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Sammendrag 

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune i sak KU-7/18, har Deloitte gjennomført 

en forvaltningsrevisjon av arbeidet med psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune.  

Revisjonen har undersøkt om skoleeier og den enkelte grunnskole arbeider systematisk for å sikre et trygt 

og godt psykososialt miljø, og gjennom dette forebygge og avdekke mobbing for elevene ved grunnskolene 

i Oppegård kommune. Videre har revisjonen undersøkt om system og rutiner er på plass for å sikre at 

situasjoner der det er mistanke om eller kjennskap til at elever ikke har det trygt og godt på skolen 

håndteres i samsvar med krav i opplæringsloven kapittel 9 A. 

Revisjonen har gjennomgått relevant dokumentasjon fra kommunen og gjennomført intervju med til 

sammen ni personer. Revisjonen har sendt elektroniske spørreundersøkelser til rektorer og lærere ved alle 

ti grunnskoler i kommunen om temaet psykososialt skolemiljø. I tillegg er det sendt ut en egen 

spørreundersøkelse til FAU-ledere.  

Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven om elevenes skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017. Mens kravene om 

kontinuerlig og systematisk arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø ble videreført, ble det også innført 

nye krav til skolene blant annet med lovfesting av nulltoleranse mot mobbing og skjerping av skolenes 

aktivitetsplikt. Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har satt i verk en rekke tiltak for å 

implementere kravene i nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Skoleeier har sørget for å formidle informasjon 

til skolene i forkant av at nytt kapittel 9 A trådte i kraft, og har i løpet av det første året kapittel 9 A har 

vært gjeldende etablert felles rutiner for implementering og etterlevelse av lovkravene. Det er positivt at 

skoleeier blant annet har utarbeidet en felles veiledning for skolene som legger til rette for ivaretakelse av 

kravet om elevmedvirkning og at barnet skal bli hørt i saker som berører dem. Det fremgår av 

undersøkelsen at også skolene har etablert egne rutiner som skal bidra til å sikre at de ansatte og skolen 

ivaretar aktivitetsplikten jf. § 9 A-4 i opplæringsloven. Et klart flertall av lærere som har besvart revisjonens 

spørreundersøkelse opplever det som tydelig når de skal gripe inn og når de skal varsle rektor ved mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.   

Revisjonen vurderer det som positivt at Oppegård kommune har planer som gir tydelige mål for arbeidet 

med skolemiljø ved skolene i kommunen, og som legger til grunn kravene om at alle elever har rett til et 

trygt og godt skolemiljø og nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser. Revisjonen merker seg også at 

sentrale planer og dokumenter for skoleområdet har blitt revidert i forbindelse med nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven. Dette er positivt, og bidrar til å sikre at planene, og dermed også arbeidet som utføres 

ved skolene, er oppdatert med hensyn til krav i regelverket. Skoleeier og skolene har også iverksatt en 

rekke tiltak for å bidra til et trygt og godt skolemiljø som oppleves som nyttige på skolene.  

Samtidig viser undersøkelsen at skolene har noe ulik praksis for hvordan de jobber med de ulike delpliktene 

som inngår i aktivitetsplikten, noe som kan medføre risiko for ulik etterlevelse av lovverket. Skolene har 

eksempelvis ulike rutiner og praksis knyttet til varsling ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke 

har det trygt og godt på skolen. I tillegg viser undersøkelsen at skolene har ulike rutiner og praksis for når 

det skal lages aktivitetsplaner i saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen, og det varierer i 

hvilken grad skolene har etablert rutiner for å sikre at en elev som er berørt i en sak selv får mulighet til å 

uttale seg om hvilke tiltak eleven tror at kan virke. Etter revisjonens vurdering kan det være risiko for at 

det er ulik forståelse og praksis knyttet til ivaretakelse av delpliktene i aktivitetsplikten, og revisjonen 

mener på grunnlag av dette at det kan være behov for å arbeide videre med å tydeliggjøre rutiner for å 

sikre at alle delene av aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 9 A-4, blir godt ivaretatt. Revisjonen vil 

presisere at det i forarbeidene til nytt kapittel 9 A og Skolemiljø Udir-3-2017 vises til at det skal være lav 

terskel for hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Kommunens felles plan ved mistanke eller varsling om mobbing, Handlingsløypa ved mobbing, beskriver 

hvordan skolene skal håndtere mobbesaker. Etter revisjonens vurdering går det ikke tilstrekkelig tydelig 

frem av kommunens rutiner hvilke prosedyrer som gjelder for å undersøke og iverksette tiltak i tilfeller 

som ikke dreier seg om mobbing, men der det er andre årsaker til at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. Dette kan etter revisjonens vurdering medføre en risiko for manglende oppfyllelse av 



 

4  

aktivitetsplikten i saker som ikke dreier seg om mobbing, men der skolene likevel har aktivitetsplikt 

jf. opplæringsloven § 9 A-4. 

Revisjonen vurderer det som positivt at elevene involveres både i planarbeidet og i gjennomføringen av 

konkrete tiltak, og at foresatte blir informert om og involvert i det kontinuerlige og systematiske arbeidet 

med skolemiljø. Samtidig viser undersøkelsen at det er et forbedringspotensial i å involvere elever og 

foresatte ytterligere i skolemiljøarbeidet, herunder i utforming og evaluering av tiltak for å sikre et trygt 

og godt skolemiljø. Undersøkelsen viser også at ikke alle skolene har skolemiljøutvalg som er sammensatt 

slik at elever og foreldre er i flertall. Dette er ikke i samsvar med kravene i opplæringsloven § 11-1a.  

Undersøkelsen viser at lærere ved en av skolene i kommunen gjennomgående har en annen svarfordeling 

i spørreundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen enn lærere ved andre 

skoler i kommunen. Svarene til lærerne indikerer at det ved denne skolen ikke i tilstrekkelig grad er etablert 

rutiner og satt i verk tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø, og at lærere i mindre grad er informert 

om deres ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten jf. opplæringsloven § 9 A-4 enn 

lærerne ved andre skoler. Ved denne skolen har det den senere tiden vært utskiftninger i ledelsen. 

Revisjonen vil i denne forbindelse understreke skoleeiers ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven 

oppfylles, jf. opplæringsloven § 13-10. Skoleeier bør sikre at det foreligger systemer som fanger opp 

utfordringer og mangler ved enkeltskoler, slik at det fortløpende kan vurderes om det er behov for å 

iverksette tiltak fra skoleeiers side. Revisjonen merker seg også at det ikke er etablert system for å melde 

og følge opp avvik og mangler knyttet til oppgaveutførelsen på skolene. Revisjonen vil peke på at 

manglende systemer for rapportering av avvik øker risikoen for at uønskede hendelser og mangelfull 

etterlevelse av regelverk eller interne rutiner ikke blir avdekket, fulgt opp og korrigert. Dette kan videre 

bidra til at eventuell mangelfull praksis vedvarer og at relevant forbedringsarbeid ikke blir iverksatt. 

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, har revisjonen noen forslag til tiltak til Oppegård 

kommune. Disse er presentert i kapittel 8 Konklusjon og anbefalinger.
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune. 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Oppegård kommune 8. mars 2018 i sak KU-7/18.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke måloppnåelse, regeletterlevelse og kompetanse 

innen psykososialt skolemiljø ved skolene i Oppegård kommune.  

Med bakgrunn i formålet ble det utarbeidet følgende problemstillinger som er undersøkt i 

forvaltningsrevisjonen: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt 

på skolen? 

a. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å ivareta aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 

9 A-4 første til fjerde ledd (plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette i verk 

tiltak)?  

b. Hvilke rutiner har kommunen og den enkelte skole for hva de skal gjøre dersom en elev 

eller elevens foreldre gir uttrykk for at eleven ikke har det trygt og godt på skolen? 

c. Er det etablert rutiner for å sikre at kommunen og skolene utarbeider aktivitetsplan i 

samsvar med opplæringsloven § 9 A-4, dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø? 

2. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir 

ivaretatt? 

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole etablert rutiner som sikrer at elevene 

blir hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og at det blir tatt hensyn til elevens beste? 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen? 

a. I hvilken grad har skolene formulert mål, utarbeidet planer og satt i verk tiltak for å bidra 

til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, og i hvilken grad blir mål, 

planer og tiltak jevnlig evaluert og oppdatert (systematisk og kontinuerlig arbeid)? 

b. Er ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet tydelig 

fordelt? Under dette, er det etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre at ansatte er kjent med 

sin aktivitetsplikt jf. opplæringsloven kapittel 9 A? 

c. Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven? 

4. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir 

avvikene rettet opp? 

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole lagt til rette for å registrere 

avviksmeldinger knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø?  

b. Er det etablert system og rutiner for å følge opp meldte avvik knyttet til psykososialt 

skolemiljø? 
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5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet? 

a. I hvilken grad blir foresatte tilstrekkelig informert om skolenes arbeid med å sikre et trygt 

og godt skolemiljø, og med å forebygge mobbing (herunder om det er utarbeidet 

handlingsplaner mot mobbing)? 

b. Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket? 

c. I hvilken grad blir elevene involvert i utarbeidelse og evaluering av tiltak for å sikre et trygt 

og godt skolemiljø, og for å forebygge mobbing? 

1.3 Avgrensning 

Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å omhandle kommunale grunnskoler i Oppegård kommune og 

opplæringstilbudet til barn i grunnskolepliktig alder. Voksenopplæringen i kommunen er dermed ikke 

omfattet av forvaltningsrevisjonen 

Forvaltningsrevisjonen er i hovedsak rettet mot kommunens og skolenes system og rutiner for å sikre 

etterlevelse av krav i regelverket som omhandler elevenes psykososiale skolemiljø, i samsvar med 

problemstillingene som er gjengitt over. Oppfølging av enkeltsaker er ikke kontrollert i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonen. 

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og 

kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).  

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet mai til november 2018.   

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har revisjonen samlet inn og 

analysert informasjon om kommunens og skolenes systemer, rutiner og retningslinjer knyttet til 

psykososialt skolemiljø og etterlevelsen av disse, samt informasjon om skolenes arbeid med psykososialt 

skolemiljø.     

Dokumentasjonen er innhentet både fra kommunen og fra enkeltskoler. Fra de ulike skolene har revisjonen 

innhentet dokumentasjon i form av mål, planer, rutiner og tiltak knyttet til skolenes systematiske arbeid 

med psykososialt skolemiljø og håndtering av saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen. Den 

innsamlede dokumentasjonen har i rapporten blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene.  

1.4.2 Intervjuer 

Revisjonen har gjennomført intervjuer med totalt ni personer som har ansvar og oppgaver knyttet til 

arbeidet med psykososialt skolemiljø i Oppegård kommune. Det er gjennomført ett intervju på skoleeiernivå 

med kommunalsjef for skole og skolefaglig rådgiver. Videre har revisjonen gjennomført intervjuer med fem 

rektorer, en representant fra skolehelsetjenesten og leder for A-team.1 Rektorene som er intervjuet fordeler 

seg på tre ungdomsskoler og to barneskoler. Skolene der rektor er intervjuet, er valgt ut på bakgrunn av 

elevantall og geografisk spredning i kommunen for å sikre variasjon. Skoler som nylig har vært omfattet 

av tilsyn er ikke valgt ut til intervju.2 

Formålet med intervjuene har vært å få supplerende informasjon til dokumentasjonen som er innhentet, 

og nærmere kjennskap til kommunens og skolenes systematiske arbeid med psykososialt skolemiljø og 

håndtering av saker der en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

                                                

1 Ambulerende team (A-team) jobber systemrettet med veiledning for skoleledere og pedagogisk personale i saker som 
angår skole- og læringsmiljø, og er organisert under PPT.  
2 I tillegg har revisjonen tatt høyde for innspill fra kommunen om å ikke velge ut en skole med utskiftninger i 
skoleledelsen til intervju. 



 

10  

1.4.3 Elektroniske spørreundersøkelser 

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen er det sendt ut tre elektroniske spørreundersøkelser til henholdsvis 

rektorer, lærere og ledere for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved alle de ti grunnskolene i kommunen. 

Spørreundersøkelsene ble gjennomført i perioden 13. september til 22. oktober 2018. 

Spørreundersøkelsene til rektorer, lærere og FAU-ledere ble sendt til den enkelte respondent per e-post.  

Alle ti rektorer i Oppegård kommune (100 prosent) besvarte undersøkelsen.3 237 av 325 lærere som fikk 

tilsendt undersøkelsen besvarte denne. Dette tilsvarer 73 prosent av lærerne som mottok undersøkelsen. 

Svarprosenten på den enkelte skole varierer fra 50 til 86 prosent.4 Av 237 lærere som har besvart 

undersøkelsen er 62 prosent kontaktlærere, mens 34 prosent er lærere. Fire prosent av respondentene 

som besvarte undersøkelsen til lærere oppgir at de er «annen leder med undervisning». I rapporten omtales 

lærere, kontaktlærere og andre ledere med undervisning som «lærere». Der det kun er kontaktlærere som 

har besvart spørsmålet, er dette presisert. FAU ved seks av de ti grunnskolene i Oppegård Kommune har 

svart på undersøkelsen. 

Spørsmålene i spørreundersøkelsene til rektorer og lærerne er omhandler skolenes mål, planer og tiltak i 

arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø, og involveringen av elever og foresatte i dette arbeidet. 

Videre er det stilt spørsmål om skolenes rutiner og systemer for håndtering av saker der det er mistanke 

om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, herunder om elevene blir hørt og hvordan elevens beste 

blir ivaretatt i saker der de er berørt. Spørreundersøkelsen inneholder også spørsmål om hvordan skoleeier 

og skolene har implementert endringene i opplæringsloven kapittel 9 A fra 1. august 2017, herunder 

hvorvidt ansatte har fått tilstrekkelig opplæring i hva deres plikter i nytt kapittel 9 A innebærer.5 Det stilles 

også spørsmål om skolenes systemer for å melde og registrere avvik i tilfeller der krav i regelverk og/eller 

etablerte rutiner for arbeidet med psykososialt skolemiljø ikke blir fulgt. 

Undersøkelsen til FAU ble sendt til FAU-lederne for skoleåret 2017-2018, ettersom ikke alle skolene hadde 

konstituert FAU for skoleåret 2018-2019 på tidspunktet da undersøkelsen ble sendt ut. FAU-lederne ble 

oppfordret til å involvere de andre FAU-representantene da de besvarte undersøkelsen. Formålet med 

spørreundersøkelsen var å innhente data om foresattes opplevelse av den enkelte skoles arbeid med det 

psykososiale skolemiljøet og hvordan de foresatte involveres i skolenes arbeid med dette.  

1.4.4 Verifiseringsprosesser 

Referat fra intervjuene er sendt til de som er intervjuet for verifisering. Det er informasjon fra de verifiserte 

intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Rapporten er sendt til rådmannen for verifisering, og påpekte faktafeil har blitt rettet opp. Rapporten er 

deretter sendt til rådmannen på høring. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved den endelige rapporten 

(vedlegg 1). 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet har blitt vurdert opp mot. 

Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra opplæringsloven, og 

tilhørende forarbeider og rundskriv. Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og 

i vedlegg 2 til rapporten. 

                                                

3 Undersøkelsen er sendt ut til lærere ved alle skolene basert på e-postadresser som er mottatt fra kommunen. 
Mottakerne av undersøkelsen ble bedt om å gi tilbakemelding om de ikke var lærere. På bakgrunn av flere henvendelser 
fra mottakere som ikke har vært lærere, har revisjonen sendt e-postlistene til hver enkelt rektor og bedt om å få oppgitt 
om det er personer på listen som ikke er lærere. Revisjonen har på bakgrunn av tilbakemelding fra rektorer og 
mottakerne fjernet respondenter som ikke har vært lærere eller lærere som er sykemeldt.  
4 Det ble sendt ut flere påminnelser om spørreundersøkelsen til respondenter som ikke hadde svart. For å sikre så høy 
svarprosent som mulig ble svarfristen utvidet i flere omganger, og rektorene ved skolene kontaktet og bedt om å 
oppfordre lærere til å svare på undersøkelsen. 
5 Opplæringsloven kapittel 9 A handler om elevenes skolemiljø. Det ble i 2017 gjort en rekke endringer i kapittelet, og 
nytt kapittel 9 A trådte i kraft fra 1. august 2017. Disse endringene, og hva de innebærer, er nærmere omtalt under 
revisjonskriterier i hvert delkapittel, og i vedlegg 2 til forvaltningsrevisjonsrapporten. 
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2. Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering 

Oppegård kommune er organisert med en overordnet administrativ ledelse som består av en rådmann og 

fem kommunalsjefer. Grunnskolene i kommunen er organisert under avdelingen «skole, kvalifisering og 

barnevern».  

Kommunalsjef for skole, PPT og barnevern har overordnet ansvar for grunnskolene i kommunen. Det er 

tilsatt to skolefaglige rådgivere på kommunenivå som følger opp skolefaglige spørsmål. Oppgavene på de 

ulike fagområdene er fordelt på de skolefaglige rådgiverne, og en av dem har særlig ansvar for 

skolemiljøsaker.  

En gang i måneden møtes kommunalsjef og skolefaglig rådgiver rektorene i ledernettverk. Kommunens 

ledernettverk består av kommunalsjef og to skolefaglige rådgivere, rektorer for de ti grunnskolene i 

kommunen, samt ledere for PPT, barnevern og voksenopplæring. I tillegg møtes rektorene i månedlige 

rektormøter. Rektormøtene er ofte lagt tett opp til ledernettverk slik at saker fra rektormøte kan spilles inn 

til ledernettverket. Skolemiljø, klasseledelse, og skole-hjem-samarbeid er ofte tema i både ledernettverk 

og på rektormøtene. I tillegg har psykososialt skolemiljø vært tema på fagnettverk som avholdes to ganger 

i halvåret. Dette har i 2018 ikke blitt avholdt grunnet arbeid med sammenslåingen av Oppegård og Ski 

kommune.6  

Det er totalt ti grunnskoler i Oppegård kommune, hvorav seks er barneskoler og de resterende fire er 

ungdomsskoler. For skoleåret 2018-2019 er det totalt 3746 elever på grunnskolene i Oppegård kommune.  

Tabell 1: Antall elever ved grunnskolene i Oppegård kommune7 

Skole Trinn Antall elever skoleåret 2018-2019 

Fløysbonn ungdomsskole 8.-10. trinn 206 

Flåtestad ungdomsskole 8.-10. trinn 332 

Greverud barneskole 1.-7. trinn 588 

Hellerasten ungdomsskole 8.-10. trinn 208 

Ingieråsen ungdomsskole 8.-10. trinn 325 

Kolbotn barneskole 1.-7. trinn 371 

Sofiemyr barneskole 1.-7. trinn 385 

Tårnåsen barneskole 1.-7.trinn 586 

Vassbonn barneskole 1.-7.trinn 414 

Østli barneskole 1.-7.trinn 331 

 

Oppegård kommune har opprettet et ambulerende team (A-team) organisert under PPT som jobber 

systemrettet med veiledning for skoleledere og pedagogisk personale i saker som angår skole- og 

læringsmiljø. A-team ble først etablert som et prøveprosjekt skoleåret 2014/2015, men er i dag et fast 

team på fire fulltidsansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolene med helsesøster. I tillegg er skolepsykolog, lege og fysioterapeut 

tilstede enkelte dager i uken ved enkelte skoler. Ved flere av ungdomsskolene er i tillegg miljøterapeuter 

fra Utekontakten tilstede enkelte dager. Utekontakten er et tilbud i regi Barnevernet rettet mot ungdom i 

alderen 12–23 år.    

                                                

6 I fagnettverkene deltar virksomhetslederne for skole, skoleeierrepresentanter, samt virksomhetsleder for PPT. 
7 Oppdaterte tall for skoleåret 2018-2019 er oversendt fra Oppegård kommune. 
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Oppegård kommune har siden skoleåret 2016-2017 bevilget ressurser til 0,2 sosiallærerstillinger ved hver 

barneskole. Fra skoleåret 2018-2019 ble sosiallærer/rådgiverfunksjonen styrket med ytterligere 0,2 

årsverk per skole, og utgjør nå 0,4 årsverk for fire av barneskolene og 0,5 årsverk for de to andre 

barneskolene. Flere skoler har i tillegg valgt å ta av egen ramme for å øke stillingsprosenten til sosiallærer. 

Ungdomsskolene har kombinert rådgiver og sosiallærere i 100-prosentstilling.  

2.2 Forekomsten av krenkelser og mobbing 

Skolene i Oppegård kommune gjennomfører Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn hvert år. Resultatene fra 

undersøkelsene de siste årene viser at de aller fleste elevene i Oppegård trives godt på skolen. På 

Elevundersøkelsen for skoleåret 2017-2018 svarer henholdsvis 3 og 5,4 prosent av elevene i henholdsvis 

7. og 10. klasse at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. For skoleåret 2016-

2017 var tallene 5 prosent på 7. trinn og 7,5 prosent på 10. trinn. I tilstandsrapport for grunnskolene for 

2016-2017 vises det videre til at elevene på 7. trinn og 10. trinn skårer henholdsvis 1,3 og 1,4 på en indeks 

fra 1 til 5, hvor 1 er laveste verdi og indikerer lav forekomst av elever som har blitt mobbet av andre elever 

på skolen. Kommunen skriver at «Oppegård skårer 0,1 poeng svakere enn referansegruppene når det 

gjelder mobbing på 10. trinn og likt på 7. trinn. Over tid er det en positiv utvikling i kommunen.»8 

På spørreundersøkelse som revisjonen har gjennomført blant rektorene ved skolene i Oppegård kommune, 

svarer tre av ti rektorer i spørreundersøkelsen at de er helt enig i påstanden «jeg vet om elever ved skolen 

som blir utsatt for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering av andre elever». Tre 

rektorer er delvis uenig i påstanden, og to rektorer er uenig i påstanden. Videre oppgir åtte av ti rektorer 

at de er uenig i påstanden «jeg vet om elever ved skolen som blir utsatt for krenkelser som mobbing, vold, 

diskriminering eller trakassering av en eller flere voksne som arbeider på skolen». En rektor er delvis uenig 

i påstanden (se figur under)9. 

