnesen V 

2. Medlem Marit Forsberg SV  2. Ann Bergebakken AP 

     3. Terje Eriksen AP 

     4. Tale Kristine Skeidsvoll MDG 

        

3. Nestleder Henriette B. Christiansen1 H nr.3-5 1. Halvor Stormoen H 

4. Medlem Leif Aarebrot H  2. Hugo Fjeld H 

5. Medlem Geir Aage Amundsen1 Uavh.  3. Randi Aga H 

     4. Gaute Tangen1 H 

     5. Kjersti Langekjend H 
1 Medlem av kommunestyret 

 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har avholdt seks møter og behandlet 29 (43 i 2016) nummererte saker i løpet av 

året. Grunnet forfall har varamedlemmene Halvor Stormoen, Jørn Arnesen og Terje J. Eriksen deltatt 

i ett eller flere møter.   

 

Kontrollutvalget har vedtatt en egen handlingsplan for kontrollutvalgets arbeid.  Planen fornyes 

årlig. En aktivitetsplan rulleres mellom hvert møte.   

 

Kontrollutvalget har egne sider på FIKS sine nettsider hvor innkallinger, protokoller og 

forvaltningsrevisjonsrapporter legges ut fortløpende (www.follofiks.no). 
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3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Odd Harald Røst og Leif Aarebrot deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferansen 2017 1.-2. februar 

på Gardermoen.  Henriette B. Christiansen og, Marit Forsberg deltok på Forum for kontroll og tilsyn 

(FKT) fagkonferanse og årsmøte 2017 7.-8. juni i Tromsø. 

 

Utvalget var representert ved Odd Harald Røst, Henriette B. Christiansen, Halvor Stormoen og 

Hugo Fjeld under Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo den 26. oktober som var arrangert av 

FIKS.  Hovedtema var en presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet og en 

orientering om kommunesammenslåingen mellom Ski og Oppegård.  

 

4. Sekretariat 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 

Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører 

revisjonsoppgaver for kommunen. Kravet er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt 

samarbeid om sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv 

Follo-kommuner som deltakere. 

Sekretariatet skriver saksfremstillinger og bistår kontrollutvalget med forberedelse og oppfølging av 

kontrollutvalgsmøtene. I tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av 

deltakerkommunene. 

 

Ås kommune er vertskommune for sekretariatet, og samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 27. 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. Det 

enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

Sekretær for utvalget i 2017 har vært Jan T. Løkken.   

 

5. Budsjett kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget avga 

innstilling overfor kommunestyret om budsjettet for 2018 for revisjonen, sekretariatet og egne 

utgifter i sitt møte den 7. september 2017. 

 

6. Utvalgets arbeid 
6.1 Tilsyn med revisjonen 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at 

kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.  Deloitte AS er kommunens revisor 

og utfører både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  Revisor rapporterer resultatene av sin 

revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Deloittes oppdragsansvarlige revisor for regnskapet har 

vært Vidar Nesse.  Oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon har vært Stein Ove Songstad.  

I 2017 har Deloitte vært representert i kontrollutvalgsmøtene med regnskaps- eller 

forvaltningsrevisorer.  Utvalget behandlet den 7. desember planen for revisjonsåret 2017.   

Kontrollutvalget konkluderte i sak 25/17 med at de etablerte ordningene for å ivareta påse-ansvaret 

overfor revisor er tilfredsstillende.   
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Utvalget innstilte 1. juni om at kommunen benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte 

AS med ett år, dvs. fra 1. januar 2018 til 31. desember 2018 og fullføre revisjonen av regnskapsåret 

2018. Kommunestyret sluttet seg til innstillingen den 19. juni. 

 

6.2 Regnskapssaker 

Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle kommunens 

regnskaper og sammen med revisjonsberetning og andre tilhørende dokumenter, avgi uttalelse til 

kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes formannskapet og følger saken videre til 

behandling i kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget avga sin uttalelse om årsregnskapet for 2016 i møte den 27. april 2017.  