Figur 1 Rektorenes kjennskap til elever som opplever krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

 

I spørreundersøkelsen til lærere oppgir tilsammen 37 prosent av lærerne at de er helt enig (14 prosent) 

eller delvis enig (23 prosent) i påstanden «jeg vet om elever ved skolen som blir utsatt for krenkelser som 

mobbing, vold, diskriminering eller trakassering av andre elever». 38 prosent av lærerne oppgir at de er 

uenig i påstanden. Videre oppgir 86 prosent av lærerne at de er uenig i påstanden «jeg vet om elever ved 

skolen som blir utsatt for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering av en eller flere 

voksne som arbeider på skolen» (se figur under). 

                                                

8 Oppegård kommune. Tilstandsrapport grunnskole 2016-2017. Vedtatt i kommunestyret 25.09.2017, s. 12. 
9 Rektor ved én av skolene svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 
dager) på tidspunktet for undersøkelsen. 
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Figur 2 Lærernes kjennskap til elever som opplever krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
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3. Skolenes oppfølging av situasjoner der 

elever ikke har et trygt og godt 

skolemiljø 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av situasjoner der 

man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på skolen? Herunder: 

 Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å ivareta aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 9 A-4 

første til fjerde ledd (plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette i verk tiltak)?  

 Hvilke rutiner har kommunen og den enkelte skole for hva de skal gjøre dersom en elev eller 

elevens foreldre gir uttrykk for at eleven ikke har det trygt og godt på skolen? 

 Er det etablert rutiner for å sikre at kommunen og skolene utarbeider aktivitetsplan i samsvar 

med opplæringsloven § 9 A-4, dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø? 

3.2 Revisjonskriterier 

3.2.1 Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø 

Frihet fra alle former vold er etter barnekonvensjonen artikkel 19 en menneskerettighet. Dette omfatter 

både psykisk og fysisk vold som mobbing og andre krenkelser på skolen.  

Kapittel 9 A i opplæringsloven omhandler skolemiljøet til elevene, og er nytt med virkning fra 01.08.2017. 

Av opplæringsloven § 9 A-2 går følgende overordnede krav til skolemiljøet frem: «Alle elevar har rett til eit 

trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»10 Av forarbeidene til nytt kapittel 9 A-2, går 

det frem at begrepet «skolemiljø» omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.11 

3.2.2 Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø 

Opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5 omhandler aktivitetspliktene til de ansatte ved skolene. Aktivitetsplikten 

erstatter den tidligere vedtaksplikten. Fra 1. august 2017 er ikke skolen lenger pålagt å fatte enkeltvedtak 

i saker som gjelder elevens psykososiale skolemiljø.  

Aktivitetsplikten skal sikre alle elever retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring, jf. § 9 A-2. Følgende går frem av § 9 A-4: 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot 

krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje 

har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast 

undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at 

eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og 

godt skolemiljø. 

                                                

10 Tilsvarende krav, med noe annen ordlyd, gikk før 1.8.2017 frem av opplæringsloven § 9 A-1. 
11 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø).  
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Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande 

omsyn i skolen sitt arbeid.12      

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå:  

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten etter første til femte ledd.  

 

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-2. Det fremgår av 

forarbeidene til nytt kapittel 9 A13 og rundskrivet Skolemiljø Udir-3-201714 at det er hvordan eleven selv 

faktisk opplever å ha det på skolen som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, og ikke hva som er 

årsaken til at eleven opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. 

Forarbeidene til nytt kapittel 9 A og rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 utdyper hvordan aktivitetsplikten 

til skolen er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med, plikt til å 

gripe inn og plikt til å varsle dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø. Videre har skolen plikt til å undersøke og plikt til å sette inn tiltak som sørger for at eleven 

får et trygt og godt skolemiljø.  

Plikten til å følge med innebærer en plikt for den enkelte ansatte til å være årvåken og aktivt observere 

hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. Plikten til å gripe inn innebærer at alle som arbeider 

på skolen skal gripe inn ved mobbing, vold og diskriminering der dette er mulig. Å gripe inn kjennetegnes 

som en umiddelbar handling og er rettet mot å stoppe situasjoner som pågår og er akutte. Plikten til å 

varsle innebærer at alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de får mistanke om eller kjennskap 

til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I forarbeidene til nytt kapittel 9 A fremheves det at plikten 

til å varsle legger grunnlaget for at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene 

på skolen har det. Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller. 

Plikten til å undersøke hviler på skolen, og utløses ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Plikten til å sette inn tiltak utløses når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt 

og godt eller når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal lages tiltak i en sak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd 

første punktum.  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A og Skolemiljø Udir-3-2017 vises det til at det skal være lav terskel for 

hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Hvis en 

elev sier ifra at det ikke er trygt og godt på skolen oppfyller dette å ha kjennskap til at eleven ikke har det 

trygt og godt på skolen. Det påpekes at det ikke er strenge krav for hva å si ifra betyr, og at det er 

tilstrekkelig at en elev gir uttrykk for at det ikke er trygt og godt å være på skolen. Mistanke om at en elev 

ikke har det trygt og godt kan basere seg på observasjoner av elever, tilbakemeldinger i undersøkelser, 

beskjeder fra foreldre eller medelever eller aktivitet i sosiale medier eller lignende.  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at plikten til å sette inn tiltak gjelder i alle tilfeller der 

eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette kan også gjelde tilfeller der eleven selv gir uttrykk for at 

alt er bra, men der dette åpenbart ikke er tilfellet. Det er skolens ansvar å fange opp at eleven sier ifra om 

at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. Videre gjelder skolens plikt til å sette inn tiltak uavhengig 

av hva som er årsaken til at eleven ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sette inn 

tiltak også dersom mobbing eller hendelser på fritiden gjør at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Departementet påpeker at skolen ikke har ansvar for å løse problemer eller situasjoner som oppstår på 

fritiden, men skal gjøre det den kan med de tiltakene som er tilgjengelig for å hjelpe eleven. Dette gjelder 

                                                

12 Jf. Grl. § 104 (2). 
13 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). 
14 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 



 

16  

for eksempel i forbindelse med digital mobbing som ofte skjer på fritiden, men der utryggheten følger med 

eleven når han eller hun er på skolen. Egnede tiltak i slike sammenhenger kan være å drive opplæring i 

nettvett og personvern eller å sørge for at bestemte elever ikke har kontakt på skolen. 

I rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 vises det til at dokumentasjonskravet i oppll. § 9 4-A er todelt. Det 

stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en sak, i 

tillegg til at stilles det krav til at skolen dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten. Det påpekes at dokumentasjonskravet gjør at skolene senere kan vise til hva de har gjort, 

og bidrar til en faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. 15 

Det er gjennom ny § 9 A-5 innført krav om skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, 

krenker en elev. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om at en annen ved skolen utsetter en 

elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle 

rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk 

mistanke om eller kjennskap til krenkelsen. Undersøkelser og tiltak etter § 9 A-4 skal settes i verk straks.  

I oppll. § 9 A-6 er Fylkesmannens håndhevelse av aktivitetsplikten i enkeltsaker omtalt. Her går det blant 

annet frem at dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken 

til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor. Videre skal Fylkesmannen avgjøre om 

aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt, og kan gjennom enkeltvedtak fastsette hva skolen skal 

gjøre for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Selv om plikten til å undersøke og sette inn tiltak hviler på skolen, er det ifølge opplæringsloven § 13-10 

første ledd skoleeier som har det overordnede ansvaret for at opplæringsloven oppfylles på den enkelte 

skole. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven oppfylles 

og følge opp resultatene fra disse vurderingene. Dette går frem av oppll. § 13-10: 

Kommunen […] har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å 

stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. 

Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 

blir oppfylte. Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane […] 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Rutiner for å ivareta aktivitetsplikten jf. opplæringsloven § 9 A-4 

3.3.1 Datagrunnlag 

Felles rutiner for ivaretakelse av aktivitetsplikten 

I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 fremgår det at hvis en ansatt ser, hører eller blir gjort 

oppmerksom på at krenkelser eller mobbing skjer, skal skolen håndtere situasjonen etter 

ordensreglementet, opplæringsloven kapittel 9 A og Handlingsløypa ved mobbing som inngår i planen. 

Under omtale av opplæringsloven kapittel 9 A i planen er det beskrevet at når en elev sier at skolemiljøet 

ikke er trygt og godt skal skolen, så langt det finnes tiltak som passer, sørge for at eleven får det.  

I årshjulet som inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 angir skoleeier følgende rutiner knyttet 

til aktivitetsplikten som skolene skal følge: 

 Skolens ansatte skal i august og januar hvert år drøfte, bli enige om og skrive ned skolens syn på 

blant annet personalets plikt til å a) følge med b) undersøke c) gripe inn d) varsle e) sette inn tiltak 

i samarbeid med skoleledelsen og aktivitetsplikten i forhold til særlig sårbare elever. 

 Skolene skal hver høst og vår avdekke eventuell mobbing ved å gjennomføre Spekter-

undersøkelsen/klassetrivselsundersøkelse før elev- og utviklingssamtaler.  

 Skolene skal ved funn i elev- og utviklingssamtalene som gjennomføres hver høst og vår varsle 

rektor i henhold til aktivitetsplikten.  

                                                

15 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø); 
Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 
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 Skolene skal på plandager en gang i året gjennomgå kapittel 9 A i opplæringsloven medregnet alle 

deler av personalets aktivitetsplikt, og gi god opplæring i hvordan ivareta hver av de fem delpliktene 

i aktivitetsplikten. Videre skal skolene én gang i året gjennomgå kapittel 9 A, og særlig de ansattes 

aktivitetsplikt, for øvrig personale ved skolen.  

 Skoleeier skal informere andre ansattegrupper, som renholdere, vaktmester m.fl., om kapittel 9 A 

i opplæringsloven og personalets aktivitetsplikt spesielt.  

 

I årshjulet er det også angitt at kontaktlærer skal varsle rektor i henhold til aktivitetsplikten ved funn i 

elev- og utviklingssamtalene. 

I Handlingsløypa ved mobbing som inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 er det nedfelt 

detaljerte rutiner for å varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller varsling om mobbing. 

Skoleeier opplyser i intervju at Handlingsløypa ble revidert våren 2017 for å innarbeide aktivitetsplikten 

som fulgte av nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Skolene testet ut Handlingsløypa over en 

tomånedersperiode, hvorpå den ble evaluert og justert slik at den kunne tas i bruk fra 1. august 2017 da 

endringene i loven trådte i kraft. Det er beskrevet i Handlingsløypa at planen skal benyttes i saker hvor det 

er mistanke om mobbing, og Handlingsløypa dekker dermed ikke eksplisitt andre situasjoner der elever 

ikke har det trygt og godt. Det er presisert i Handlingsløypa at skolene likevel har plikt til å sette inn tiltak 

også ved brudd på oppll. § 9 A-2 som ikke skyldes mobbing. I intervju fremgår det at Handlingsløypa kun 

benyttes ved saker som er definert som mobbing. En av rektorene opplyser at skolen ikke har erfaring fra 

bruk av Handlingsløypa, da skolen ikke har hatt saker som har vært definert som mobbesaker.   

Handlingsløypa ved mobbing er inndelt i delene mistanke, varsling, avdekking, intervensjon og oppfølging. 

Aktivitetsplikten omtales i hver av delene med henvisning til oppll. § 9 A-4. Det fremgår av kapitlene 

mistanke og varsling i Handlingsløypa at rektor alltid skal informeres om mobbesaker, og at skolene innen 

to virkedager skal gi beskjed til den som varslet om at varslingen er mottatt. Kapittelet avdekking angir en 

rekke redskaper som skolene skal benytte ved avdekking og undersøkelse av mobbing, herunder samtaler 

med den eleven som er utsatt, samtaler med foresatte og drøfting med kollegaer. Videre skal skolene 

observere systematisk i timer, overganger, friminutt og SFO. Valgfrie virkemidler for avdekking er 

elevundersøkelser/Spekter-undersøkelser og elevsamtaler med spørsmål. Kapitlene intervensjon og 

oppfølging angir hvilke tiltak som skal iverksettes dersom skolen har avdekket mobbing, og hvordan de 

involverte skal følges opp. Handlingsløypa refererer også til de ansattes plikt til å følge med og gripe inn i 

hendelser, men det er ikke utdypet hva disse delene av aktivitetsplikten innebærer. 

Oppegård kommune har gått til innkjøp av en varslingskanal som ligger på den enkelte skoles nettside, en 

såkalt «skolemiljøknapp», der elever og foreldre kan sende melding direkte til rektor ved kjennskap til at 

en elev ikke har det trygt og godt på skolen. I forbindelse med lovendringen sendte skoleeier ut en e-post 

til alle ansatte og rektorer om bruk av varslingskanalen, og ansattes plikt til å varsle dersom en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. Ansatte i skolen kan også benytte denne varslingskanalen. Det opplyses at 

dersom skolemiljøknappen utløses vil også skolefaglig rådgiver få beskjed med en gang, og kontakte skolen 

for å følge opp saken. 

Kommunen har utarbeidet et felles skjema for rapportering til skoleeier om alvorlige tilfeller vedrørende 

elevens skolemiljø. Skjemaet gir eksempler på alvorlige tilfeller som saker der krenkelsene er særlig 

voldelige, saker der flere elever er involvert i mobbing av en enkeltelev, situasjoner der krenkelser har 

pågått over lang tid uten at skoleledelsen har klart å løse saken, og digital mobbing og grove trusler 

gjennom sosiale medier. I skjemaet er det angitt at rektor skal varsle skoleeier (kommunalsjef for skole, 

PPT og barnevern) omgående om alvorlige tilfeller der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier 

opplever at det er en felles forståelse blant skolene om terskelen for hvilke saker som skal meldes skoleeier 

og når disse skal meldes. Kommunen har felles rutiner for varsling til skoleeier i arkivsystemet ESA i 

forbindelse med alvorlige saker og skjerpet aktivitetsplikt. 

Skoleeier innhentet i forbindelse med virksomhetsbesøket i januar 2018 skolenes rutiner for å avdekke 

krenkelser, samt dokumentasjon på hvordan skolene hadde implementert Plan for trygt og godt skolemiljø 

2018-2022. Skoleeier opplyser at etterlevelse av aktivitetsplikten har blitt drøftet i møter med rektorene, 

og pliktene til å gripe inn, varsle om og undersøke saker som oppstår er tydelig signalisert til alle skolene. 

Ut i fra implementeringsplanene skolene har levert, mener skoleeier at disse pliktene er godt implementert 

ved skolene.  
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Det fremgår av årshjulet for kapittel 9 A i opplæringsloven i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 at 

skoleeier månedlig skal gjennomføre en stikkprøvekontroll for å kontrollere at skolene følger loven. 

Skoleeier opplyser i intervju at det foreløpig ikke er gjennomført noen formell kontroll av hvordan skolene 

etterlever aktivitetsplikten. Skoleeier har innhentet noen aktivitetsplaner for å vurdere kvaliteten på dem, 

men påpeker at dette er gjennomført som en veiledning og ikke som en formell stikkprøvekontroll. 

Rutiner for skjerpet aktivitetsplikt 

At skoleeier skal varsles i saker hvor en voksen på skolen krenker en elev fremgår av Handlingsløypa ved 

mobbing. Her er det presisert at hvis det er en i ledelsen ved skolen som er mistenkt for eller har krenket 

en elev, skal skoleeier kontaktes direkte. Skoleeier har også utarbeidet et skjema for rapportering til 

skoleeier dersom en som arbeider på skolen krenker en elev, jf. oppll. § 9 A-5 om skjerpet aktivitetsplikt. 

I skjemaet er det angitt at rektor skal varsle skoleeier (kommunalsjef) omgående i alle tilfeller dersom en 

som arbeider ved skolen krenker en elev. Rektor skal i skjemaet gi en beskrivelse av situasjonen og hvilken 

bistand skolen ønsker fra skoleeier, og HR blir også automatisk involvert ved varsel om slike saker.  

Skoleeier opplyser i intervju at saker som omhandler skjerpet aktivitetsplikt kan være utfordrende da de 

vil være en krysning av en elevsak og en personalsak. Kommunen har ikke hatt mange saker knyttet til 

skjerpet aktivitetsplikt, og skoleeier opplever at man likevel har klart å holde sakene adskilt.  

Skolenes rutiner for ivaretakelse av aktivitetsplikten 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til rektorer oppgir ni av ti rektorer at skolen har rutiner som skal bidra 

til å sikre at alle ansatte ivaretar plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og 

plikten til å varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Ni av ti rektorer oppgir også at skolen har rutiner for å sikre at skolen ivaretar plikten til å undersøke ved 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø og plikten til å sette inn tiltak 

som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Åtte av ni rektorer som har svart på spørsmål om 

skolen har rutiner for å sikre at alle ansatte ivaretar plikten til å gripe inn mot krenkelser, svarer at skolen 

har dette (se figur under).16 

Figur 3 Skolenes rutiner for å følge med, gripe inn og varsle om elever som ikke har det trygt og godt på skolen. 

 

 

                                                

16 Den tiende rektoren svarer vet ikke på spørsmål om hvorvidt skolen har rutiner for å sikre at ansatte og skolen ivaretar 
pliktene, og rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet for undersøkelsen. 
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Videre oppgir ni av ti rektorer at skolen har skriftlige rutiner som beskriver hva ansatte skal gjøre dersom 

de får mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen krenker en elev.17  

Flere av skolene har tatt inn Handlingsløypa ved mobbing i egne informasjonshefter/rutiner til ansatte. I 

tillegg fremgår det av dokumentasjon som revisjonen har mottatt at flere av skolene har utarbeidet egne 

rutiner for avdekking og varsling av mobbing og krenkende adferd. Flere av skolene har blant annet 

utarbeidet tilsynsrutiner der det er angitt at ansatte skal forebygge, følge med, gripe inn, undersøke og 

melde fra jf. oppll. § 9 A-4. Revisjonen har også mottatt eksempel på at det er etablert rutiner ved fysisk 

inngripen overfor elever ved en av skolene.  

Aktivitetsplikten er ulikt beskrevet i skolenes rutiner. En av skolene har eksempelvis beskrevet at 

aktivitetsplikten gjelder ved brudd på oppll. § 9 A-2 om retten til et trygt og godt skolemiljø. Ved en annen 

skole er aktivitetsplikten beskrevet som en skjerping og konkretising av skolens plikt til å handle i 

mobbesaker. 

I intervju forteller flere av rektorene at det er godt kjent og forankret at alle ansatte ved skolen skal følge 

med og varsle om saker der de har kjennskap til eller mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt 

på skolen. En rektor opplyser at vedkommende har inntrykk av at ansatte ved skolen har blitt flinkere til å 

varsle og melde saker – også mindre alvorlige saker – etter innføringen av nytt kapittel 9 A. Rektor opplever 

at lærerne har en økt bevissthet om deres ansvar knyttet til psykososialt skolemiljø sammenlignet med 

tidligere. Det trekkes også frem at skolens rutiner bidrar til å gjøre terskelen lav for å varsle. Samtidig 

trekkes det frem at det er en utfordring å sørge for at alle til enhver tid følger med og passer på å ta opp 

saker ved mistanke, og at tilsynsrutiner er viktige for å sikre dette.  

Samtidig som flere av rektorene opplever at skolenes rutiner for å følge med og varsle er godt forankret 

blant ansatte, går det frem at det er uklart for rektorene hvorvidt skolene har samme varslingsrutiner. Det 

trekkes frem i intervju at det kan være ulike rutiner mellom skolene for når man for eksempel melder fra 

til rektor om at en elev står alene, og hvorvidt man skal rapportere til rektor om enkelttilfeller eller først 

når det er snakk om mer systematisk utestenging eller krenkelser. Rektorene ved ungdomsskolene har 

løftet dette i et ledernettverk med skoleeier, der det ble etterlyst en presisering i Plan for trygt og godt 

skolemiljø 2018-2022 av hvor grensen går for saker som varsles til rektor. Da det ikke er lagt opp til at 

planen skal revideres før sammenslåingen mellom Oppegård og Ski kommune, ble imidlertid ikke dette 

innspillet tatt inn i planen. Skoleeier presiserer i forbindelse med verifisering av rapporten at Plan for trygt 

og godt skolemiljø 2018-2022 er politisk behandlet, og at skoleeier ikke har ikke anledning til å gjøre 

endringer i planen uten at planen eventuelt er oppe til ny politisk behandling. Skoleeier opplyser at 

rektorenes innspill ble drøftet i ledernettverk og blir tatt med når planen skal revideres. 

Det fremgår av flere intervjuer med rektorer at skolene avholder faste møter med blant annet ledelsen, 

sosiallærer/rådgiver, helsesøster og/eller miljøterapeuter der trivselen og adferden til elevene diskuteres 

og hvor det gjennomgås om noen har kjennskap til elever som ikke har det trygt og godt på skolen. Flere 

av skolene benytter også trinngjennomganger til å diskutere saker og oppfølging av saker. En av rektorene 

opplyser at skolen har en egen logg for trinnmøtene der lærerne må fylle ut en oversikt over sosiale tiltak 

for enkeltelever for å sikre at oppfølgingen av elevene koordineres.  

Det varierer blant skolene i hvilken grad rektor informeres om saker. Ved en skole er det eksempelvis 

rutine for at rektor informeres om alle saker knyttet til skolemiljø, mens det ved en annen skole ikke er 

rutine for å varsle rektor om mindre alvorlige saker. Rektor ved flere skoler har innført tiltak for å selv 

holde oversikt over hvordan elevene har det. En rektor opplyser i intervju at rektor deltar i gruppesamtaler 

med alle nye 8. klassinger hver høst, og opplever at disse samtalene gir et godt overblikk over hvordan 

elevene har det og hvem de er. Ved en annen skole har rektor innført stikkprøver der elevene skal indikere 

hvordan de har det med «tommel opp», «tommel ned» eller «nøytral tommel», noe som rektor opplever 

som en god indikasjon på skolemiljøet til enhver tid. Kontaktlærer følger opp dersom noen viser «tommel 

ned». Rektoren trekker også frem at det er etablert en egen rutine på skolen der lærerne dagen etter 

                                                

17 Den tiende rektoren svarer vet ikke, da rektoren opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Spekter-undersøkelsen18 melder skriftlig eller muntlig til rektor om resultatene fra undersøkelsen, og om 

det er resultater som indikerer at elever ikke trives. 

Flere av skolene har utarbeidet system for dokumentasjon av saker. En rektor viser i intervju til at skolen 

har utarbeidet et eget skjema for dokumentasjon ved mistanke eller varsling om mobbing, det nedtegnes 

hvem saken gjelder, hvem som varslet, hvordan saken ble varslet, og hvilke tiltak som er iverksatt for 

avdekking og intervensjon. En annen skole opererer med en dokumentmappe hvor lærerne legger inn 

dokumentasjon, og rektor og inspektører følger med i denne mappen. Ved en av skolene er det rektor og 

ressursteamet som stort sett loggfører varslingene, da lærerne ofte er under tidspress, og ofte banker på 

døren til rektor for å informere om saken på vei mellom ulike klasser.  

Kommunen har opprettet et ambulerende team (A-team) organisert under PPT som jobber systemrettet 

med veiledning for skoleledere og pedagogisk personale i saker som angår skole- og læringsmiljø. A-team 

har per oktober 2018 hatt fellesøkter ved tre-fire skoler som har etterspurt veiledning om aktivitetsplikten, 

og innholdet og ansvaret i de ulike delpliktene. Flere av rektorene trekker frem i intervju at de har gode 

erfaringer med å få veiledning fra A-team. Leder for A-team opplyser i intervju at skolene har vært opptatt 

av at de voksne skal bli gode på å følge med, gripe inn og varsle om hendelser. Samtidig erfarer A-team 

at skolene har mer behov for innspill til hvordan de skal jobbe med aktivitetsplaner og ivareta 

aktivitetsplikten, enn bruken av Handlingsløypa ved mobbing som kun benyttes ved mistanke eller varsel 

om at en elev mobbes. 

Flere rektorer trekker i intervju frem miljøterapeuter som viktige i arbeidet med å observere og følge med 

da de er ute og observerer og snakker med elevene i friminuttene hver dag. Det trekkes også frem at 

helsesøster har en viktig rolle i skolemiljøarbeidet, og at helsesøster kan brukes når det gjelder å snakke 

til barna om hvordan de skal si ifra om hendelser på skolen. 

Det fremgår av intervju med helsesøster at mange av de ansatte på skolene er bevisste på å se elevene, 

og at rektor og inspektør ved enkelte av skolene står i døren og ønsker alle elever på skolen velkommen 

hver morgen. Samtidig opplever helsesøster at det er personavhengig i hvilken grad ansatte har tid eller 

klarer å fange opp situasjoner der elever ikke har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Dette kan være 

handlinger som er vanskelig å fange opp, som for eksempel «blikking», eller at en elev bevisst står med 

ryggen mot en annen for å fryse noen ut. At helsesøster er tilstede to-tre dager i uken opplever helsesøster 

som for lite for å fange opp situasjoner og elever som ikke trives på skolen. Helsesøster deltar eksempelvis 

ikke på tilsyn i friminuttene, som kan være et effektivt virkemiddel for å observere og være i interaksjon 

med elevene. Etter helsesøsters vurdering er det potensial for å legge til rette for mer kontakt mellom 

voksne og elever i friminuttene for å fange opp situasjoner der elever ikke har et trygt og godt psykososialt 

skolemiljø. 

I spørreundersøkelsen til lærere oppgir 88 prosent av respondentene at det er skriftlige rutiner som 

beskriver hva ansatte skal gjøre i situasjoner der de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Åtte prosent oppgir at det delvis foreligger skriftlige rutiner for hva ansatte skal 

gjøre i slike sitasjoner. Én prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen oppgir at det ikke finnes 

skriftlige rutiner for dette, og tre prosent kjenner ikke til om det foreligger slike rutiner.  

92 prosent av lærerne som har svart oppgir at de har fått informasjon om hva de skal gjøre i sitasjoner 

der de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og syv prosent 

oppgir at de delvis har fått informasjon om dette.  

Det er en lavere andel av respondentene som oppgir at de som ansatte er trygge på når de skal gripe inn 

mot krenkelser (80 prosent). Samtidig er det ingen av respondentene som oppgir at de ikke er trygge på 

når de skal gripe inn. 

 

                                                

18 Spekter-undersøkelsen er en ikke-anonym mobbeundersøkelsen utviklet av læringsmiljøsenteret ved Universitetet i 
Stavanger. Undersøkelsen gjennomføres på alle skolene to ganger per år fra 1.-10. trinn. 
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86 prosent av lærerne som har svart på spørsmålet oppgir at de er trygge på når de skal varsle til rektor 

om saker som gjelder psykososialt skolemiljø. 13 prosent er delvis trygge på når de skal varsle til rektor 

og kun én prosent er ikke trygge på når de skal varsle til rektor (se figur under).  

Figur 4 Lærernes forståelse av hva de skal gjøre i situasjoner der en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

 

Svarene fra lærerne ved én av skolene i kommunen skiller seg ut fra de øvrige skolene.19 Det blir opplyst 

at denne skolen har hatt utskiftinger i ledelsen. Ved denne skolen oppgir kun 41 prosent av lærerne at det 

er skriftlige rutiner som beskriver hva ansatte skal gjøre i situasjoner der de får mistanke om eller 

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette er 47 prosentpoeng lavere enn den 

totale prosentandelen av lærerne som har svart dette.  

Videre oppgir 53 prosent av lærerne ved denne skolen som har svart på undersøkelsen at de har fått 

informasjon om hva de skal gjøre i sitasjoner der de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Dette er 39 prosentpoeng lavere enn den totale prosentandelen av lærerne 

som har svart dette.  

Når det gjelder spørsmål om lærerne er trygge på når de som ansatt skal varsle rektor om saker som 

gjelder elevenes psykososiale skolemiljø, svarer 65 prosent av lærere ved denne skolen ja. Dette er 21 

prosentpoeng lavere enn den totale prosentandelen av lærerne som har svart dette. Seks prosent av 

lærerne ved den aktuelle skolen svarer nei. Dette er betraktelig høyere enn den totale prosentandelen av 

lærerne som har svart dette, som er én prosent.  

3.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at skoleeier har etablert felles skriftlige rutiner for at ansatte ved skolene med jevne 

mellomrom skal drøfte aktivitetsplikten, og at skolene skal gi opplæring i hvordan personalet skal ivareta 

aktivitetsplikten. Videre har skoleeier etablert felles rutiner for varsling av mobbesaker i Handlingsløypa 

ved mobbing og kjøpt inn en «skolemiljøknapp» der elever, foresatte og ansatte kan varsle dersom en elev 

ikke har det trygt og godt på skolen. Etter revisjonens vurdering er det positivt at skoleeier har etablert 

felles rutiner som kan bidra til at skolene etterlever aktivitetsplikten jf. oppll. 9 A-4. Videre fremstår det 

som hensiktsmessig at det er utarbeidet felles skjema for varsling til skoleeier i alvorlige tilfeller vedrørende 

skolemiljø jf. oppll. § 9 A-4 andre ledd, og at det er eksemplifisert hva som kan defineres som «alvorlige 

tilfeller».  

 

                                                

19 63 prosent av lærerne ved denne skolen har svart på spørreundersøkelsen.  
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Undersøkelsen viser også at skolene har utarbeidet egne rutiner for blant annet varsling av saker der elever 

ikke har det trygt og godt på skolen. Det er positivt at et klart flertall av lærerne opplever det som tydelig 

når de skal gripe inn og når de skal varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

det trygt og godt på skolen. Samtidig fremgår det av skolenes rutiner at det er ulikt hva terskelen er for at 

rektor skal varsles, noe rektorene også har tatt opp med skoleeier. Etter revisjonens vurdering medfører 

dette en risiko for at det er ulik forståelse og praksis knyttet til plikten til å varsle. Revisjonen vil påpeke 

at det i forarbeidene til opplæringsloven er presisert at terskelen skal være lav for hva som skaper mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og at plikten til å varsle rektor etter 

oppll. § 9 A-4 andre ledd gjelder for all mistanke.20 Etter revisjonens vurdering kan det med fordel 

tydeliggjøres i aktuelle rutiner at det skal være lav terskel for å varsle i tilfeller der ansatte har mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Videre er det viktig at tidsaspektet 

for å varsle rektor tydeliggjøres. Mer ensartede rutiner for varsling vil bidra til å redusere risikoen for ulik 

forståelse og praksis knyttet til denne plikten. 

Plikten til å følge med og plikten til å gripe inn er ikke nærmere beskrevet i Handlingsløypa mot mobbing 

eller i andre deler av Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. For å sikre en felles forståelse på tvers 

av skolene, mener revisjonen at det kan være hensiktsmessig å tydeliggjøre hva som ligger i disse 

delpliktene. Dette vil kunne bidra til å sikre ansattes etterlevelse av oppll. § 9 A-4. Formuleringen i 

Handlingsløypa om at «når skolenes ansatte mistenker mobbing, trer aktivitetsplikten inn» kan etter 

revisjonens vurdering bidra til misforståelser om når aktivitetsplikten gjelder. Revisjonen vil understreke 

at plikten til å følge med også gjelder i det systematiske arbeidet forut for at det er mistanke om eller 

kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.  

Det er i Handlingsløypa ved mobbing presisert at planen skal brukes for å løse mobbesaker, og det opplyses 

i intervju at planen kun benyttes ved mobbesaker. Etter revisjonens vurdering går det ikke tilstrekkelig 

tydelig frem hvilke rutiner som gjelder for å undersøke og iverksette tiltak i tilfeller som ikke dreier seg om 

mobbing, men der det er andre årsaker til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Dette kan etter 

revisjonens vurdering medføre en risiko for manglende oppfyllelse av aktivitetsplikten i saker som ikke 

dreier seg om mobbing, men der skolene likevel har aktivitetsplikt jf. oppll. § 9 A-4. Etter revisjonens 

vurdering bør det tydeliggjøres hvilke rutiner som gjelder i saker som ikke dreier seg om mobbing, men 

der en elev likevel ikke har det trygt og godt på skolen. 

Svarene fra spørreundersøkelsen indikerer at lærere på en av skolene i mindre grad er kjent med hvordan 

delpliktene i aktivitetsplikten skal utøves enn lærerne på de andre skolene i kommunen. På denne skolen 

har det vært utskiftinger i ledelsen, og revisjonen vil presisere viktigheten av at skoleeier og skoleledelsen 

sikrer at alle ansatte også på denne skolen er godt kjent med aktivitetsplikten og hvordan denne skal 

oppfylles. Revisjonen vil også understreke at det er skoleeiers ansvar jf. oppll. § 13-10 at kravene i 

opplæringsloven oppfylles, og at kommunen må ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i 

loven blir oppfylt.  

3.4 Rutiner for håndtering av saker hvor en elev ikke har det trygt og godt på skolen 

3.4.1 Datagrunnlag 

Felles rutiner for håndtering av saker der en elev ikke har det trygt og godt på skolen 

Handlingsløypa ved mobbing beskriver hvordan ansatte på skolene skal gå frem ved mistanke om mobbing 

eller hvis de får beskjed om at noen på skolen blir mobbet. I Handlingsløypa er det beskrevet at 

«intervensjon» skal starte dersom skolene avdekker mobbing. Det fremgår av Handlingsløypa at 

intervensjonen skal være inndelt i tiltak mot mobber(ne), den som blir utsatt for mobbing og hele trinnet 

eller klassen. Videre er det angitt at skolen skal utarbeide en skriftlig plan, og hvilke lovkrav som gjelder 

for planens innhold. Det er angitt krav til at skolen skal holde samtaler med den/de som er mobbet, den/de 

som mobber, gruppesamtaler med de som mobber, i tillegg til samtaler med foresatte til den som blir 

mobbet og den/de som mobber. Ved behov kan skolen ha en felles samtale med alle parter. Videre er det 

angitt krav til oppfølging av de/den som blir mobbet, mobberen og klassen.  

                                                

20 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 23 og 77; Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 
20.12.2017. 
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Det fremgår av intervjuer med rektorer at skolene følger Handlingsløypa ved mobbing i håndteringen av 

mobbesaker. Noen rektorer påpeker at Handlingsløypa fungerer godt i håndteringen av mobbesaker, og 

andre erfarer at den fungerer «greit». Ikke alle skolene har erfaring med bruk av Handlingsløypa, da 

skolene ikke har hatt mobbesaker siden den ble innført. En av rektorene påpeker at Handlingsløypa 

oppleves som for detaljert og inneholder mange punkter, noe som gjør den mindre anvendelig. Det trekkes 

frem at lærerne er uenig i noen av tiltakene i Handlingsløypa som de ikke mener er hensiktsmessige, 

eksempelvis tiltak om gruppesamtaler med mobbere. Det opplyses at lærerne velger bort disse tiltakene.  

Det fremgår i intervju med leder for A-team at Handlingsløypa har bidratt til å tydeliggjøre hvordan skolene 

skal følge opp mobbesaker, og at skolene har blitt mer bevisste på at både den som varsler og den det har 

blitt varslet om skal følges opp. A-team opplyser i intervju at de får inn få henvendelser som gjelder 

Handlingsløypa ved mobbing og erfarer at skolene er trygge i å bruke den. 

Skoleeier opplyser i intervju at rektorene tar kontakt med skolefaglig rådgiver eller kommunalsjef når 

hendelser som skal varsles skoleeier oppstår. Det er imidlertid ikke vanlig at kommunen kontaktes i 

enkeltsaker som ikke gjelder skjerpet aktivitetsplikt eller alvorlige saker. 

Skoleeier har utarbeidet en felles rutine for oppfølging av saker der Fylkesmannen har fattet vedtak etter 

oppll. § 9 A-6. Rutinen dreier seg om saker der eleven eller elevens foreldre har fått medhold fra 

Fylkesmannen i at skolen ikke har gjort tilstrekkelig for å sørge for at eleven har det trygt og godt på 

skolen. I rutinen fremgår det at A-team skal kobles på i disse sakene for å hjelpe skolen med å tilrettelegge 

for at Fylkesmannens pålegg blir gjennomført. Dette gjøres ved at skoleeier skal kontakte A-team når 

vedtaket fra Fylkesmannen foreligger, og at A-team deretter tar omgående kontakt med skolen og avtaler 

møter. Videre fremgår det at A-team kan bistå skolene også i vanskelige saker som ikke er meldt til 

Fylkesmannen, eksempelvis ved å komme med forslag til hva som skal inngå i en aktivitetsplan eller ved 

å kartlegge klassemiljøet.  

Leder for A-team opplyser at rutinen har kommet til anvendelse én gang, og at rutinen i denne saken ikke 

ble fulgt da det var rektor, og ikke skoleeier, som kontaktet A-team. A-team opplevde at veiledningen og 

samarbeidet A-team hadde med skolen om den aktuelle aktivitetsplanen var godt.  

Skolenes håndtering av saker der den elev ikke har det trygt og godt på skolen 

I tillegg til å benytte Handlingsløya mot mobbing, har flere av skolene utarbeidet egne rutiner for håndtering 

av enkeltsaker. Det fremgår av intervjuer og innsamlet dokumentasjon at flere av skolene følger samme 

praksis der kontaktlærer har ansvar for å undersøke saken nærmere. På en av skolene opplyser rektor at 

det er fast rutine at skolen både skal snakke med den som blir mobbet og den som mobber. Skolen har 

utarbeidet en egen avtale som benyttes i skolens oppfølging av den som mobber. Dette er ikke en avtale 

om hva eleven ikke skal gjøre, men en avtale om hvordan skolen kan hjelpe barnet med å unngå at slike 

saker oppstår.  

Det varierer blant skolene i hvilken grad rektor er involvert i oppfølgingen av enkeltsaker. Ved en av skolene 

er inspektør ansvarlig for å følge opp saken sammen med sosiallærer. Ved en annen skole er det lærer og 

sosiallærer som tar tak i varslingsaker og avgjør behov for å varsle om saken til rektor. Dersom saken 

vurderes som en enkeltstående hendelse som ikke er alvorlig eller en «mindre sak», avtaler kontaktlærer 

og sosiallærer eventuelle tiltak med foresatte og eleven. Etter to uker eller når avtalte tiltak er gjennomført 

tar kontaktlærer kontakt igjen for å avtale om det skal iverksettes ytterligere tiltak. Dersom saken ikke er 

løst, settes det i gang aktivitetsplan og rektor varsles. 

Det fremgår av intervju med rektorer at det er særlig utfordrende å håndtere elever med skolevegring og 

utagerende adferd fordi det er få som har tilstrekkelig kompetanse om hvordan de skal håndtere slike 

saker. Det trekkes også frem i intervju at det kan være krevende når hendelser utenfor skoletiden i stor 

grad påvirker skolesituasjonen. I slike saker involverer skolen foresatte, men opplever at det kan være 

krevende fordi foresatte har forskjellige holdninger og grenser for aktiviteter og hendelser utenfor 

skolesituasjonen. 
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I spørreundersøkelsen til rektorene ved skolene i kommunen, oppgir ni av ti at skolen har etablert rutiner 

som skal bidra til å sikre at skolen ivaretar plikten til å undersøke saker der er mistanke om at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø, og plikten til å sette inn tiltak som sørger for eleven får et trygt og godt 

skolemiljø, jf. aktivitetsplikten i oppll. § 9 A-4.21 

Figur 5 Skolenes rutiner for å undersøke og sette inn tiltak for elever som ikke har det trygt og godt på skolen. 

 

Det fremgår av intervju at helsesøstrene ved skolene involveres i håndteringen av saker ved at elever som 

ikke har det trygt og godt på skolen ofte henvises til samtaler med helsesøster. Helsesøster involveres også 

ofte i å undersøke saker der det er avdekket at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, eksempelvis 

gjennom å ha samtaler med elevene. Dersom eleven samtykker, kan skolehelsetjenesten samarbeide med 

læreren om tiltak. Helsesøster har også mandat til å arbeide terapeutisk opp mot familier. Helsesøster 

trenger ikke å informere skolen om dette dersom familien ikke ønsker det. Dette trekkes frem av en av 

rektorene som positivt, da det kan senke terskelen for enkelte familier til å ta kontakt med helsesøster.  

I et intervju blir det trukket frem at skolen i større grad enn tidligere involverer helsesøster i saker som 

omhandler elevenes psykososiale skolemiljø. Helsesøsters inntrykk er likevel at det ikke er tilstrekkelig 

kapasitet hos helsesøster og lærerne til å følge opp alle de elevene som har behov for oppfølging. 

Leder for A-team opplyser i intervju at A-team har observert at store utskiftninger eller manglende ledelse 

ved enkelte skoler har hatt innvirkning på håndtering av enkeltsaker. A-teams erfaring er at til dels store 

utskiftninger i ledergruppen ved enkelte skoler påvirker skolens kapasitet til å ta kontakt med A-team, noe 

som blant annet gir utslag i kvaliteten på skolen aktivitetsplaner. Til gjengjeld erfarer A-team at skolene 

som har en godt etablert ledergruppe og som har kapasitet til å gå inn i og drøfte enkeltsaker med A-team 

arbeider bedre med håndteringen av saker hvor elever ikke har det trygt og godt på skolen. 

I spørreundersøkelsen blant rektorer svarer fire at de er delvis uenig og fire av rektorene angir at de er 

uenig i påstanden «jeg vet om tilfeller av mobbing eller andre krenkelser på skolen som ikke har blitt fulgt 

tilstrekkelig opp fra skolens side». 

                                                

21 Den tiende rektoren svarer vet ikke da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Figur 6 Rektorenes kjennskap til tilfeller av mobbing og andre krenkelser som ikke er fulgt tilstrekkelig opp. 

 

Totalt fem prosent av lærerne som har svart oppgir at de er enige (én prosent) eller delvis enig (fire 

prosent) i påstanden «jeg vet om tilfeller av mobbing eller andre krenkelser på skolen som ikke har blitt 

fulgt tilstrekkelig opp fra skolens side». 79 prosent av lærerne som har svart oppgir at de er delvis uenig 

(seks prosent) eller uenig (73 prosent) i påstanden. 