 

6.3 Nordre Follo kommune 

Kommunestyrene i Ski og Oppegård har opprettet en fellesnemnd som skal forberede opprettingen 

av Nordre Follo kommune. Kontrollutvalget har vært opptatt av kontroll- og tilsynsaspektene ved 

sammenslåingsprosessen drøftet sammenslåingen med ordfører i møtet den 27. april.  I fellesmøtet 

mellom kontrollutvalgene i de to kommunene 29. mai var det enighet om å innstille overfor 

Fellesnemnda om at kontrollutvalgene skal innstille om valg av revisjonsordning og valg av ordning 

for kontrollsekretariat for Nordre Follo. Dette vedtaket ble formelt bekreftet i likelydende de to 

utvalgene, jf. vedtaket i Ski 29. mai.   

 

Fellesnemnda vedtok 4.12 å be kontrollutvalgene innstille om valg av revisjonsordning for Nordre 

Follo innen 1. juli 2018.  De to utvalgene ønsket å se på mulighetene for å gjennomføre felles 

forvaltningsrevisjoner, men det ble ikke oppnådd enighet om noe felles prosjekt i 2017. 

 

6.4 Tilsyn med forvaltningen 

Kontrollutvalget innstiller årlig om tema, mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon. Årets 

tema bestemmes endelig av kommunestyret. Prosjektene velges med utgangspunkt i plan for 

forvaltningsrevisjon 2017 – 2020, vedtatt av kommunestyret i 2016. Dersom en endring av 

risikobildet tilsier det, kan planen fravikes.  

 

Kontrollutvalget har den 7. desember 2017 behandlet og avlagt innstilling til kommunestyret om 

følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 

 Vedtaksoppfølging i Oppegård kommune 

 Internkontroll i barnehager i Oppegård kommune 

 

Kontrollutvalget innstilte 7. september om forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2018: 

1. Prosjektstyring 

2. Psykososiallæringsmiljø 

3. Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem.  

 

Kommunestyret vedtok den 25. september at kun prosjekt 2. og 3. skulle gjennomføres.   

 

I møtet den 7. september vedtok utvalget ikke å delta i et fellesprosjekt med forvaltningsrevisjon av 

Follo landbrukskontoretter invitasjon fra Ås kontrollutvalg.  
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Rådmannens oppfølging av anbefalingene i tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter 

Rådmannens tilbakemeldinger om oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapportene 

behandles i kontrollutvalget som rapporterer videre til kommunestyret. 

 

 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap ble 

behandlet i møtet 26. januar. Rådmannen hadde ikke fulgt opp alle anbefalingene og utvalget ba 

om ny rapport når dette er gjort. 

 Utvalget behandlet rådmannens oppfølging av rapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter 

den 27. april og saken ble oversendt til kommunestyret med innstilling om å ta den til 

etterretning. Dette gjorde kommunestyret 15. mai.  

 Utvalget behandlet 7. desember rådmannens brev med felles tilbakemelding om oppfølgingen 

av to rapporter: en om IKT og beredskap og en om internkontroll. Utvalget ba rådmannen om å 

legge fram separate tilbakemeldinger innen 1. februar 2018.  

 

6.5 Selskapskontrollen 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper med mer. Dette innebærer en kontroll rettet mot selskapene i form av eierskapskontroll 

og/eller forvaltningsrevisjon. Selskapskontrollen omfatter interkommunale selskaper og heleide 

kommunale aksjeselskaper. Oppegård kommune har eierinteresser i ni selskaper hvor det kan 

drives selskapskontroll: OK Service AS,  Alarmsentralen brann øst AS, Follo lokalmedisinske senter 

IKS, Follo Ren IKS, Krise- og incestsenteret i Follo IKS, og Follo brannvesen IKS.    
 

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

Kommunestyret vedtok i møtet den 17.oktober 2016 kontrollutvalgets forslag til overordnet analyse 

og plan for selskapskontroll 2017-2020. Pkt. 4.4 : Plan for perioden 2017 – 2020 ble ikke vedtatt. 