Figur 7 Lærernes kjennskap til tilfeller av mobbing og andre krenkelser som ikke er fulgt tilstrekkelig opp. 

 

Også på dette spørsmålet er det en av skolene som har en svarfordeling som avviker fra de øvrige 

skolene.22 Ved denne skolen oppgir til sammen 23,5 prosent av lærerne at de er helt enige (seks prosent) 

eller delvis enig (18 prosent) i påstanden «jeg vet om tilfeller av mobbing eller andre krenkelser på skolen 

som ikke har blitt fulgt tilstrekkelig opp fra skolens side». Dette er 19 prosentpoeng høyere enn den totale 

prosentandelen av lærerne som har svart dette. 

 

                                                

22 Det dreier seg om samme skole som også i avsnitt 3.3.1 er omtalt som en skole med avvikende svarfordeling. 
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3.4.2 Vurdering 

Revisjonen vurderer det som positivt at skoleeier har utformet felles rutiner for oppfølging av saker i 

Handlingsløypa ved mobbing som inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Undersøkelsen viser 

at Handlingsløypa har bidratt til å tydeliggjøre hvordan skolene skal følge opp mobbesaker. Samtidig 

fremgår det at Handlingsløypa benyttes for å løse mobbesaker, og dekker dermed ikke alle saker der 

skolene plikter å sette inn tiltak jf. oppll. § 9 A-4. Dette medfører etter revisjonens vurdering en risiko for 

at skolene ikke i tilstrekkelig grad etterlever kravene i oppll. § 9 A-4 ved håndtering av saker der elever 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, men der dette skyldes andre forhold enn mobbing. Etter revisjonens 

vurdering kan det være hensiktsmessig at det tydeliggjøres ytterligere hvordan skolene skal gå frem for å 

undersøke og iverksette tiltak i tilfeller der en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, men der det ikke 

dreier seg om mobbing.  

Basert på gjennomgang av enkelte rutiner som er utarbeidet ved skolene kan se ut til at rektor ikke varsles 

om alle saker, men at kontaktlærer og sosiallærer kan vurdere behovet for å varsle rektor om saken. 

Revisjonen vil presisere viktigheten av at rektor varsles ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke 

har det trygt og godt. Revisjonen viser til at det er presisert i forarbeidene til kapittel 9 A at all mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal varsles til rektor. Dette legger 

ifølge forarbeidene grunnlaget for at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene 

på skolen har det og gir viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø.23 Revisjonen registrerer også at det i rutiner på skoler fremgår at kontaktlærere og sosiallærer 

i det som regnes som «mindre alvorlige saker» kan avtale eventuelle tiltak med elever og foresatte før det 

iverksettes en aktivitetsplan. Revisjonen vil i denne forbindelse presisere at plikten til å sette inn tiltak og 

plikten til å lage aktivitetsplan utløses samtidig når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt eller 

når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Det er presisert 

at det ikke er strenge krav for hva å si ifra betyr, og at det er tilstrekkelig at en elev gir uttrykk for at det 

ikke er trygt og godt å være på skolen. Dersom lærere selv skal iverksette tiltak på lavere nivå uten å lage 

aktivitetsplan, må det derfor være tydelige rutiner for å sikre at plikten til å iverksette tiltak og utarbeide 

aktivitetsplan i tråd med oppll. § 9 A-4 er ivaretatt.  

Samlet sett er det et fåtall av lærerne – og ingen rektorer – som opplyser å kjenne til tilfeller av mobbing 

eller andre krenkelser på skolen som ikke har blitt fulgt tilstrekkelig opp fra skolens side. Samtidig indikerer 

svarene fra lærerne ved én av skolene at det er flere saker som ikke har blitt fulgt tilstrekkelig opp ved 

denne skolen enn ved de øvrige skolene. Revisjonen vil understreke viktigheten av at kommunen sørger 

for at krav i oppll. kapittel 9 A etterleves ved alle skolene. Det er skoleeiers ansvar jf. oppll. § 13-10 at 

kravene i opplæringsloven oppfylles, og skoleeier bør dermed ha systemer som er egnet til å avdekke 

mangler ved enkeltskoler, slik at tiltak kan settes i verk ved behov. 

3.5 Rutiner for utarbeidelse av aktivitetsplan i samsvar med opplæringsloven § 9 A-4 

3.5.1 Datagrunnlag 

Skoleeier har utarbeidet en felles mal for aktivitetsplan som alle skolene er pålagt å bruke for 

dokumentasjon av tiltak i henhold til aktivitetsplikten. I malen skal skolene blant annet fylle ut hvilke 

utfordringer tiltakene skal løses, beskrivelse av tiltakene, dato for gjennomføring, hvem som er ansvarlig 

og dato for evaluering. Skolen skal også fylle ut et punkt i malen om at eleven er hørt/har medvirket (se 

nærmere om dette i kapittel 4). Elev/foresatte skal i malen bekrefte at eleven har det trygt og godt når 

saken avsluttes, og skolen skal fylles ut avtalt dato for sjekkpunkt. Videre skal skolen bekrefte at 

aktivitetsplanen er gjennomgått sammen med foresatte/elev. Rektor skal signere på aktivitetsplanen.  

Malen for aktivitetsplan ble først utarbeidet høsten 2017, og har blitt revidert flere ganger etter dette på 

bakgrunn av innspill fra skolene, egne erfaringer og samlinger hos Fylkesmannen. Siste mal for 

aktivitetsplan forelå i september 2018, der skoleeier i tillegg til selve malen har utarbeidet en egen 

veiledning til malen, med stikkord til hvert av punktene som skal fylles ut. Her presiseres det blant annet 

at utfordringene som skal løses skal beskrives så spesifikk og konkret at en utenforstående kan forstå hva 

det handler om. Det presiseres at elevens subjektive opplevelse, foresattes perspektiv og resultat av 

                                                

23 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 23 og 77; Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 
20.12.2017. 
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skolens undersøkelse skal belyses. Skolen skal definere problemet/problemene som skal løses ut i fra begge 

perspektivene og gjøre en eventuell vekting av disse der det trengs. I beskrivelsen av tiltak er det presisert 

at tiltakene skal være konkrete og spisset mot utfordringen som skal løses. Det presiseres at det skal 

utarbeides tiltak på individ-, system-, og gruppenivå. Det vises til at noen tiltak er korte og avsluttes fort, 

eller gjøres en gang, mens andre kan vare lenge. Tiltak kan også komme til underveis i prosessen fordi 

situasjonen ender seg. Videre presiseres det at det er viktig å ikke «slippe» eleven for tidlig. 

Skoleeier samarbeidet med A-team om å utarbeide malen for aktivitetsplanen og veiledningen til malen. 

Skoleeier opplever at aktivitetsplanen kommunen nå bruker fungerer godt. Skoleeier har vært opptatt av 

at tiltakene skal være konkrete nok, at frist for å evaluere tiltak er satt, og at det skal komme tydelig frem 

at eleven har fått uttalt seg. Dette har blitt diskutert flere ganger med rektorer og på skolene. Skoleeier 

følger også med på maler og rutiner fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen, og vurderer fortløpende 

behov for å justere kommunens maler og rutiner. 

Det opplyses i intervju at både skoleeier og A-team jobber for at det skal være felles rutiner for 

aktivitetsplaner og at det ikke skal være forskjeller mellom skolene på hvordan de jobber med slike planer. 

A-team har bistått enkelte skoler i arbeidet med aktivitetsplaner og har holdt økter på skoler som har 

etterspurt veiledning i utarbeidelsen av aktivitetsplaner. Per oktober 2018 hadde A-team gjort dette på 

tre-fire skoler i kommunen. Kommunen har i ledernettverket oppfordret flere skoler til å bruke av fellestiden 

til dette. Det ble gitt informasjon om dette tilbudet i ledernettverk i oktober 2018, og leder for A-team 

opplyser at de venter flere henvendelser om dette. Skoleeier opplyser at det er en pågående prosess for å 

finne en god måte for skolene å arbeide med aktivitetsplaner på. 

Skoleeier og leder for A-team påpeker i intervju at det er viktig at lærerne er med på å skrive 

aktivitetsplaner. A-team har vært opptatt av at lærerne selv skal få erfaring med å utarbeide 

aktivitetsplaner sammen med ledelsen, og at dette ikke kun blir en oppgave for skoleledelsen. For A-team 

er det et viktig mål å gjøre det mindre fremmed å jobbe med aktivitetsplaner og at flest mulig lærere skal 

bli godt kjent med å lage aktivitetsplaner.  

Det fremgår av intervjuer med rektorer at det er ulikt hvordan skolene jobber med aktivitetsplanene. Ved 

noen skoler er det lærerne som selv utarbeider aktivitetsplanene. Ved andre skoler samarbeider lærer med 

sosiallærer/rådgiver om å lage planen, og det er sosiallærer/rådgiver som fører aktivitetsplanen i pennen 

og sørger for at punktene følges opp. Miljøterapeut og inspektør er også involvert i aktivitetsplaner ved 

enkelte skoler og gjennomgår aktivitetsplanene før de settes i verk. Ved en av skolene deltar rektor alltid 

på første møte når aktivitetsplanen skal utarbeides, og det er rektor selv som utarbeider aktivitetsplanen. 

Rektor ved alle skolene involveres i aktivitetsplanene ved at de skriver under på aktivitetsplanene til slutt, 

og kontrollerer dermed at rutiner knyttet til involvering av eleven er fulgt.  

Det fremgår av intervju med en rektor at skolen har lagt til egne rutiner i aktivitetsplanen, blant annet at 

rektor skal holdes løpende orientert om aktivitetsplanen. Dette er ikke standard i kommunens mal, men er 

en tilleggspresisering som rektor opplever som viktig. 

Antallet aktivitetsplaner varierer mellom skolene (tre-elleve aktivitetsplaner per skole). Flere rektorer 

opplyser i intervju at det er lav terskel for å lage en aktivitetsplan i saker hvis det er avdekket av elever 

ikke har det trygt og godt på skolen. En av rektorene opplyser i intervju at tidspunkt for når en plan skal 

utarbeides har vært tema på trinnmøter for å sikre at det er en felles forståelse for at det skal det være 

lav terskel for å opprette en aktivitetsplan hvis foreldre eller elever melder at de ikke har det trygt og godt 

på skolen.  

Rektor ved en skole som har hatt få aktivitetsplaner opplyser at skolen har et effektivt system for å fange 

opp ting som skjer og behandle saker på et tidlig stadium. Dersom det varsles om at en elev ikke har det 

trygt og godt har skolen en rutine for at kontaktlærer har ansvaret for å følge opp og skal undersøke saken 

nærmere sammen med sosiallærer. Kontaktlærer og sosiallærer vurderer sammen om det er grunnlag for 

at rektor skal varsles og det lages en aktivitetsplan. Dersom det er en enkeltstående hendelse som ikke er 

alvorlig eller en «mindre sak», avtales eventuelle tiltak på dette nivået. Etter to uker tar kontaktlærer 

kontakt igjen for å avtale om man skal gjøre ytterligere tiltak. Dersom saken ikke er løst lages det en 

aktivitetsplan. 
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Det fremgår av intervju at enkelte skoler også lager aktivitetsplaner og tiltak for den/de som mobber eller 

er anklaget for å mobbe. Noen skoler har laget aktivitetsplaner på gruppenivå. En rektor kommenterer i 

intervju at de fleste av sakene der det er utarbeidet aktivitetsplaner i hovedsak har dreid seg om 

skolevegring eller usikkerhet og ikke mobbing, selv om den involverte også kan oppleve mobbing.  

Flere rektorer påpeker i intervju at det kan være krevende å avgjøre når en plan skal avsluttes. Selv om 

skolen har gjort tiltak for å bedre skolemiljøet, opplevd forbedringer og avsluttet aktivitetsplaner, kan det 

fort endre seg som følge av hendelser utenfor skolen. Hvis planer da er avsluttet, har skolen måttet lage 

nye. 

A-team har deltatt i arbeidet med å vurdere planer og sett eksempler på aktivitetsplaner fra alle skolene i 

kommunen. Leder for A-team opplyser i intervju at det har vært en del variasjon både når det gjelder 

omfang, innhold og kvalitet på aktivitetsplanene. A-team tror at forskjellen i antall aktivitetsplaner blant 

annet handler om praksis og skolenes rutiner, og hvem som tar tak i sakene. Samtidig påpekes det at 

variasjonen også må sees i sammenheng med at lovverket er nytt. A-team opplever generelt at skolene er 

raske med å lage aktivitetsplaner for elever som det varsles om at ikke har det trygt og godt på skolen, 

men at skolene likevel har noe ulik praksis for når det skal opprettes en aktivitetsplan. A-team samarbeider 

med kommunen om å lage felles rutines for når aktivitetsplaner skal opprettes. 

A-team opplever videre at de fleste skolene har forbedringspotensial når det gjelder kvaliteten på 

aktivitetsplaner, og har registrert at flere skoler har utfordringer med å samarbeide med elever og foreldre 

om aktivitetsplaner. A-team trekker frem at en skole har vært spesielt god på å bruke A-team til å veilede 

i å utarbeide gode og konkrete aktivitetsplaner i samarbeid med elever og foresatte, og som igjen har ført 

til et godt skole-hjem-samarbeid. A-team erfarer at aktivitetsplanene som er laget på gruppenivå har gitt 

gode resultater på enkelte skoler, men at det ikke alle skolene er klar over denne muligheten.  

I spørreundersøkelsen til rektorer oppgir ni av ti rektorer at skolen har etablert rutiner for å sikre at det 

blir utarbeidet en skriftlig plan når det gjøres tiltak for en elev som ikke har det trygt og godt på skolen. 

Videre oppgir ni av ti rektorer at planen inneholder informasjon om a) hvilket problem tiltakene skal løse, 

b) hvilke tiltak skolen har planlagt, c) når tiltakene skal gjennomføres, d) hvem som er ansvarlig for 

gjennomføring av tiltakene, og e) når tiltakene skal evalueres.24 

Figur 8 Rutiner for utarbeidelse av og innhold i aktivitetsplan. 

 

                                                

24 Den tiende rektoren svarer vet ikke, da rektoren opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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I spørreundersøkelsen til lærere oppgir 94 prosent av kontaktlærerne at skolen har etablert rutiner for å 

sikre at det blir utarbeidet en skriftlig plan når det blir iverksatt tiltak i en sak der en elev ikke har det trygt 

og godt på skolen. 87 prosent av kontaktlærerne opplyser at planen inneholder informasjon om a) hvilket 

problem tiltakene skal løse, b) hvilke tiltak skolen har planlagt, c) når tiltakene skal gjennomføres, d) hvem 

som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og e) når tiltakene skal evalueres. Fem prosent av lærerne 

som har svart på spørsmålet kjenner ikke til om skolenes planer inneholder disse punktene.  

3.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at skoleeier har utarbeidet en felles mal for aktivitetsplan som alle skolene bruker, 

samt en veiledning for utfylling av malen. Oppegård kommunes mal for aktivitetsplan oppfyller kravene til 

innhold som fremgår av oppll. § 9 A-4. Veiledningen bidrar til viktige presiseringer om hvordan skolene 

skal fylle ut planen. Det at kommunen har en felles mal med veiledning er etter revisjonens vurdering 

positivt, og bidrar til å sikre både at aktivitetsplaner utarbeides, at innholdet er i samsvar med minstekrav 

i regelverket og at det etableres en mest mulig lik praksis på tvers av skolene. Revisjonen registrerer at 

det går frem av malen at elevens subjektive opplevelse av situasjonen skal beskrives i aktivitetsplanen, at 

problembeskrivelsen og tiltakene skal være spesifikke og konkrete, og at skolene skal spesifisere 

synspunktene til elevene. Videre er det positivt at det stilles som krav i malen at det skal gjennomføres en 

egen evaluering som vedlegg til planen hvor det vurderes hvilke tiltak som skal videreføres. 

Undersøkelsen viser at de fleste av lærerne kjenner til rutinene for utarbeidelse av aktivitetsplan, og hva 

denne inneholder. Samtidig fremgår det av intervjuer og dokumentasjon at skolene har ulike rutiner og 

praksis for når aktivitetsplaner skal utarbeides og at antallet aktivitetsplaner varierer mellom skolene. Dette 

kan indikere at terskelen til å lage aktivitetsplaner kan være høyere på enkelte skoler enn andre.  

Etter revisjonens vurdering bør det tydeliggjøres at terskelen for å lage en aktivitetsplan skal være lav. I 

forarbeidene til nytt kapittel 9 A vises det til at plikten utløses ved at en elev sier ifra at det ikke er trygt 

og godt på skolen eller når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. Det påpekes at det ikke er strenge krav for hva å si ifra betyr, men at det er tilstrekkelig at en elev 

gir uttrykk for at det ikke er trygt og godt å være på skolen. I forarbeidene er det presisert at det er elevens 

opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og ikke årsakene til at eleven ikke opplever at det er trygt 

og godt å være på skolen.25  

Revisjonen registrerer at arbeidet med aktivitetsplaner er nytt for skolene, og at det arbeides med å utvikle 

felles praksis for skolene. Etter revisjonens vurdering er dette arbeidet viktig for å sikre mest mulig lik 

praksis på tvers av skolene, og at skolene etterlever plikten til å sette inn tiltak og utarbeide aktivitetsplan 

jf. oppll. § 9 A-4. 

 

                                                

25 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø).  
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4. Ivaretakelse av elevenes beste 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstilling: 

Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir ivaretatt? Herunder: 
 

 I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole etablert rutiner som sikrer at elevene blir hørt 
i spørsmål som gjelder dem selv, og at det blir tatt hensyn til elevens beste? 

 

4.2 Revisjonskriterier 

Kravet til at involverte elever skal bli hørt er forankret i Grunnloven § 104 der det går frem at barn har 

krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres 

mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser 

som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.  

Opplæringsloven § 9 A-4 om aktivitetsplikten stadfester at elever skal bli hørt i saker som omhandler dem, 

og at skolen skal legge til grunn elevens beste ved behandling av saker hvor en elev uttrykker å ikke ha 

det trygt og godt på skolen. Det går frem av § 9 A-4 femte ledd at «Skolen skal sørgje for at involverte 

elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid». 

I Rundskriv UDIR 3-2017 utdypes kravet til at skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og 

handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. Det presiseres at kravene i opplæringsloven må tolkes i samsvar 

med barnekonvensjonen.26 Dette innebærer blant annet at hva som er best for barnet må vurderes konkret 

og individuelt når skolen skal oppfylle sin aktivitetsplikt.27 

Forarbeidene til loven understreker at tiltak og aktiviteter som følger av aktivitetsplikten skal utøves i 

samråd med elevene som berøres.28 Det presiseres at dette gjelder både i forbindelse med plikten til å 

følge med, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak.29 I forarbeidene fremgår det at å understreke 

elevens rett til å bli hørt i lovteksten om aktivitetsplikten, vil både ha opplysende virkning og være et 

tydelig signal og påminnelse om at skolen skal utføre aktivitetene i samråd med elevene som påvirkes. 

Hvilke elever som skal involveres og hvordan dette skal skje vil avhenge av den konkrete saken og elevens 

alder og modenhet. Det er skolens ansvar å sørge for at alle involverte elever blir hørt, både de skolen 

mistenker eller kjenner til at ikke har det trygt og godt på skolen og andre elever som er involvert i saken. 

Forarbeidene slår fast at retten til å bli hørt også gjelder for elever som krenker eller mistenkes for å krenke 

andre.30 Retten til å bli hørt innebærer videre også at elever kan bestemme å ikke uttale seg, eller velge å 

uttale seg «gjennom en person eleven er fortrolig med».31 

 

 

                                                

26 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. 
27 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. Dette kravet følger av 
følger av FNs barnekomités kommentar til artikkel 14 i barnekonvensjonen og presiseres i NOU 2015:2 pkt. 2.2.4 s. 44 
og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/800. 
28 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 29. 
29 I Skolemiljø UDIR-3-2017 understrekes det at elevens medvirkning også gjelder plikten til å følge med. Dette settes 
i sammenheng med at elever er en svært viktig kilde til informasjon, og at det kan være nyttig å involvere elevene for 
å finne ut om det er bestemte steder eller elevmiljøer de ansatte bør følge særlig med på. 
30 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 19. 
31 Utdanningsdirektoratet: Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. 
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Utdanningsdirektoratet understreker i rundskriv at barnets rett til å bli hørt og hensynet til barnets beste 

skal være et overordnet premiss for vurderingen av egnede tiltak, med henvisning til Grunnloven § 104, 

barnekonvensjonen art. 3 og 12 og oppll. § 9 A-4 femte ledd. Videre presiseres det at «når skolen tar 

stilling til hvilke tiltak som bør settes inn, må den vurdere det opp mot hva slags tiltak som ivaretar barnets 

interesser best mulig. Her er det også viktig at barnet gis anledning til å bli hørt».32 

Plikten til å sette inn tiltak må ifølge Utdanningsdirektoratet sees i sammenheng med hensyn til barnets 

beste ved at tiltaksplikten gjelder i alle tilfeller der eleven ikke har et godt skolemiljø, også i tilfeller der en 

elev ikke ønsker å innrømme at han eller hun utsettes for krenkelser.33 Selv om eleven gir uttrykk for at 

alt er bra, er det likevel hvordan eleven faktisk har det som avgjør om retten til et trygt og godt skolemiljø 

etter oppll. § 9 A-2 er brutt, og om det skal settes inn tiltak.  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Rutiner for ivaretakelse og inkludering av elever  

4.3.1 Datagrunnlag 

Ifølge Handlingsløypa ved mobbing, som er en del av Oppegård kommunes Plan for trygt og godt skolemiljø 

2018-2022, fremgår det at ved varsel eller mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt, skal skolen 

ha en samtale med den varselet eller mistanken gjelder for å avdekke om mobbing foregår.34 

Handlingsløypa viser videre til at skolen i saker hvor mobbing er avdekket skal ha individuelle samtaler 

med den/de som mobber og den/de som er mobbet, og deres foresatte. Handlingsløypa viser videre at alle 

involverte elever skal bli hørt i forbindelse med en mobbesak hvor det lages en aktivitetsplan.  

I veiledningen til malen for aktivitetsplan som Oppegård kommune har laget legges det vekt på at elevens 

subjektive opplevelse, foresattes perspektiv og resultatene av skolens undersøkelse skal komme frem i 

beskrivelsen av problemet som skal løses, og at skolene kan gjøre en vektig av disse perspektivene om 

nødvendig. Det er også et eget punkt i malen om hvorvidt eleven er hørt og har medvirket. I skoleeiers 

veiledning til dette punktet står det at «Eleven skal få uttale seg i alle delpliktene og skolen skal 

synliggjøre/dokumentere hva eleven mener. Hvilke tiltak tror eleven at fungerer? Hva ønsker eleven 

selv?».35  

Skoleeier opplyser i intervju at det i mange aktivitetsplaner har vært utydelig på hvilken måte eleven er 

blitt hørt og har medvirket til aktivitetsplanen. Også i saker som har blitt behandlet av Fylkesmannen, har 

Fylkesmannen påpekt at det har vært uklart hvordan elever har medvirket til aktivitetsplaner laget ved 

skolene i kommunen. Skoleeier opplyser at elevmedvirkning i aktivitetsplaner har vært diskutert i ledernett-

verket i kommunen og på regelverksamling hos Fylkesmannen hvor representanter fra skoleeier og rektor 

ved flere av skolene deltok. I etterkant av opplæring hos Fylkesmannen har skoleeier derfor tydeliggjort i 

malen og i veiledningen til malen for aktivitetsplan hvordan eleven skal involveres. 

I spørreundersøkelsen som ble sendt ut til rektorene ved skolene i Oppegård kommune, svarer syv av ti 

rektorer at skolen har system og rutiner for å sikre at elever blir hørt i saker som berører dem (se figuren 

under).36  

                                                

32 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017, s. 14. 
33 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 26. 
34 Oppegård kommune. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, s. 23.  
35 Oppegård kommune. Aktivitetsplan for å sikre et trygt og godt skolemiljø jf. opplæringsloven § 9 A-4. 2018. Med 
veiledning.  
36 Den tiende rektoren svarer vet ikke da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Figur 9 System og rutiner for å sikre at elever blir hørt i saker som berører dem. 

 
 

Videre oppgir fem av ti rektorer at skolen har system og rutiner for å sikre at en elev som er berørt i en 

sak får mulighet til å uttale seg om hvilke tiltak eleven tror at kan virke. Fire av ti svarer at skolen delvis 

har slike system og rutiner (se figuren under). Syv av ti rektorer svarer at skolen har system og rutiner for 

å sikre at den berørte eleven blir involvert i å evaluere tiltakene som blir iverksatt. To av ti rektorer svarer 

at skolen delvis har system og rutiner for dette (se figuren under).37  

Figur 10 System og rutiner for å involvere eleven i valg og evaluering av tiltak. 

 
 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til lærere, svarer 74 prosent av respondentene at de er helt enig i 

påstanden om at eleven blir hørt i arbeidet med å undersøke, vurdere og evaluere egnede tiltak for å sikre 

at eleven får det trygt og godt på skolen. 13 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen svarer at 

de er delvis enig. Videre svarer 70 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen at de er helt enig i 

påstanden om at meningene til eleven som er berørt blir vektlagt i arbeidet med å finne egnede tiltak for 

                                                

37 En rektor svarer vet ikke på begge spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på 
tidspunktet for undersøkelsen. 
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å sikre at eleven får det trygt og godt på skolen, mens 14 prosent er delvis enig i samme påstand (se 

figuren under).  

Figur 11 Lærernes oppfattelse av hvorvidt eleven blir hørt i saker som eleven er berørt av. 

 

I intervjuer med rektorer fremgår det at elevmedvirkning er noe skolene jobber med å bli bedre på. 

I etterkant av opplæring hos Fylkesmannen oppleves det blant rektorene som tydeligere hva skolene skal 

gjøre for å ivareta kravet til at involverte elever blir hørt.  

Ved en skole har sosiallærer tatt initiativ til å etablere en rutine for å skrive et detaljert referat fra hva 

eleven og foreldre har uttalt i forbindelse med utarbeidelse av en aktivitetsplan. Referatet inngår i 

aktivitetsplanen som rektor skriver under på, og rektor opplever at elevmedvirkning i forbindelse med 

aktivitetsplan fungerer bra ved skolen. En annen rektor viser til at selv om elevene ved skolen involveres i 

stor grad i utarbeidelsen av aktivitetsplan, består en stor del av elevmedvirkningen i uformelle samtaler 

som ikke loggføres. Rektor mener at det ville være en god idé om slike samtaler også ble dokumentert i 

kommunens mal for aktivitetsplan. 

En av rektorene pekte på at det av og til er en avveining mellom tiltak som lærerne opplever at er til 

elevens beste og hva eleven selv ønsker. En rektor erfarer også at elevene ikke alltid ønsker å delta i det 

første møtet i forbindelse med utarbeidelse av en aktivitetsplanen, eller at foreldrene ikke ønsker at barnet 

skal delta. Skolen etterkommer i slike tilfeller dette, men har som rutine å oppfordre foreldre til å diskutere 

tiltak hjemme før møtet for å sikre at barnet blir hørt. Også på møter der elevene deltar erfarer rektor at 

det er viktig at elever og foreldre har diskutert tiltakene i forkant, da det kan være vanskelig for barnet å 

komme på tiltak under møtene. 

En av rektorene forteller i intervju at skolen alltid har samtaler med både den som mobber og den som blir 

mobbet når det kommer et varsel eller er mistanke om mobbing. I mobbesaker lager skolen videre en egen 

avtale mellom den som mobber og skolen. Dette er ikke en avtale om hva eleven ikke skal gjøre, men en 

avtale om hvordan skolen kan hjelpe barnet med å unngå at flere mobbesaker oppstår. 

Det opplyses i intervju med leder for A-team at alle skolene har et forbedringspotensial når det gjelder 

elevmedvirkning. Representant fra skolehelsetjenesten erfarer også at medvirkning fra eleven i saker der 

de er berørt kan være en utfordring for skolene, og at det ofte oppleves som enklere for voksne å snakke 

med voksne, og fagfolk å snakke med fagfolk, når tiltak skal settes i verk. 
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4.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at elevenes rett til å bli hørt i saker der de selv er berørt er tydeliggjort i skoleeiers 

mal for aktivitetsplan og veiledningen til denne, blant annet på bakgrunn av opplæring hos Fylkesmannen. 

Revisjonen mener kommunens mal og veiledning til aktivitetsplan på en god og brukervennlig måte legger 

til rette for ivaretakelse av kravet om elevmedvirkning og at barnet skal bli hørt, og det er positivt at 

kommunen etter innspill fra Fylkesmannen har satt i verk tiltak på systemnivå for å redusere risikoen for 

mangler på dette området. Revisjonen vurderer det videre som hensiktsmessig at skolene blant annet må 

dokumentere i aktivitetsplanene hvordan eleven er hørt, både i beskrivelse av utfordringer og om alle 

delpliktene.  

Samtidig svarer bare halvparten av rektorene i spørreundersøkelsen at de har rutiner for å spørre elever 

om hvilke tiltak eleven tror kan fungere. Det fremgår også av intervju at elever ikke alltid deltar i 

utarbeidelsen av tiltak. Mye av dialogen om tiltak føres med foresatte, særlig i tilfeller der barnet selv eller 

foresatte ikke ønsker at barnet er med i møter med skolen om aktivitetsplan og tiltak. Det opplyses at 

enkelte skoler i slike tilfeller oppfordrer foresatte til å diskutere tiltak med barnet. Revisjonen vil 

understreke at det er viktig at skolene finner andre måter å involvere eleven på, for eksempel forut for et 

slikt møte, når eleven eller foresatte ikke ønsker at eleven deltar i selve møtet, slik at elevens meninger 

og innspill kan tas med inn i arbeidet med aktivitetsplanen. 

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at skolen skal sørge for at alle involverte elever blir 

hørt, også elever som krenker eller mistenkes for å krenke andre elever. Videre presiseres det at elever 

som mistenkes for å krenke andre elever, eller har krenket andre elever, har samme rett til å bli hørt i 

saken som offeret for krenkelsen. Revisjonen synes det er positivt at det i Handlingsløypa ved mobbing 

fremgår at skolen i saker hvor mobbing er avdekket skal ha individuelle samtaler med den/de som mobber 

og den som er mobbet, og deres foresatte. Revisjonen mener likevel at det kan være behov for å 

tydeliggjøre at elever som krenker eller mistenkes for å krenke også skal høres i saker som ikke er vurdert 

som mobbesaker og som ikke følger Handlingsløypa ved mobbing.   
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5. Forebygging, avdekking og bekjempelse 

av mobbing 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og bekjempelse av 
mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen? Herunder: 

 

 I hvilken grad har skolene formulert mål, utarbeidet planer og satt i verk tiltak for å bidra til et 

godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, og i hvilken grad blir mål, planer og tiltak 

jevnlig evaluert og oppdatert (systematisk og kontinuerlig arbeid)? 

 Er ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet tydelig fordelt? 

Under dette, er det etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre at ansatte er kjent med sin 

aktivitetsplikt jf. opplæringsloven kapittel 9 A? 

 Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven? 
 

5.2 Revisjonskriterier 

5.2.1 Systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme et godt skolemiljø 

Retten til et trygt og godt skolemiljø går frem av opplæringsloven § 9 A-2.38 I forarbeidene til nytt 

kapittel 9 A i opplæringsloven er det understreket at begrepet «skolemiljø» skal omfatte både det fysiske 

og det psykososiale miljøet.39 

Opplæringsloven § 9 A-3 stiller følgende krav til skolenes systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø: 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at 

krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. 

Nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser er et nytt lovkrav fra 1. august 2017, mens kravene til 

kontinuerlig og systematisk arbeid er videreført fra tidligere §§ 9a-3 og 9a-4. Ansvar for å etterleve krav 

om systematisk og kontinuerlig skolemiljøarbeid er i ny lov eksplisitt lagt til rektor, mens det i tidligere lov 

var lagt til skoleledelsen.40 

Forarbeidene til § 9 A-3 første ledd slår fast at begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Begrepet kan omfatte 

direkte handlinger og verbale uttrykk, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og 

baksnakking. Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene skal omfattes 

av begrepet krenkelser.41 

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A legger vekt på at «å oppnå målet om et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helsen, miljøet og tryggheten til eleven, må det systematiske arbeidet være en integrert del av 

skolevirksomheten på den enkelte skole». Det presiseres at det systematiske arbeidet på tilpasses 

forholdene på den enkelte skole. Det presiseres at kravet om systematisk arbeid handler «til dels om at 

det må etableres gode rutiner for å oppfylle kravene og dels om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og 

overordnet ansvar for skolemiljøet».42  

                                                

38 Tilsvarende krav, med noe annen ordlyd, gikk før 1. august 2017 frem av opplæringsloven § 9a-1. 
39 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 12. 
40 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 61-62. 
41 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 75. 
42 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 61-62. 
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I rundskriv Udir-4-2014 fra Utdanningsdirektoratet blir kravene til systemrettet arbeid etter kapittel 9 A i 

opplæringsloven gjennomgått.43 Her blir blant annet følgende presisert: 

Hensikten med det systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at skolen jobber 

kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages og tas hånd om i tide. 

En nødvendig forutsetning for det systemrettede arbeidet er at skolen omsetter kravene i kapittel 9a til konkrete 

mål og handlinger. Skolen må ha planer og rutiner for hvordan elevens rett skal oppfylles. 

Rundskrivet viser videre til at skolene skal kunne dokumentere skriftlig «hva som skal gjøres, hvordan det 

skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort».44 Dette innebærer 

at det må være skriftlige rutiner som sikrer at arbeidet er målrettet og systematisk. 

Videre fremgår det av Utdanningsdirektoratets nettsider at skolen jevnlig må evaluere arbeidet med 

skolemiljøet basert på synspunkter fra ansatte, elever og foreldre for å kunne vurdere «i hvilken grad det 

forebyggende arbeidet fremmer et trygt og godt skolemiljø».45  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at skolenes plikt til å drive et systematisk arbeid for å 

forebygge og avdekke om elever ikke har det trygt og godt på skolen henger sammen med plikten til å 

følge med, jf. oppll. § 9 A-4 første ledd. Det fremheves av departementet at «jo bedre og mer systematisk 

de ansatte følger med og er årvåkne for hvordan elevene har det, desto større sannsynlighet er det for at 

utfordringer i skolemiljøet eller enkeltelevers vansker oppdages på et tidlig tidspunkt».46  

5.2.2 Roller og ansvar jf. kapittel 9 A i opplæringsloven  

I opplæringsloven § 9 A-4 om aktivitetsplikten er det tydeliggjort at alle som arbeider på skolen har et 

ansvar for å følge med, gripe inn og varsle rektor om elever som ikke har det trygt og godt på skolen.  

Det er presisert i UDIR-3-2017 at denne plikten omfatter alle som har en arbeidskontrakt med skolen eller 

skoleeier, men også «de som regelmessig oppholder seg på skolen for å yte tjeneste eller service til elevene 

eller skolen.»47 Det omfatter eksempelvis helsesøster, vaktmester, renholdere, praksisstudenter m.fl.  

Forarbeidene til loven begrunner at en vid personkrets omfattes av aktivitetsplikten i behovet for «best 

mulig å skape sikkerhet for at alle i elevenes omgivelser er årvåkne og tar affære dersom en elev ikke har 

det godt på skolen».48 Samtidig presiseres det at det «kreves (…) mer av en person som har en 

omsorgsrolle overfor elevene enn det kreves av personer med andre typer arbeidsoppgaver på skolen».49 

Ved mistanke eller varsel om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø er skolen pliktig til å undersøke 

saken og om nødvendig sette inn egnede tiltak. I Skolemiljø UDIR-3-2017 presiseres det at «hvilke ansatte 

som skal undersøke saken og bestemme hvilke tiltak som skal settes inn på vegne av skolen, må fastsettes 

konkret.»50 

 

 

                                                

43 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014. Publisert: 
21.05.2014. Ettersom kravet om kontinuerlig og systematisk skolemiljøarbeid er videreført fra tidligere kapittel 9a, 
legger vi til grunn at presiseringer som fremgår av rundskrivet med hensyn til systemrettet arbeid fremdeles kan legges 
til grunn. 
44 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014, s 4.  
45 Kravene er hentet fra Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv 
blant annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolens plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø. Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering 
46 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 21. 
47 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 7. 
48 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 20. 
49 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 8. 
50 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 7. 

https://reflex.udir.no/egenvurdering
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5.2.3 Informasjon om retter og plikter etter kapittel 9 A 

Av oppll. § 9 A-9 går det frem at skolene har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter 

etter opplæringsloven kapittel 9 A, og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til 

fylkesmannen, jf. oppll. § 9 A-9. Departementet understreker i forarbeidene til loven at «formålet med 

informasjonsplikten er å legge til rette for at elevene skal kunne kreve sine rettigheter oppfylt».51  

Ifølge UDIR-3-2017 skal elevene og foreldrene få «nok informasjon til å kunne vurdere om elevens 

rettigheter er oppfylt og hvordan de kan gå fram for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles».52 

Informasjonen skal være tilgjengelig, gis i egnet form og på egnede tidspunkter. Utdanningsdirektoratet 

påpeker at det eksempelvis kan være riktig å gi informasjon flere ganger i løpet av skoleåret. Videre 

presiseres det at det er ikke tilstrekkelig at elevene videreformidler informasjonen til foreldrene.53 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Mål, planer og tiltak for godt skolemiljø og forebygging av mobbing 

5.3.1 Datagrunnlag  

Skoleeiers mål og planer for godt skolemiljø 

Oppegård kommune har flere styringsdokumenter som beskriver kommunens mål, planer og tiltak for 

arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø og forebygge mobbing ved skolene i kommunen.  

I Kommuneplan 2011-2022 er et «godt læringsmiljø der alle inkluderes og opplever mestring» ett av flere 

mål for skolesektoren. Målet skal ifølge planen nås blant annet gjennom tilpasset opplæring, tettere 

oppfølging av læringsresultater og styrking av arbeidet innenfor psykisk helse på ungdomsskolene. Det 

trekkes frem at det i kommunen er «høyt prioritert å arbeide for et godt læringsmiljø hvor alle elever blir 

inkludert, trives og får lærelyst».54 

Kommunes Strategi for skoleutvikling 2015-2019 har som mål for skolesektoren at «Alle elever skal ha et 

godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkelser».55 Læringsmiljø er ett av fire prioriterte 

satsningsområder i strategien, og strategien lister opp en rekke kjennetegn på måloppnåelse for elever, 

lærere, skoleleder og skoleeier.  

Oppegård kommune vedtok i november 2017 en ny Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. I planen 

fremgår det, i samsvar med § 9 A-3 i opplæringsloven, at det er nulltoleranse for krenkelser og mobbing 

og at det skal arbeides systematisk for å forebygge krenkelser og mobbing på skolene.56 Planen inneholder 

rutiner kommunen og skolene skal følge for kartlegging, forebygging og håndtering av krenkelser og 

mobbing. Planen inneholder også fokusområder og eksempler på pedagogisk praksis som bidrar til et trygt 

og godt skolemiljø. Disse er ment å være verktøy for skolene og lærerne i deres systematiske arbeid for et 

trygt og godt skolemiljø. 

Det fremgår av intervju med skoleeier at Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 ble utarbeidet av en 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen og skolene. Arbeidet startet i 2017 i forbindelse 

med at den foregående fireårsplanen, Plan for godt læringsmiljø, utløp samme år. Planen er forankret hos 

skolene, ledernettverk, Barn og unges kommunestyre og foreldreutvalget i kommunen ved at disse har gitt 

innspill til planen. Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven trådte i kraft mens arbeidet med ny plan foregikk. 

Skoleeier opplyser at arbeidsgruppen sørget for at lovendringen ble innarbeidet i planutkastet.  

Kommunens Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 inneholder et årshjul som identifiserer oppgaver 

og ansvar knyttet til oppfølging av opplæringsloven kapittel 9 A for skoleeier og skolene. I tillegg inneholder 

planen Handlingsløypa ved mobbing, som beskriver i detalj hva skolene skal gjøre ved mistanke eller 

                                                

51 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s.64. 
52 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 5. 
53 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 7; 
https://reflex.udir.no/egenvurdering. 
54 Oppegård kommune. Kommuneplan 2011-2022. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2011, kapittel 5.2 Skole og 
kvalifisering, s. 28-29. 
55 Oppegård kommune. Strategi for skoleutvikling 2015-2019. Vedtatt i Oppegård kommunestyre 11.05.2015, s. 9. 
56 Oppegård kommune. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, s. 16-18.  
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varsling om mobbing. Arbeidet med Handlingsløypa var godt i gang da lovendringen ble vedtatt, og den 

ble derfor revidert våren 2017 for å innarbeide aktivitetsplikten.  

Kommunen opplyser at Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 ikke er planlagt revidert i løpet av 

planperioden. I forbindelse med kommunesammenslåing med Ski kommune 1. januar 2020 vil det være 

behov for å vurdere samsvar mellom kommunenes ulike planer, og Oppegård kommune avventer derfor 

revidering av plan for trygt og godt skolemiljø, strategi for skoleutvikling og andre planer for skolesektoren 

til dette arbeidet settes i gang. 

 

Krav til skolenes arbeid med skolemiljø fremgår i tillegg av Nærværsplan for elevnærvær i grunnskolen. 

Planen er utviklet av skoleeier i samarbeid med barnevernet, skolehelsetjenesten, rådgivere og sosiallærere 

ved skolene. Skoleeier opplyser at bakgrunnen for planen var at kommunen så behov for å ta tak i alvorlig 

skolefravær. Planen gjelder for hele grunnskolen, og inneholder felles retningslinjer og rutiner for hva 

skolene skal gjøre for å forebygge fravær, håndtere alvorlig fravær og sette inn nødvendige tiltak.57 

Nærværsplanen ble revidert i 2017 i forbindelse med utarbeidelsen av Plan for trygt og godt skolemiljø 

2018-2022. Den viktigste endringen ved denne revisjonen var en tydeliggjøring av barnevernets rolle.  