Isteden ba kommunestyret om at det fremmes en årlig sak til kommunestyret om selskapskontroll 

for påfølgende år.  På grunn av kommunereformen ba kommunestyret om at kontrollutvalget 

forsøker å samordne seg med kontrollutvalget i Ski kommune.    

 

Kontrollutvalget i Ski foreslo høsten 2017 en felles forvaltningsrevisjon av arbeidsmarkedsbedriftene 

i de to kommunene, men kontrollutvalget i Oppegård sluttet seg ikke til dette.   

 

6.6 Andre kontroller 

I tillegg til kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget gjennomføre løpende 

tilsyn med forvaltningen på andre måter. 

 

I 2017 tok utvalget opp følgende sak: 

 

Mobbeproblemene ved en skole 

Rådmannen svarte i møtet den 27. april på spørsmål om kommunens håndtering av 

mobbeproblemer ved en skole.  

 

6. Sammendrag 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 
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tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2017 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale 

forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 

som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Ski kommune. Skolering av utvalgsmedlemmer vil 

fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag 

og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir realisert. 

 

 

Oppegård, 25.januar 2018 

 

Kontrollutvalget i Oppegård kommune 

 

 

 

Odd Harald Røst/s./ Henriette B. Christiansen/s./ Marit Forsberg/s./ 

leder nestleder  

   

   

   

Leif Aarebrot/s./ Geir Aage Amundsen/s./  
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KONTROLLUTVALGET  
I OPPEGÅRD KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 2017 
Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

26.1.17    

 1/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017 A 

 2/17 Vedtaket om kontrollutvalgets budsjett 2017 A 

 3/17 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om IKT og beredskap A 

 4/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 A 

 5/17 Referatsaker A 

16.3.17    

 6/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjon av internkontrollen i barnehager A 

 7/17 Prosjektplan forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging A 

 8/17 Referatsaker A 

27.4.17    

 9/17 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2016 A 

 10/17 Status kommunesammenslåingen A 

 11/17 Rådmannens oppfølging av rapporten om prosjektstyring i byggeprosjekter A 

 12/17 Referatsaker A 

1.6.17    

 13/17 Revisjonens oppsummering av årsoppgjørsrevisjon A 

 14/17 Forlengelse av avtalen med Deloitte om revisjon A 

 15/17 Oppfølging av fellesmøtet med Ski KU A 

 16/17 Referatsaker A 

7.9.17    

 17/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 O 

 18/17 Tema for forvaltningsrevisjon 2018 B 

 19/17 Uavhengighetserklæring fra revisor A 

 20/17 Faglig forum 26.oktober A 

 21/17 Referatsaker A 

7.12.17    

 22/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om vedtaksoppfølging i Oppegård kommune O 

 23/17 Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune O 

 24/17 Deloitte – revisjonsplan 2017 O 

 25/17 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor O 

 26/17 Rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
om IKT og beredskap og internkontroll 

O 

 27/17 Kontrollutvalgets deltakelse på konferanser 2018 O 

 28/17 Kontrollutvalgets møteplan 1.halvår 2018 B 

 29/17 Referatsaker A 

 
 
 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD 

PS 4/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00024-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Oppegård kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Oppegård KU 071217, Aktivitetsplan 71217 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/18 Møteprotokoll Oppegård kontrollutvalg 7.12.17 (vedlagt) 
OS 02/18 Aktivitetsplan, pr 7.12.17 (vedlagt) 

Ås, 16.1.2018 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET  

I OPPEGÅRD KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 7.12.17 

 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FIKS utreder eller saksbehandler alle saker, lager innstilling til vedtak og er møtesekretær for utvalget. Revisjonens rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalg, KST: Kommunestyre  

 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016  FIKS KU 26.1.17 KST 13.02.17 

2. Utvalgets handlingsplan  FIKS Høsten 2017?  

3. Aktivitetsplan  Januar FIKS Ajourføres etter hvert KU-møte  

4. Kontrollutvalgets møteplan     

 Møteplan 1.halvår 2018 

(Møtene starter kl. 18:00)  