I Kompetanseplan for grunnskolene 2017-2018 er læringsmiljø og sosial kompetanse ett av to 

satsningsområder for etterutdanningstiltak i kommunen i 2017-2018.58 

Revidert forskrift om felles ordensreglement for grunnskolene i Oppegård kommune ble vedtatt 25. 

september 2017. Ordensreglementet fastsetter regler for elevenes rettigheter og plikter utover det som er 

fastsatt i lov. Av forskriften om felles ordensreglement fremgår det Oppegårdskolene har nulltoleranse for 

mobbing og at elever ved skolene i Oppegård ikke skal «bruke vold, trusler, mobbe, ha krenkende 

språkbruk og trakassere andre».59 

Planer og mål for et godt skolemiljø på den enkelte skole  

I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stilles det krav om at alle skolene skal ha en sosialpedagogisk 

plan som skal beskrive hvordan skolene jobber med skolemiljø og for å sikre at elevene utvikler sosial 

kompetanse. En av skolenes sosialpedagogiske planer er lagt inn i kommunens plan som et eksempel. 

Skoleeier følger opp skolenes sosialpedagogiske planer gjennom drøftinger i ledernettverk. Skolene er i 

tillegg pålagt å rapportere gjennom Moava 1310 at planen revideres hvert år. Skoleeier innhenter ikke de 

sosialpedagogiske planene fra den enkelte skole.  

 

Skoleeier har lagt vekt på at Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 skal være felles for alle skolene, 

og har gått bort fra at skolene må ha egne planer på dette området utover sosialpedagogisk plan. Det 

fremgår av intervju at dette er tydelig formidlet til skolene. Skoleeier opplyser i intervju at det ikke har 

vært en utfordring med at skolene holder fast på egne planer fremfor å implementere kommunens plan. I 

arbeidet med Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 har skoleeier vært opptatt av å tydeliggjøre hva 

skolene skal gjøre og hva deres ansvar er i arbeidet med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø, slik 

at planen blir lett anvendelig for både skoleledelsen og lærerne. 

 

Skoleeier har i tillegg stilt krav til at skolene skal utarbeide en egen plan for hvordan de skal implementere 

Plan for et trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Skolenes implementeringsplan skal inneholde en beskrivelse 

av hvordan skolene følger opp planen, samt vise hvordan skolen gjør elever og foresatte kjent med den. 

Kommunen etterspurte skolenes implementeringsplaner under virksomhetsbesøkene ved skolene i januar 

2018, og fikk bekreftet at alle skolene hadde utarbeidet en slik plan. På bakgrunn av virksomhetsbesøkene 

og implementeringsplanene som er lagt frem, opplever skoleeier at planen er godt implementert på skolene 

i kommunen.   

 

 

                                                

57 Oppegård kommune. Det er best når alle er her – Elevnærvær i grunnskolen, Nærværsplan. Revidert januar 2017.  
58 Oppegård kommune. Kompetanseplan for kvalitet 2017-2018. 2017. 
59 Oppegård kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppegård. Vedtatt i kommunestyret 

25.09.2017. 
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Det fremgår av intervjuer med rektorer at skolene bruker Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 på 

flere måter. For enkelte skoler fungerer den som et oppslagsverk for hvordan skolen skal jobbe med 

skolemiljøet. De delene av planen som omhandler faglige tema (fokusområdene) gjennomgås i personalet 

med jevne mellomrom ved flere av skolene. Flere rektorer gir uttrykk for at det er positivt at kommunen 

har laget en felles plan for alle skolene, slik at elever og foreldre er sikret at de samme retningslinjer følges 

ved alle skolene i kommunen. Selv om det er felles retningslinjer, opplever rektorene at det fortsatt er rom 

for egne tiltak og tilpasninger ved den enkelt skole. Det fremgår likevel av intervjuer at ikke alle skoler har 

en egen sosialpedagogisk plan på tidspunktet for revisjonen. En skole var i prosess med å utarbeide en 

sosialpedagogisk plan. En annen rektor opplyser at arbeidet med det psykososiale miljøet dekkes av andre 

planer og rutiner som skolen har utarbeidet, og opplever at det er unødvendig å utarbeide en egen plan 

for å gjenta det som allerede inngår i andre planer.   

Rektorene la høsten 2018 frem erfaringer med Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 på vegne av 

rektorgruppen i ledernettverk, inkludert innspill til forbedringer. Blant innspillene rektorene kom med var 

et ønske om at planen skal være mer fleksibel og med mulighet for endringer i løpet av planperioden 

2018-2022. Rektorene ønsker også en bedre synliggjøring av rollene til rådgivere og sosiallærere i planen, 

og en tydeliggjøring av skolenes varslingsrutiner i tilfeller der ansatte har mistanke om eller kjennskap til 

at elever ikke har det trygt og godt på skolen. 

I spørreundersøkelsen til rektorer svarer ni av ti rektorer at de er helt enig i at skolen har skriftlige planer 

som skal bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø, og at disse jevnlig evalueres og oppdateres. Åtte av 

ti rektorer er også helt enig i at skolen har tydelige mål for arbeidet med psykososialt skolemiljø. En av ti 

rektorer svarer delvis enig på dette spørsmålet (se figur under).60 

Figur 12 Rektorenes syn på skolens mål og planer for et trygt og godt skolemiljø. 

 

Blant lærerne oppgir 89 prosent av lærerne om har svart på undersøkelsen at de er helt enig i påstanden 

om at skolene har skriftlige planer for arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, mens åtte prosent svarer at 

de er delvis enig. 74 prosent av lærerne svarer at de er helt enig i at skolen har tydelige mål for arbeidet 

med psykososialt skolemiljø, mens 22 prosent oppgir at de er delvis enig i denne påstanden. 70 prosent 

av lærerne som har besvart undersøkelsen sier seg helt enig i påstanden om skolens mål, planer og tiltak 

blir jevnlig evaluert og oppdatert, mens 19 prosent svarer delvis enig (se figur under).  

                                                

60 Rektor ved én av skolene svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 
dager) på tidspunktet for undersøkelsen. 

9

8

9

0

1

00 0 00 0 0

1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Skolen har skriftlige planer som skal
bidra til å sikre at elevene har et

trygt og godt skolemiljø

Skolen har utarbeidet tydelige mål
for arbeidet med det psykososiale

skolemiljøet

Mål, planer og tiltak som gjelder det
psykososiale skolemiljøet blir jevnlig

evaluert og oppdatert

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (Rektorer, N = 10)

Helt Enig Delvis enig Delvis uenig Uenig Vet ikke



 

40  

Figur 13 Lærernes syn på skolens mål og planer for et trygt og godt skolemiljø. 

 

Revisjonen har også gjennomført en spørreundersøkelse blant FAU-ledere ved skolene i Oppegård 

kommune, og har fått svar fra FAU-ledere ved seks av skolene i kommunen.61 I undersøkelsen svarer fire 

av seks respondenter at de er helt enig i at skolen har formulert tydelige mål og utarbeidet planer for 

arbeidet med det psykososiale skolemiljøet, mens to respondenter sier seg delvis uenig i dette.  

Halvparten av respondentene mener at skolen i stor grad har gode og hensiktsmessige systemer og rutiner 

for å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene (se figur under). Samtidig kommenterer FAU ved én av 

skolene at det er lite kommunikasjon og samarbeid med FAU om tiltak, hendelser, planer og mål for 

skolemiljøarbeidet.   

Figur 14 FAUs syn på skolens systematiske arbeid for å bidra til et trygt og godt skolemiljø for elevene. 

 

                                                

61 Spørreundersøkelsen er sendt til FAU-ledere for skoleåret 2017-2018 med oppfordring om å involvere andre FAU-
representanter i besvarelsen av spørreundersøkelsen.  
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Videre oppgir tre FAU-ledere at de er het enig i at skolen evaluerer og oppdaterer mål, planer og tiltak 

jevnlig for å bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø. Én FAU-leder oppgir å være delvis enig og én oppgir 

å være delvis uenig. Den siste FAU-lederen oppgir vet ikke.  

Tiltak for et trygt og godt skolemiljø og forebygging av mobbing 

Oppegård kommunes Handlingsprogram 2017-2021 identifiserer fire prioriterte tiltak i arbeidet med 

skolemiljø:  

 Kompetanseheving for lærere og ledere om skolemiljø og ny paragraf 9 A i opplæringsloven 

 Innføre mobbeombud for skoler og barnehager i samarbeid med Ski 

 Legge til rette for å øke ressursene til sosiallærere på barnetrinnet 

 Videreutvikle samarbeidet mellom skolene og A-team for å styrke læringsmiljøarbeidet62 

Kommunen har opprettet et ambulerende team (A-team) organisert under PPT som jobber systemrettet 

med veiledning for skoleledere og pedagogisk personale i saker som angår skole- og læringsmiljø. A-team 

ble først etablert som et prøveprosjekt skoleåret 2014/2015, men er i dag et fast team på fire fulltidsansatte 

i PPT. Rektorene ved skolen kan be om hjelp fra A-team ved utfordringer med skolemiljøet i en klasse eller 

på et trinn, eller søke om kurs og kompetansehevingstiltak blant lærerne innen skolemiljø. A-team har 

også på forespørsel gitt råd og veiledning om innholdet i aktivitetsplikten ved enkeltskoler, og har også 

veiledet skoler i å lage gode aktivitetsplaner. 

Skoleeier opplyser i intervju at A-team har bidratt til å sette fokus på arbeidet med å følge opp hendelser 

i skolemiljøet. Det påpekes at ulike instanser nå samarbeider om å løse utfordringer fremfor at skolene 

arbeider med saker alene. Det har vært viktig for skoleeier å signalisere overfor skolene at det er lov å ha 

utfordringer og at de kan løses i fellesskap mellom skoleeier og skole. I intervju med rektorer trekkes også 

A-team frem som et viktig tiltak og noe skolene benytter seg av i stor grad. Rektorene gir uttrykk for at de 

føler A-team har nødvendig kapasitet og ressurser til å bistå skolene når det trengs. 

  

Oppegård kommune har siden skoleåret 2016-2017 bevilget ressurser til 0,2 sosiallærerstillinger ved hver 

barneskole. Fra skoleåret 2018-2019 ble sosiallærer/rådgiverfunksjonen styrket med ytterligere 0,2 

årsverk per skole, og utgjør nå 0,4 årsverk for barneskolene. Flere skoler har i tillegg valgt å ta av egen 

ramme for å øke stillingsprosenten til sosiallærer. Ungdomsskolene har kombinert rådgiver- og 

sosiallærerfunksjonen i 100-prosent stilling.  

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolene gjennom helsesøster, i tillegg til at skolepsykolog, lege og 

fysioterapeut er tilstede enkelte dager i uken ved enkelte skoler. På ungdomsskolene har helsesøster 

samtaler med alle nye 8. klassinger. Ved flere av ungdomsskolene er i tillegg miljøterapeuter fra 

Utekontakten tilstede enkelte dager. Utekontakten er et tilbud i regi av Barnevernet rettet mot ungdom i 

alderen 12–23 år.    

Fire av kommunens skoler deltok sammen med PPT og skoleeier skoleårene 2016-2017 og 2017-2018 i 

læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet, ledet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og 

atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger. Det opplyses i intervju med 

skoleeier og rektorer at prosjektet har bidratt til å sette fokus på arbeidet med skolemiljø på skolene. For 

å sikre overføringsverdi til skolene som ikke har deltatt har skoleeier sørget for at tilbakemeldinger, 

presentasjoner og erfaringer fra prosjektet er delt med de andre skolene i kommunen på møter og i 

fagnettverk. 

Skolene i Oppegård bruker Elevundersøkelsen og klassetrivsel.no/Spekter for å kartlegge skolemiljøet ved 

skolene. I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stilles det krav til at Elevundersøkelsen gjennomføres 

skal på 7. og 10. trinn hver høst, og resultatene fra undersøkelsen tas opp i elevrådet og i 

skolemiljøutvalget. Klassetrivsel.no er et ikke-anonymt digitalt verktøy som brukes for å få informasjon om 

hvordan elevene har det på skolen og hvilke relasjoner de har til lærere og medelever. Spørsmål fra 

                                                

62 Oppegård kommune. Handlingsprogram 2018-2021, Rådmannens forslag, kapittel 9.2 Skole, kvalifisering og 

barnevern, s. 59. 
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Spekter63 som avdekker mobbing og krenkende adferd legges inn i klassetrivsel.no og skal gjennomføres 

to ganger i året i henhold til årshjulet i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Klassetrivsel.no/Spekter 

brukes som en ikke-anonym spørreundersøkelse eller samtaleguide med yngre elever.  

Skoleeier opplyser at skoleeier har besluttet å ikke pålegge skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 

andre trinn enn 7. og 10. trinn, men at skolene står fritt til å bestemme dette selv. Skoleeier viser til at 

alle trinn ved samtlige skoler gjennomfører trivselsundersøkelse (Klassetrivsel/Spekter-undersøkelsen) to 

ganger i året i forkant av elev- og utviklingssamtalen. Denne undersøkelsen er i motsetning til 

Elevundersøkelsen ikke anonym, og skoleeier opplever at den gir skolen et meget godt bilde av den enkelte 

elevens psykososiale skolemiljø.   

I tillegg til at alle skolene skal gjennomføre Spekter-undersøkelsen to ganger i året, fremgår det av 

intervjuer at mange skoler også oftere og ved behov gjennomfører trivselsundersøkelser som er spisset og 

mer tilpasset utfordringer i den enkelte klasse. Sosiallærerne ved skolene følger opp resultatene fra disse 

undersøkelsene. Skolemiljø er også tema i elevsamtaler og i utviklingssamtaler med elever og foreldre. 

Alle barneskolene deltar i trivselslederprogrammet, hvor elever fra de eldste trinnene arrangerer leker for 

andre elever i friminuttene. Alle barneskolene og en av ungdomsskolene bruker også programmet Mitt 

valg, som er et forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. De 

ungdomsskolene som ikke bruker Mitt valg, har egne «trivselsteam» på skolen. Trivselsteamene består 

som regel av valgte elever fra hver klasse som har et særlig ansvar for å følge med på skolemiljøet og om 

medelevene har det bra. Trivselsteamene møtes jevnlig med sosiallærer eller rådgiver for å drøfte 

skolemiljøsituasjonen i klassen og på trinnet. De har også ansvar for å arrangere aktiviteter som styrker 

skolemiljøet. 

De enkelte skolene har i tillegg iverksatt egne tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø, som 

faddergrupper, aktiviteter i friminuttene og sosiale arrangementer for elevene. Flere av ungdomsskolene 

har mobilforbud i undervisningen og inne på skolen. Flere av skolene trekker frem aktivitetsdager hvor 

elevene kan møtes på tvers av klasser og trinn som viktige tiltak for et godt skolemiljø. En rektor trekker 

også frem en fakkelmarkering for inkludering og mot mobbing for elever, foresatte, lærere, hvor også 

politisk og administrativ ledelse i kommunen deltok, som et viktig arrangement som bidro til å øke 

bevisstheten om arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Flere av rektorene understreker også at et godt 

skole-hjem-samarbeid er en viktig forutsetning for et godt skolemiljø.  

Av Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 går det frem at rektor har ansvar for å evaluere 

inspeksjons/tilsynsordninger to ganger i året, og eventuelt justere ordningen ved behov. Det fremgår av 

intervju at flere av skolene har ordninger for å evaluere skolemiljøtiltak som er iverksatt. En av rektorene 

opplyser at ordningen med trivselsteam evalueres en gang i året. Det opplyses at elever også har vært 

involvert i evaluering av enkelttiltak som eksempelvis fakkelmarkeringen nevnt over. 

Ni av ti rektorer opplyser i spørreundersøkelsen at skolen har konkrete tiltak for å sikre et trygt og godt 

skolemiljø. Åtte av ti rektorer er også helt enig i at skolen har utarbeidet hensiktsmessige tiltak for arbeidet 

med psykososialt skolemiljø, mens en rektor er delvis enig i denne påstanden (se figur under).64   

                                                

63 Spekter-undersøkelsen er en ikke-anonym mobbeundersøkelsen utviklet av læringsmiljøsenteret ved Universitetet i 
Stavanger. 
64 Den tiende rektoren svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) 
på tidspunktet for undersøkelsen. 
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Figur 15 Rektorenes syn på skolenes tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

84 prosent av lærerne som svarte på spørreundersøkelsen svarer at de er helt enig i at skolen har konkrete 

tiltak for et bedre skolemiljø. Tolv prosent sier seg delvis enig i dette, mens to prosent er delvis uenig. En 

prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen er uenig i påstanden, og én prosent av svarer vet ikke.  

Figur 16 Lærernes syn på skolenes tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

Som vist i tidligere kapitler i rapporten er det en av skolene der svarene fra lærerne skiller seg fra de øvrige 

skolene i kommunen. Dette er også tilfellet for spørsmålene om tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Ved den aktuelle skolen oppgir totalt 24 prosent av lærerne at de er delvis uenig (tolv prosent) eller uenig 

(tolv prosent) i at skolen har iverksatt konkrete tiltak for å forebygge mobbing og andre krenkelser. 29 

prosent av lærerne på denne skolen svarer at de er delvis uenig i påstanden om at skolen har iverksatt 

konkrete og hensiktsmessige tiltak for å forebygge mobbing og andre krenkelser. Dette er henholdsvis 20 

og 26 prosentpoeng enn den totale prosentandelen av lærerne som har svart dette. 
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Blant respondentene på FAU-undersøkelsen svarer tre av seks at de er helt enig i at skolen har iverksatt 

hensiktsmessige tiltak, mens to svarer at de er delvis enig og en respondent delvis uenig (se figur under). 

Figur 17 FAUs syn på skolenes tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

Leder for A-team trekker frem Spekter-undersøkelsene som viktige tiltak for at skolene skal få god 

informasjon om hvordan elevene har det, og A-team følger opp at skolene gjennomfører disse to ganger i 

året. A-team opplever at enkelte skoler ikke har fulgt spørsmålene fra Spekter når disse har blitt lagt inn i 

klasstrivsel.no (som brukes til å gjennomføre undersøkelsen digitalt). Etter A-teams vurdering er Spekter-

undersøkelsene et bedre verktøy og mer dekkende for skolemiljøet enn skolenes egne 

klassetrivselsundersøkelser eller den årlige Elevundersøkelsen. 

Ettersom det er rektorene som sender henvendelser til A-team, er A-team avhengig av at skolene melder 

fra om behov. Noen skoler har brukt A-team i stor grad, mens andre skoler har i mindre grad benyttet seg 

av tilbudet. Leder for A-team tror ikke det bare handler om variasjon i skolemiljø, men også om skolenes 

rutiner og hva skoleledelsen oppfatter at A-team kan bidra med. I tillegg har også skolene forskjellige 

behov for bistand, noe som kan henge sammen med det er forskjell på kompetanse mellom skolene med 

tanke på hvem som kan bistå i vanskelig saker, for eksempel undervisningsinspektører, miljøterapeuter, 

sosiallærere, helsesøster. 

5.3.2 Vurdering 

Oppegård kommune har en rekke planer som gir tydelige mål for arbeidet med skolemiljø ved skolene i 

kommunen, og som legger til grunn kravene om at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø og 

nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser. Revisjonen merker seg også at sentrale planer og 

dokumenter for skoleområdet har blitt revidert i forbindelse med nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Plan 

for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 er et eksempel på dette, hvor særlig årshjulet for kapittel 9 A i 

opplæringsloven tydeliggjør tiltak, gjennomføring og ansvar for oppgaver som skal ivareta skolene og 

skoleeiers plikter jf. lovverket. Dette er positivt, og bidrar til å sikre at planene, og dermed også arbeidet 

som utføres ved skolene, er oppdatert med hensyn til krav i regelverket. Revisjonen vurderer det som 

positivt at skolenes implementering av kommunens plan følges opp på de årlige virksomhetsbesøkene.  

 

Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stiller krav om at alle skolene skal ha en sosialpedagogisk plan. 

Skolene er også pålagt å rapportere gjennom Moava 1310 at skolenes sosialpedagogiske plan revideres på 

årlig basis. Det fremgår likevel av undersøkelsen at ikke alle skolene har en sosialpedagogisk plan. 

Revisjonen merker seg at kommunale føringer på dette området ikke er fulgt opp, og mener det er viktig 

at skoleeier sikrer at denne typen avvik fanges opp og følges opp gjennom styringsdialogen eller på annet 

vis. Manglende utarbeidelse av sosialpedagogisk plan kan medføre en risiko for at skolens oppfølging av 

krav i kommunens felles plan ikke er tilstrekkelig systematisk. 
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Oppegård kommune og skolene i kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å bidra til et trygt og godt 

skolemiljø. Eksempler er ansettelse av sosiallærere, miljøterapeuter, økt tilstedeværelse av 

skolehelsetjenesten og A-team. Disse tiltakene trekkes frem av de intervjuede rektorene som svært nyttige 

og som tiltak skolene benytter seg av i stor grad. Revisjonen vil likevel påpeke at ettersom veiledning fra 

A-team forutsetter at skolene selv tar initiativ gjennom henvendelser til PPT, kan det medføre at skoler 

som trenger det ikke benytter seg av tilbudet. Det fremgår av intervju at det er store forskjeller mellom 

skolene når det gjelder hvor mye de benytter seg av A-team. Etter revisjonens vurdering kan det være 

hensiktsmessig å følge med på de ulike skolenes bruk av A-team, og fortløpende vurdere om det er behov 

for at enkeltskoler blir fulgt opp særskilt for å sikre at alle skolene har nødvendig kompetanse når det 

kommer til skolemiljøarbeid.  

Det fremgår av spørreundersøkelsen til rektorer og lærere at mål, planer og tiltak jevnlig blir evaluert og 

oppdatert. Flere rektorer trekker frem i intervju at skolen har faste rutiner for å evaluere tiltak. Revisjonen 

vil presisere viktigheten av at iverksatte tiltak jevnlig blir evaluert, for å vurdere om de fungerer etter 

intensjonen eller om det er behov for å gjøre justeringer eller finne alternative tiltak. I forbindelse med 

slike evalueringer er det viktig at skolen innhenter informasjon fra ansatte, elever og foresatte om hvordan 

skolemiljøarbeidet fungerer, og på grunnlag av informasjonen vurdere om det er behov for å endre måten 

skolen arbeider med skolemiljøet.65 

Det store flertallet av både lærere og rektorer gir uttrykk at skolene har konkrete og hensiktsmessige tiltak 

for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Samtidig indikerer svarene fra en av skolene at det på denne skolen 

er iverksatt færre konkrete og hensiktsmessige tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø enn ved de 

andre skolene, eller eventuelt at ansatte i mindre grad er involvert i og kjent med de tiltak som er satt i 

verk. Ansvaret for å sikre at den enkelte skole arbeider kontinuerlig og systematisk med å sikre et trygt og 

godt skolemiljø, er i opplæringsloven lagt til rektor. Når en skole har store utskiftinger i ledelsen, eller 

mangler kontinuitet i ledelsen over tid, vil revisjonen presisere viktigheten av at skoleeier følger med og 

sikrer at krav til skolemiljøarbeidet likevel blir fulgt opp. Skoleeier har ifølge opplæringsloven § 13-10 

ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven oppfylles. 

5.4 Fordeling av ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale 

skolemiljøet  

5.4.1 Datagrunnlag 

Ansvar og oppgaver i skolenes systematiske arbeidet med psykososialt skolemiljø 

I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stilles det krav til at skolene oppretter et ressursteam med 

ansvar for å koordinere og håndtere arbeidet med saker som gjelder skolemiljø og elever som ikke har det 

trygt og godt på skolen.66 Teamet ledes av rektor og settes ellers sammen etter skolens ønske, men består 

som oftest av pedagogisk personale, SFO-leder, representant fra PPT, helsetjenesten og 

barnevernstjenesten ved behov. Det fremgår av intervju at skolene avholder jevnlige ressursteammøter 

hvor både forebygging og håndtering av skolemiljøsaker er tema. Det er noe ulik praksis mellom skolene 

for hvor ofte ressursteammøter avholdes. Ved noen skoler møtes teamet hver uke, mens på andre skoler 

møtes de annenhver uke eller en gang i måneden. Teamet kalles i tillegg inn ved behov ved enkelte skoler. 

Ved flere av skolene spiller trinnmøter og andre møter på skolene inn saker til ressursteam.  

Alle skolene har en sosiallærer/rådgiver som jobber med skolemiljø både opp mot elever, lærere og 

foreldre. Skoleeier har utarbeidet en felles rollebeskrivelse for disse stillingene. Sosiallærere er ved de 

fleste skolene involvert i arbeidet med å lage aktivitetsplaner, og har ansvar for å følge opp resultatene fra 

klassetrivselsundersøkelsene. Sosiallærerne inngår i et sosiallærernettverk som møtes med A-team to til 

tre ganger i halvåret. Sosialpedagogisk plan kan brukes som et verktøy for å tydeliggjøre hvem som har 

ansvar for ulike skolemiljøtiltak, slik det fremgår av eksempelet vist til i Plan for trygt og godt skolemiljø 

2018-2022.  

 

                                                

65 Dette fremgår av Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv blant 
annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder skolens 
plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt skolemiljø. 
Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering 
66 Oppegård kommune. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017. 
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I spørreundersøkelsen til rektorer, oppgir syv av ti rektorer at de opplever at fordeling av ansvar, roller og 

oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø er tydelig og kjent 

blant de ansatte på skolen. To av ti rektorer opplever at fordeling av ansvar, roller og oppgaver delvis er 

tydelig og kjent blant de ansatte (se figur under).  

Figur 18 Rektorenes syn på fordeling av ansvar, roller og oppgaver i skolens systematiske arbeid. 

 

I spørreundersøkelsen til lærere oppgir 58 prosent at de ansatte ved skolen vanligvis får en gjennomgang 

av rutiner knyttet til aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4 hvert halvår eller oftere.67 27 prosent oppgir 

at lærerne får en gjennomgang av aktivitetsplanen årlig, mens fem prosent oppgir at de får en 

gjennomgang av aktivitetsplikten ved behov. Elleve prosent av lærerne oppgir vet ikke på dette spørsmålet. 

Ingen av lærerne har benyttet svaralternativene bare ved ansettelse eller aldri.  

 

Videre oppgir 82 prosent av lærerne som har svart at de i stor grad opplever det som tydelig hva som er 

den ansattes ansvar og oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt 

skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. 17 prosent av lærerne svarer at de i noen grad 

opplever at dette er tydelig (se figur under).  

                                                

67 Svar på spørsmålet «Hvor ofte får de ansatte ved skolen vanligvis en gjennomgang av rutiner knyttet til 
aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4?» (Lærere, N=241).  
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Figur 19 Lærernes syn på deres ansvar og oppgaver i skolens systematiske arbeid knyttet til skolemiljø. 

 

Som vist i tidligere kapitler i rapporten er det en av skolene der svarene fra lærerne skiller seg fra de øvrige 

skolene i kommunen. Ved denne skolen oppgir kun tolv prosent av lærerne at de opplever at fordeling av 

ansvar, roller og oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø er 

tydelig og kjent blant de ansatte på skolen. Dette er 60 prosentpoeng lavere enn den totale prosentandelen 

av lærerne som har svart dette. 53 prosent av lærerne ved denne skolen svarer delvis, og 24 prosent 

svarer nei.68 Svarfordelingen avviker dermed i stor grad fra den samlede svarfordelingen til alle lærerne 

som har svart på undersøkelsen. 

Møterutiner og samarbeidsrutiner mellom skolehelsetjenesten og skolene er nedfelt i en skriftlig rutine 

utarbeidet av skolehelsetjenesten og skoleeier. I intervju med representant fra skolehelsetjenesten trekkes 

det frem at skolehelsetjenesten har fått økte ressurser de seneste årene, men at skolehelsetjenesten 

fortsatt ikke opplever å ha tilstrekkelig kapasitet til å følge opp alle elever som har behov for oppfølging. 

Lav tilstedeværelse på skolene gjør det vanskeligere for skolehelsetjenesten å fange opp elever som ikke 

trives på skolen. I intervju med rektorer fremgår det at særlig skolepsykolog har lav tilstedeværelse på 

skolene. Det trekkes også frem av representant for skolehelsetjenesten at det er et forbedringspotensial i 

samarbeid på tvers av tjenestene i kommunen. Til tross for at tjenestene jobber med de samme barna, er 

ikke alltid tiltakene koordinerte.  

Oppegård kommune har siden 2016 tilbudt tverrfaglige brukermøter hvor foreldre til et barn som ikke har 

det trygt og godt på skolen eller i barnehagen kan møte ledelsen ved skolen/barnehagen sammen med 

skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten og PPT. Bakgrunnen for dette tilbudet er et ønske om at 

kommunen skal kunne tilby hjelp raskere og mer effektivt slik at familier med utfordringer kan slippe å gå 

fra møte til møte uten å få nødvendig hjelp. I intervju med skoleeier og representant for skolehelsetjenesten 

fremgår det at dette tilbudet brukes i liten grad i skolene. Skolenes erfaring er at en del foreldre vegrer 

seg for å delta på slike møter ettersom barnevernet deltar. Tilbakemeldingen kommunen har fått fra 

skolene er at sakene løses på lavere nivå, og at skolene derfor ikke ser behov for tverrfaglige brukermøter. 

Skoleeier fremhever samtidig at tverrfaglige brukermøter skal være et lavterskeltilbud, og ønsker at flere 

av skolene benytter seg av tilbudet. 

 

Det understrekes i intervjuer med rektorene at selv om enkelte personer har særlige oppgaver knyttet til 

arbeidet med skolemiljø, har alle på skolen et ansvar for det psykososiale skolemiljøet og bidrar i arbeidet. 

 

                                                

68 12 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen ved denne skolen svarer vet ikke.  
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Roller og ansvar jf. aktivitetsplikten i oppll. § 9 A-4 

Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 inneholder et årshjul som spesifiserer hva skolene og skoleeier 

skal gjennomføre for å gi informasjon til alle som er omfattet av aktivitetsplikten i kapittel 9 A i 

opplæringsloven. I årshjulet fremgår det at rektor er ansvarlig for at kapittel 9 A og aktivitetsplikten skal 

gjennomgås med de ansatte på skolen og i SFO én gang per år. Rektor er også ansvarlig for at skolens 

personale to ganger i året skal drøfte problemstillinger knyttet til kapittel 9 A, som for eksempel hva det 

vil si å ha et trygt og godt skolemiljø og hva som kan regnes som krenkelser. Ved en skole er det laget 

liste over planer og rutiner de ansatte skal gjøre seg kjent med, og som de ansatte må skrive under på at 

de har fått og lest. Ved en annen skole er det laget et infohefte som lærere får hver høst hvor informasjon 

om kapittel 9 A i opplæringsloven inngår. Lærerne må skrive under på at de har fått denne informasjonen.  

 

Skoleeier utarbeidet i forbindelse med at nytt kapittel 9 A trådte i kraft 1. august 2017 et informasjonsskriv 

til andre grupper ansatte, som renholdere, vaktmestere m.fl. Virksomhetsledere i kommunen har både 

høsten 2017 og 2018 fått oversendt informasjonsskrivet og blitt bedt om å distribuere skrivet til alle som 

arbeider på skolene og innhente underskrift på at informasjonen er mottatt. Det opplyses at 

informasjonsskrivet skal distribueres til ansatte i de andre virksomhetene årlig. I Plan for trygt og godt 

skolemiljø 2018-2022 fremgår det at skoleeier har ansvaret for å gjennomgå kapittel 9 A i opplæringsloven 

(særlig personalets aktivitetsplikt) for andre ansatte på skolen én gang i året. 

 

Når det gjelder utarbeidelse av aktivitetsplaner er det på flere skoler sosiallærere som er ansvarlige for å 

skrive og følge opp aktivitetsplanene, mens ved andre skoler er det kontaktlærere som gjør dette. Det er 

rektor som godkjenner og skriver under på aktivitetsplan. 

 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til lærere oppgir 89 prosent at de i stor grad opplever at skoleledelsen 

har sørget for å kommunisere de ansattes ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten 

jamfør opplæringsloven § 9 A-4, mens ni prosent svarer at de i noen grad opplever dette (se figur under). 

Figur 20 Lærernes syn på skolens informasjon om aktivitetsplikten. 

 

Som vist tidligere i rapporten er det en av skolene der svarene fra lærerne skiller seg fra de øvrige skolene. 

Ved denne skolen oppgir 47 prosent av lærerne at skoleledelsen i stor grad har kommunisert de ansattes 

ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten. 41 prosent oppgir at skoleledelsen har 

kommunisert dette i noen grad, mens seks prosent oppgir at skoleledelsen har kommunisert dette i liten 

grad. Seks prosent av respondentene har svart vet ikke. Svarfordelingen avviker dermed i ganske stor 

grad fra den samlede svarfordelingen til alle lærerne som har svart på undersøkelsen. 
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En av lærerne fra denne skolen oppgir at grunnet fraværende ledelse ved skolen har det til tider vært 

vanskelig å kunne samarbeide og kommunisere med ledelsen. Læreren trekker frem et tilfelle der denne 

ikke fikk kommunisert et varsel om en elev til ledelsen før etter fem dager, og fikk først da beskjed om at 

det ikke lenger ble fattet enkeltvedtak. Læreren opplevde å stå alene, og opplyser at vedkommende ikke 

vet hvem man skal ta kontakt med dersom en tilsvarende situasjon oppstår.  

5.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det i all hovedsak oppfattes som tydelig blant både rektorer og lærere hvordan 

ansvar og oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø og 

forebygge mobbing og andre krenkelser er fordelt. Det foreligger gjennom planer og rutiner tydelige 

skriftlige beskrivelser av roller og ansvar.  

 

Revisjonen mener det fremstår som et hensiktsmessig tiltak at skoleeier har oppfordret til etableringen av 

ressursteam på skolene hvor skolemiljøsaker håndteres. Det er også positivt at skoleeier har laget en felles 

rollebeskrivelse for sosiallærer/rådgiver, da dette bidrar til å synliggjøre deres rolle i arbeidet med 

skolemiljøet på den enkelte skole. Ettersom kommunen har tilrettelagt med mange tilbud som skolene kan 

benytte av seg i arbeidet med skolemiljøet, vil revisjonen understreke at dette stiller krav til god 

samhandling og koordinering mellom tjenestene slik at potensialet blir godt utnyttet. 

Når det gjelder roller og ansvar for å ivareta aktivitetsplikten i opplæringsloven § 9 A-4 er det positivt at 

årshjulet i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 vektlegger at dette skal gjennomgås i personalet 

både på årlig plandag og ellers to ganger i løpet av skoleåret. Spørreundersøkelsen til lærere viser også at 

et stort flertall av lærerne opplever at skoleledelsen i stor grad har sørget for å kommunisere de ansattes 

ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten jf. oppll. § 9 A-4. Det er også positivt at 

skoleeier har en årlig rutine for å informere andre ansattgrupper som renholdere og vaktmestre, slik at det 

sikres at også disse aktørene får informasjon om kapittel 9 A og aktivitetsplikten. 

Samtidig ser revisjonen at svarene fra ansatte ved en av skolene skiller seg markant ut når det gjelder 

fordeling av ansvar og oppgaver. Ved denne skolen opplever de ansatte i betydelig mindre grad at fordeling 

av ansvar, roller og oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø 

er tydelig og kjent blant de ansatte på skolen, enn generelt ved skolene i Oppegård. Lærere ved denne 

skolen opplever også i betydelig mindre grad enn lærere ved de andre skolene at ledelsen har kommunisert 

ansattes ansvar og oppgaver knyttet til overholdelse av aktivitetsplikten jf. oppll. § 9 A-4. Dette medfører 

etter revisjonens vurdering en risiko for at ansatte ikke er tilstrekkelig kjent med sine plikter, og at 

aktivitetsplikten dermed ikke etterleves. Ved denne skolen har det den senere tiden vært utskiftninger i 

ledelsen, og revisjonen vil understreke skoleeiers ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven oppfylles, 

jf. opplæringsloven § 13-10. Dette betyr at det i perioder med manglende kontinuitet i ledelsen ved en 

skole, som kan medføre risiko for mangelfull oppfølging og etterlevelse av krav i regelverket, er særlig 

viktig at skoleeier følger opp skolen og vurderer eventuelle behov for å sette i verk tiltak.  

5.5 Implementering av lovendringer i forbindelse med nytt kapittel 9A i 

opplæringsloven 

5.5.1 Datagrunnlag 

Skoleeier har iverksatt flere tiltak for å sørge for implementering av lovendringene i kapittel 9 A i 

opplæringsloven som trådte i kraft 1. august 2017.  

I forkant av at loven trådte i kraft sendte skoleeier ut informasjon til skolene om lovendringen, og et 

informasjonsskriv som skolene kunne bruke for å gi informasjon til foresatte. Skoleeier sørget for at 

kommunens nettside var oppdatert med informasjon om lovendringen ved skolestart i 2017. Skoleeier har 

kjøpt inn et digitalt system for varsling om mobbing, en såkalt «skolemiljøknapp», som ble lagt ut på 

Oppegård kommunes og skolenes hjemmesider. 

Skoleeier påla rektorene å ta opp nytt kapittel 9 A på første plandag med lærerne, og at det skulle 

informeres om lovendringen på alle foreldremøter høsten 2017. Skoleeier laget et informasjonsskriv til alle 

andre grupper som arbeider og oppholder seg på skolen, som for eksempel vaktmestere, renholdere, 

miljøarbeidere, om deres plikt jf. aktivitetsplikten. Dette ble sendt til de respektive virksomhetslederne i 

kommunen i oktober 2017. Det fremgår av intervju med skoleeier at juristene i kommunen redegjorde for 
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kravene i kapittel 9 A for renholdere og andre ansatte ved skolene, og at skolefaglig rådgiver informerte 

om lovendringene i flere fora, eksempelvis hos skolehelsetjenesten og på fritidsklubbene.  

Skoleeier har i forbindelse med nytt kapittel 9 A utarbeidet enkelte felles maler og rutiner som skal sikre 

at skolene etterlever de nye kravene som følger av lovendringen. Som omtalt under kapittel 3.3.1 har 

skoleeier utarbeidet en mal for aktivitetsplan og det er også laget en skriftlig rutine for varsling av skoleeier 

hvis det oppstår saker som omfattes av den skjerpede aktivitetsplikten og ved alvorlige saker. Malene for 

aktivitetsplan og varsling til skoleeier ble delt med skolene i oktober 2017. Det er også innført rutine for 

håndtering av saker hvor foresatte har fått medhold fra Fylkesmannen etter § 9 A-6 i opplæringsloven. 

Ifølge rutinene skal A-team og bistå skolene slik at Fylkesmannens pålegg blir gjennomført. Ved behov for 

bistand i juridiske spørsmål i juridiske spørsmål skal kommunens juridiske avdeling kontaktes.  

Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven har vært oppe til diskusjon på ledersamlinger, rektormøter og i 

ledernettverk både før og etter at loven trådte i kraft. Både rektorer og representanter fra kommunen har 

deltatt på regelverksamlinger hos Fylkesmannen. Skoleeier har også innhentet eksterne foredragsholdere 

for å forelese om tema relatert til skolemiljø og mobbing.  

A-team har bistått enkelte skoler i arbeidet med aktivitetsplaner og har holdt økter på skoler som har 

etterspurt veiledning i utarbeidelsen av aktivitetsplaner. Så langt har A-team gjort dette på tre til fire skoler 

i kommunen. Det er nylig gitt informasjon om dette tilbudet i ledernettverket i kommunen, og A-team 

venter flere henvendelser om dette. A-team har også på forespørsel fra enkeltskoler snakket om 

aktivitetsplikten og innholdet i den for de ansatte ved skolene. 

Som omtalt under kapittel 5.3.1 ble også sentrale planer på oppvekstområdet endret for å være tilpasset 

nytt kapittel 9 A. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 inneholder et årshjul med tiltak som skolene 

og skoleeier skal gjennomføre for å sikre etterlevelse av kapittel 9 A i opplæringsloven. Eksempelvis gjelder 

det halvårlig gjennomgang av lovverket og rutiner i personalet, og årlig informasjon til foresatte, elever og 

andre ansattgrupper på skolene. Skoleeier har i forbindelse med utarbeidelsen av Plan for trygt og godt 

skolemiljø 2018-2022 laget en oppdatert Handlingsløype for mobbing for håndtering av saker hvor det er 

mistanke eller varsel om mobbing.   

I Rammeplan for skolefritidsordningen 2017-2022 understrekes det at de ansatte i skolefritidsordningen 

(SFO) har samme ansvar og plikter jf. opplæringsloven kapittel 9 A som de ansatte i skolen. Planen er 

oppdatert i forbindelse med implementeringen av nytt kapittel 9 A. Ved mistanke eller varsel om krenkelser 

eller mobbing skal SFO-ansatte følge kommunens Handlingsløype ved mobbing.69 

Skoleeier etterspør skolenes oppfølging av lovkravene i kapittel 9 A i opplæringsloven ved de årlige 

virksomhetsbesøkene. Ved virksomhetsbesøkene i 2018 fokuserte skoleeier på skolenes rutiner for å 

avdekke krenkelser, og skolene måtte levere en skriftlig redegjørelse for hvordan de arbeidet med dette. I 

tillegg måtte skolene legge frem en implementeringsplan for Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022.  

Skoleeier har lagt inn flere nye tiltak for oppfølging i Moava 1310 som følge av endringen i kapittel 9 A i 

opplæringsloven. Fire ganger i året skal skolene rapportere i Moava 1310 hvor mange aktivitetsplaner som 

er opprettet ved skolen siden forrige rapportering. Kommunen har også innhentet noen aktivitetsplaner for 

å vurdere kvaliteten på disse. Foreløpig har dette vært gjort mest i veiledningsøyemed, men skoleeier 

opplyser i intervju at det etter hvert skal gjøres mer formelt som en stikkprøve. 

Skolene skal rapportere gjennom Moava 1310 at informasjon om kapittel 9 A er gitt elever og foreldre 

jf. oppll. § 9 A-9 om skolens informasjonsplikt. Videre skal skolene to ganger i året bekrefte at de har 

drøftet med personalet hva det vil si å ha et trygt og godt skolemiljø. Ifølge årshjulet i Plan for trygt og 

godt skolemiljø 2018-2022 skal skoleeier én gang i året gjennomgå de tiltakene som skolene rapporterer 

på i Moava 1310 for å kvalitetssikre at disse dekker det som er nødvendig for å følge kapittel 9 A i 

opplæringsloven.  

 

                                                

69 Oppegård kommune. Rammeplan for skolefritidsordningen 2017-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, s. 3-4. 
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Det fremgår av intervjuer med rektorene at skolene følger aktivitetene kommunen har etablert for 

oppfølging av kapittel 9 A i opplæringsloven i årshjulet, og at skolene har tatt i bruk kommunens maler for 

varsling og aktivitetsplan. Flere av rektorene fremhever at skoleeier har fulgt opp lovendringen på en 

systematisk måte, og opplever å ha fått god informasjon fra skoleeier om endringene i lovverket.  