 FIKS Vedtatte møter 1.halvår:  

25.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

8.3 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

24.4 – Kantinen, Oppegård rådhus 

31.5 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus 

 

5. Fellesmøter med Ski KU     

 18.1 – Formannskapssalen, Oppegård rådhus  FIKS   

6. Kommunens årsberetning og årsregnskap      

 Kommunens årsberetning og årsregnskap 2016  Rådmann  KU 27.4.17 KST 15.5.17 

 Revisjonsberetning 2016 15.4.17 Deloitte KU 27.4.17 KST 15.5.17 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  FIKS KU 27.4.17 KST 15.5.17 

7. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (jan-april 2017) - orienteringssak Mai 2016 Rådmann KU (?)   

 2. Tertialrapport (mai-aug 2017) - orienteringssak Okt. 2016 Rådmann KU 19.10.17   

8. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.17 (perioden 1.5.16– 30.04.17) Mai 2017 Deloitte KU 1.6.17  

 Pr. 31.10.17 (perioden 1.05.17 – 31.10.17) Nov. 2017 Deloitte Ikke mottatt    

9. Revisjonsstrategi      
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Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Revisjonsstrategi 2017 (01.05.17 – 31.04.18)  Deloitte KU 07.12.17  

10. Plan for forvaltningsrevisjon     

 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020  FIKS KU 20.10.16 KST 28.11.16 

11. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Internkontrollen i kommunen  Deloitte KU 8.12.16 KST 13.02.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:      

 Internkontroll/system for avviksmeldinger i 

barnehager 

 Deloitte KU 07.12.17 Rapport  

 Vedtaksoppfølging  Deloitte KU 07.12.17 Rapport  

13. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Psykososialt læringsmiljø  FIKS/Deloitte   

 Ernæring av eldre i hjemmesykepleien og sykehjem  FIKS/Deloitte   

14. Oppfølging av forvaltningsrevisjoner:      

 PPT i skole og barnehage 21.9.16 Rådmann KU 8.12.16   KST 13.02.17 

 Vedlikehold bygg 23.03.16 Rådmann KU 20.10.16 KST 28.11.16 

 IKT og beredskap 31.12.16 Rådmann KU 26.1.17, KU 7.12.17 (sendt tilbake)   

 Prosjektstyring byggesaker – ny tilbakemeld. 20.04.17 Rådmann KU 27.04.17 KST 15.05.17 

 Internkontroll  Rådmann KU 7.12.17 (sendt tilbake)  

15. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll     

 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 

2017 – 2020  

08.09.16 FIKS KU 8.9.16  KST 17.10.16 

16. Selskapskontroll 2017  FIKS KU 19.10.17  

17. Andre kontrolloppgaver:     

 Avtalen med Deloitte utløper 31.12.17 

Spørsmålet om opsjon avklares innen juni 2017 

27.04.17 FIKS KU 1.6.17, KST 19.6.17  

 


	Oppegård kontrollutvalg (25.01.2018)
	Saker til behandling
	1/18 Forvaltningsrevisjon 2018 - Mål og problemstillinger
	Tilsynsrapport Oppegård kommune
	Tilsynsrapport Vassbonn skole
	Tilsynsrapport Sofiemyrtoppen skole
	Fylkesmannen Pålegg om retting
	Svar Pålegg om retting Vedlegg 1
	Svar Pålegg om retting Vedlegg 2
	Svar Pålegg om retting Vedlegg 3
	Svar Pålegg om retting Vedlegg 4
	Svar Pålegg om retting Vedlegg 5
	SVar Pålegg om retting Vedlegg 6
	Fylkesmannen Avslutning av tilsyn

	2/18 Forvaltningsrevisjon Ernæring til eldre i hjemmesykepleie og i sykehjem - Mål og problemstillin...
	3/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017
	Årsrapport Oppegård KU 2017
	Oppegård KU Behandlede saker 2017

	4/18 Referat og orienteringer
	Protokoll Oppegård KU 071217
	Aktivitetsplan 71217


	Eventuelt