I spørreundersøkelsen som ble sendt til rektorene ved skolene i kommunen, svarer ni av ti rektorer at de 

i stor grad opplevde at skoleeier ga informasjon om endringene i kapittel 9 A i opplæringsloven i forkant 

av at endringene trådte i kraft 1. august 2017. Åtte av ti rektorer opplever at skoleeier i stor grad har fulgt 

opp skolen med informasjon og/eller veiledning knyttet til endringene i kapittel 9 A etter at endringene 

trådte i kraft, mens én rektor svarer i noen grad på dette spørsmålet.70  

På spørsmål om i hvilken grad rektorene opplevde at skoleeier bistod skolen slik at skolen raskt klarte å 

implementere de nye kravene i loven svarer fem av ti rektorer i stor grad, mens fire av ti rektorer svarer 

i noen grad. Fem av ti rektorer svarer at de i stor grad opplever at skoleeier har fulgt opp at praksisen på 

skolen samsvarer med de nye kravene i opplæringsloven, mens tre svarer i noen grad og én svarer 

i liten grad (se figur under).71  

Figur 21 Skoleeiers oppfølging av at skolene etterlever de nye kravene i kapittel 9 A i opplæringsloven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

70 Den tiende rektoren rektor svarer vet ikke på begge spørsmålene, og rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid 
(ca. 14. dager) på tidspunktet for undersøkelsen. 
71 Den tiende rektoren svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Videre svarer ni av ti rektorer at skolen har rutiner for å informere elever og foresatte om deres rettigheter 

jf. opplæringsloven kapitel 9 A i opplæringsloven (se figur under).72  

Figur 22 Skolenes rutiner for å informere elever og foresatte om rettighetene i kapittel 9 A i opplæringsloven. 

  

I spørreundersøkelsen til FAU svarer fem av seks FAU-ledere at foresatte ved skolen har fått informasjon 

om elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø og hvilke rettigheter elevene har dersom de opplever 

at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. En av fem sier de delvis har fått denne informasjonen.  

Videre svarer fire av seks FAU-ledere at foresatte har fått informasjon om at eleven eller foresatte kan 

melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor, dersom eleven ikke har et trygt og 

godt skolemiljø, mens to av seks svarer at de delvis har fått informasjon om dette. Det er ingen som svarer 

nei på noen av spørsmålene (se figuren under). 

Figur 23 Informasjon til foresatte om rettigheter jf. kapittel 9 A i opplæringsloven. 

 

                                                

72 Den tiende rektoren skolene svarer vet ikke på spørsmålene, da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid på 
tidspunktet for undersøkelsen. 
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5.5.2 Vurdering 

Revisjonen vil trekke frem at skoleeier har satt i verk en rekke tiltak for å sørge for at skolene og skoleeier 

har implementert kravene i nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Skoleeier sørget for å formidle informasjon 

til skolene i forkant av at loven trådte i kraft 1. august 2017, og har i løpet av det første året loven har 

vært gjeldende etablert felles rutiner for varsling til skoleeier, aktivitetsplan og håndtering av saker som 

meldes Fylkesmannen. Det er også positivt at rutiner for implementering og etterlevelse av kapittel 9 A er 

synliggjort gjennom årshjulet for kapittel 9 A i opplæringsloven i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-

2022. De fleste av kommunens planer som gjelder arbeidet i skolen har også blitt oppdatert og tilpasset 

det nye lovverket.  

Det er positivt at skoleeier følger opp implementeringen av kapittel 9 A ved virksomhetsbesøk og gjennom 

rapportering i Moava 1310. Revisjonen vil likevel påpeke at det kan være behov for større grad av kontroll 

og oppfølging av det som rapporteres i Moava 1310, ettersom systemet ikke gir informasjon om hvordan 

skolene har etterlevd kravene. Rektorenes svar indikerer at det ikke er alle som opplever at skoleeier i 

særlig grad har fulgt opp praksisen ved skolene.  

Det er positivt at ni av ti rektorer opplyser å ha rutiner for å informere elever og foresatte om deres 

rettigheter jf. opplæringsloven kapittel 9 A, slik skolene er pålagt gjennom informasjonsplikten 

jf. oppll. § 9 A-9. Skoleeier bør imidlertid sørge for at informasjonsplikten etterleves på samtlige skoler i 

kommunen.  

Undersøkelsen viser videre at det er noe ulik praksis for hvordan skolene jobber for å etterleve 

aktivitetsplikten, noe som kan bidra til ulik etterlevelse av lovverket. I rapportens kapittel 3 går det blant 

annet frem at antallet aktivitetsplaner varierer mellom skolene, noe som kan indikere at terskelen for å 

lage aktivitetsplaner i saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen kan være høyere på enkelte 

skoler enn andre. Revisjonen anbefaler skoleeier å vurdere behovet for flere felles rutiner og/eller 

ytterligere veiledning knyttet til aktivitetsplikten og utarbeidelse av aktivitetsplaner for å bidra til å sike lik 

implementering og etterlevelse på skolene. Behovet for felles rutiner må veies opp mot skolenes behov for 

egne tilpasninger, men likevel slik at man sikrer at krav i regelverket blir oppfylt på alle skolene.  
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6. System for melding og håndtering av 

avvik 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger73: 

Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir avvikene rettet opp? 
Herunder: 

 

 I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole lagt til rette for å registrere avviksmeldinger 

knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø?  

 Er det etablert system og rutiner for å følge opp meldte avvik knyttet til psykososialt skolemiljø? 

6.2 Revisjonskriterier 

Krav om betryggende kontroll fremgår av kommuneloven. I kommuneloven § 23 nr. 2 stilles det følgende 

krav til administrasjonssjefen: 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.   

I forarbeidene til kommuneloven, Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), står følgende kommentar til kravet om 

betryggende kontroll i kommuneloven § 23:  

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, 

må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det 

er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og 

systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at 

formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

Videre vises det i forarbeidene til at internkontroll særlig er et verktøy for ledelsen, og er en integrert del 

av ledelsens styring av organisasjonen. Det går frem at: 

Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, 

med formål å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

- Målrettet og effektiv drift  

- Pålitelig ekstern rapportering  

- Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Ansvaret til skoleeier for å følge opp skolene og sikre at krav i regelverket blir oppfylt, går frem av 

opplæringsloven § 13-10: 

Kommunen […] har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å 

stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. 

Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 

blir oppfylte. Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane […] 

 

                                                

73 Datagrunnlaget for de ulike problemstillingene knyttet til om kommunen og den enkelte skole har lagt til rette for å 
registrere avviksmeldinger knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø og system og rutiner for å følge opp meldte 
avvik knyttet til psykososialt skolemiljø blir i dette kapitlet presentert under ett, med en samlet vurdering til slutt. 
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Av forarbeidene til opplæringsloven74 er det presisert at skoleeierne står fritt til å utforme sine egne system 

tilpasset lokale forhold. Det er ikke lagt føringer for hvordan systemet skal være, utover det at det er et 

krav at systemet for vurdering og resultatoppfølging skal være forsvarlig. Det går frem at et forsvarlig 

system er et system som er egnet til å avdekke eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift, og 

som sikrer at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig. Et forsvarlig system forutsetter 

jevnlig resultatoppfølging og vurdering av om lovverket blir fulgt.  

Av kravene til betryggende kontroll og forsvarlig system kan man utlede en forventning om at det foreligger 

systemer som bidrar til å sikre at kommuneledelsen har oversikt over risikoer for manglende 

regeletterlevelse, slik at tiltak kan settes i verk ved behov, og oversikt over avvik og mangler som har 

inntruffet. Slik oversikt kan man for eksempel få gjennom etablering av et avvikssystem med tilhørende 

prosedyrer. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

6.3 Systemer og rutiner for melding og oppfølging av avvik 

6.3.1 Datagrunnlag 

Skoleeier benytter det digitale og årshjulbaserte systemet Moava 1310 for å oppfylle kravet til et forsvarlig 

system, jf. oppll. § 13-10. Skoleeier opplyser at både skoleeier og skolene benytter Moava. Skoleeier 

delegerer oppgaver til rektorene i Moava 1310 og følger opp i tilfeller der oppgavene ikke er gjennomført. 

Oppgaver som fremgår av årshjulet for kapittel 9 A i opplæringsloven som er en del av Plan for trygt og 

godt skolemiljø 2018-2022 legges inn i Moava 1310. Skoleeier kontrollerer gjennom varsling på e-post 

hvilke skoler som har gjennomført de forskjellige tiltakene som er lagt inn i Moava og hvilke som ikke har 

det. Det blir sendt e-post med påminnelse til skoler som ikke har rapportert at de har gjennomført 

aktivitetene i Moava 1310. Dette gjelder blant annet skolenes sosialpedagogiske planer, der skoleeier har 

lagt inn frist i Moava 1310 for revidering av denne planen. Skoleeier innhenter ikke selve planen, men det 

opplyses at skolene blir minnet på fristen gjennom Moava. På samme måte delegerer rektorene oppgaver 

til lærere i Moava 1310, og i de tilfellene oppgavene ikke er utkvittert følger ledelsen opp direkte med 

lærer. 

Skoleeier opplyser samtidig at det ikke er utarbeidet noe felles avvikssystem for grunnskolene i kommunen. 

Skoleeier påpeker at skolene har klare regler for hva de ansatte skal gjøre, og at det er ledelsens oppgave 

å følge opp at alle gjør jobben sin både i og utenfor klasserommet. Videre opplyser skoleeier at de ansatte 

har gode rutiner på å informere ledelsen hvis de oppdager noe som avviker. Eksempler på internkontroll 

ved skolene er at det gjennomføres stikkprøver for å se at ansatte følger tilsynsrutiner og det er rapporteres 

skriftlig til rektor fra trinnmøter om saker som omhandler skolemiljø. Skoleeier trekker også frem eksempel 

på at det ved en skole er utarbeidet et informasjonshefte med rutiner som alle ansatte får utdelt og må 

signere på at de har lest, noe som kan bidra til å sikre at rutiner følges. 

I intervju med rektorer fremgår det at avvik knyttet til tilsynsrutiner i frimuttene følges opp ved at ansatte 

følger med på hverandre, men at skolene ikke har noe eget avvikssystem for å melde brudd på denne typer 

rutiner. En av rektorene opplyser at rektor og andre i ledelsen også er ute og følger med at lærerne er på 

plass når de skal til ha tilsyn, og at eventuelle avvik tas det opp med den enkelte lærer.  

Flere av rektorene opplyser i intervju at det er tydelig formidlet at ansatte skal melde fra om rutiner ikke 

følges. Brudd på rutiner meldes ofte muntlig, men har også blitt meldt skriftlig til rektor. Det trekkes også 

frem at ansatte informeres jevnlig om hva som er rutiner og praksis for å unngå avvik. 

Når det gjelder utviklingssamtaler med elevene, opplyser en rektor at lærerne er pålagt å melde fra i 

MOAVA 1310 når samtalene er gjennomført. Rektor fører selv oversikt over gjennomførte samtaler og 

eventuelle utestående samtaler gjennom systemet, og har tidligere avdekket brudd på skolens rutiner 

knyttet til gjennomføring av utviklingssamtaler. Rektor fulgte selv opp saken med den ansatte. Rektor ved 

en annen skole opplyser at skolen skal revidere retningslinjer for utviklingssamtaler i høst, og der skal 

rektor legge inn en ny rutine om at det sendes ut ny invitasjon dersom elever ikke møter til samtale. Skolen 

                                                

74 Ot.prp.nr.55 (2003–2004). Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.  
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har dokumentasjon på at alle er tilbudt utviklingssamtaler, men ønsker også å registrere hvis 

elever/foresatte ikke har møtt og hvorvidt ny invitasjon er sendt. 

 

En av rektorene trekker frem at skolen følger med på at lærerne leverer skriftlig dokumentasjon som 

etterspørres. I forbindelse med et nylig avholdt avdelingsmøte fulgte eksempelvis avdelingslederne opp at 

alle lærerne hadde rapportert skriftlig i forbindelse med trinngjennomgangen der elevenes adferd og 

enkeltsaker følges opp. Det ble da sendt ut påminnelser til lærerne som ikke hadde rapportert.  

 

Det trekkes frem av flere rektorer at inspektør følger opp og undersøker at saker der elever ikke har det 

trygt og godt er tilstrekkelig fulgt opp. På denne måten fører skolen kontroll med at rutinene som er etablert 

knyttet til psykososialt skolemiljø overholdes. Videre trekkes det frem at etterlevelse av rutiner ikke er en 

utfordring da det er oversiktlige forhold på mange av skolene og lærerne har god kultur for å passe på 

hverandre. En av rektorene trekker frem at det nylig har vært et tilfelle der lærere har rapportert inn avvik 

skriftlig til rektor, og at dette er fulgt opp.   

 

Det fremgår av intervjuer med rektorene at avvik fra rutiner i hovedsak følges opp gjennom 

personaloppfølgingen, og at hvordan lærerne jobber med kapittel 9 A i opplæringsloven og hvorvidt skolens 

rutiner er fulgt er tema på medarbeidersamtale. Dersom en ansatt gjentatte ganger bryter skolens rutiner, 

vil dette tas opp på medarbeidersamtaler, og i ytterste konsekvens logges i personalfilen. En av rektorene 

påpeker at vedkommende ser på det som et ledelsesproblem hvis skoleledelsen ikke har oversikt over 

personalet sitt, og ser det ikke som hensiktsmessig å ha et eget avvikssystem for denne typen avvik. 

 

En av rektorene påpeker i intervju at selv om rektor har inntrykk av at lærerne passer på hverandre, kan 

ikke rektor vært helt sikker på at alle lærerne følger alle rutinene som er etablert for å sikre et trygt og 

godt skolemiljø. Rektor opplever at det er krevende å ha gode nok systemer for å fange opp avvik. Likevel 

mener rektor at skolen har god oversikt over etterlevelsen av rutiner da både rektor og inspektørene følger 

tett opp skolemiljøarbeidet.  

 

I spørreundersøkelsen til rektorer oppgir tre75 av ti rektorer at skolen har et system for å registrere avvik 

fra regelverk/prosedyrer/rutiner i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet (eksempelvis der man ser at 

rektor skulle vært varslet om en sak i henhold til opplæringsloven § 9 A-4, men dette ikke har skjedd). Fire 

av ti rektorer oppgir at skolen ikke har et avvikssystem for å registrere avvik fra 

regelverk/prosedyrer/rutiner i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet. Tre av rektorene vet ikke om 

skolen har et slikt avvikssystem.  

 

Samtlige av de tre rektorene som oppgir at skolen har et avvikssystem for registrering av denne typen 

avvik oppgir at skolen også har et system for å følge opp registrerte avvik knyttet til arbeidet med det 

psykososiale skolemiljøet. En av rektorene som har oppgitt at skolen har et avvikssystem opplyser at avvik 

registreres i HMS-systemet der skolen også gjennomfører systemrevisjon. 

 

I spørreundersøkelsen til lærere svarer 46 prosent ja på spørsmål om skolen har rutiner for at ansatte kan 

rapportere om avvik der regelverk/prosedyrer/rutiner knyttet til arbeidet med det psykososiale skolemiljøet 

ikke har blitt fulgt. Fire prosent oppgir at skolen ikke har slike rutiner, mens 50 prosent av lærerne svarer 

at de ikke vet om skolen har rutiner for dette.  

                                                

75 En av rektorene har oppgitt kommunens mobbeknapp som ligger på skolens nettside som avvikssystem.  
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Figur 24 Lærernes oppfattelse av avvikssystem. 

 

 

Videre oppgir tre prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen at de selv har meldt fra om avvik i 

situasjoner der de selv eller andre ikke har fulgt gjeldende regelverk/prosedyrer/rutiner relatert til det 

psykososiale skolemiljøet. 31 prosent av lærerne som har svart på undersøkelsen oppgir at de ikke har 

meldt fra om avvik i slike situasjoner. 66 prosent av lærerne som oppgir at dette ikke har vært aktuelt da 

de ikke har opplevd en slik situasjon.  

Figur 25 Lærere som selv har meldt fra om avvik fra regelverk, prosedyrer og rutiner. 

 

På spørsmål om i hvilken grad de lærerne oppfatter at ansatte ved skolen melder fra om avvik i situasjoner 

der regelverk/prosedyrer/rutiner knyttet til det psykososiale skolemiljøet ikke har blitt fulgt, oppgir 20 

prosent av lærerne at ansatte i stor grad melder fra om slike avvik. Tolv prosent av lærerne oppgir at 

ansatte i noen grad melder om slike avvik. Henholdsvis syv og ni prosent av lærerne som har svart oppgir 

at ansatte i liten grad eller ikke i det hele tatt melder fra om denne typen avvik. 50 prosent av lærerne 

oppgir vet ikke på spørsmålet.  
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6.3.2 Vurdering 

Det fremgår av undersøkelsen at både skoleeier og rektorer benytter det digitale systemet Moava 1310 til 

å delegere oppgaver til henholdsvis rektorer og ansatte, og at skoleeier og rektorer gjennom dette systemet 

kan følge med på i hvilken grad oppgaver blir gjennomført i henhold til gjeldende rutiner. Systemet bidrar 

dermed til å gi oversikt over pålagte oppgaver som ikke er gjennomført, slik at skoleeier og rektor kan 

følge opp dette. Samtidig er systemet basert på egenrapportering. Skoleeier innhenter eksempelvis ikke 

den sosialpedagogiske planen, men baserer seg på at planen er revidert når rektorene melder om dette i 

Moava. I kapittel 5.3.1 fremgår det at ikke alle skolene har utarbeidet en sosialpedagogisk plan, uten at 

dette er fanget opp av skoleeier.  

Det er ikke noe felles avvikssystem for grunnskolene i kommunen, som kan benyttes til å melde og følge 

opp avvik og mangler knyttet til oppgaveutførelsen på skolene. Undersøkelsen viser at rektorene likevel 

opplever å ha oversikt over i hvilken grad rutiner etterleves, og det trekkes frem at god informasjon til de 

ansatte om skolens rutiner også bidrar til å sikre at rutinene etterleves. Revisjonen vurderer det som 

positivt at rektorer og ledelsen selv følger opp at rutiner etterleves. Likevel mener revisjonen at det kan 

være hensiktsmessig at det etableres mer systematiske ordninger for melding og oppfølging av avvik. En 

formalisering av et slikt system, på tvers av skolene, vil blant annet kunne benyttes til å få oversikt over 

hvilke typer avvik som forekommer, i hvilket omfang og hvorvidt det er liknende typer avvik som 

forekommer ved ulike skoler. Slike oversikter kan være viktige innspill i arbeidet med å vurdere risikoer 

for mangelfull regeletterlevelse og etterlevelse av rutiner og prosedyrer, og kan slik være viktige innspill i 

kvalitetsarbeidet på området. Revisjonen vil peke på at mangelfull rapportering av avvik medfører risiko 

for at uønskede hendelser og mangelfull etterlevelse av regelverk eller interne rutiner ikke blir avdekket, 

fulgt opp og korrigert. Dette kan videre bidra til at eventuell mangelfull praksis vedvarer og at relevant 

forbedringsarbeid ikke blir iverksatt. 
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7. Involvering av elever og foresatte i 

skolemiljøarbeidet 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i skolemiljøarbeidet? Herunder: 

 I hvilken grad blir foresatte tilstrekkelig informert om skolenes arbeid med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø, og med å forebygge mobbing (herunder om det er utarbeidet handlingsplaner mot 

mobbing)? 

 Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket? 

 I hvilken grad blir elevene involvert i utarbeidelse og evaluering av tiltak for å sikre et trygt og godt 

skolemiljø, og for å forebygge mobbing? 

 

7.2 Revisjonskriterier 

I opplæringsloven § 9 A-8 stilles det følgende krav til elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet: 

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø. 

Elevrådet kan oppnemne representantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og styresmaktene i 

skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller liknande organ ved skolen, kan elevane møte med 

opp til to representantar når utvalet behandlar saker som gjeld skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn 

til møta med talerett og rett til å få meininga si protokollert. Dei skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar 

saker som inneheld opplysningar som er omfatta av lovfesta teieplikt. 

Av Utdanningsdirektoratets nettsider76 fremgår det at skolene må ha en fremgangsmåte som sikrer at 

elevene blir involvert i arbeidet med å planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. 

Fremgangsmåten må sikre at elevene i alle klassene blir involvert i større eller mindre grad. Skoleledelsen 

må følge opp at de som skal gjøre dette, bruker fremgangsmåten i praksis. Videre beskrives det at elevene 

kan bli involvert gjennom aktiviteter og dialog i hverdagen, og gjennom planlagte samtaler og møter. 

Hvordan elevene involveres i arbeidet må tilpasses til saken og til elevenes alder og forutsetninger. 

Eksempelvis kan skolen sette av tid til å arbeide med skolemiljø som et fast tema i klassens time eller sette 

av tid til å lage klasseregler. Elevene skal få delta både i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for 

et trygt og godt skolemiljø. 

I Udir-3-2017 går det frem at det i oppfyllelsen av plikten til å følge med jf. oppll. § 9 A-4 første ledd kan 

være nyttig å involvere elevene for å finne ut om det er noen bestemte steder på skolen som de ansatte 

bør følge særlig med på, eller om det er bestemte elevmiljøer de ansatte bør være oppmerksomme på. 

De ulike rådene og utvalgene ved skolene har rett til informasjon og å uttale seg om saker som angår 

skolemiljøet jf.  oppll. § 9 A-9. Det fremgår av § 9 A-9 at: 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om alt som er 

viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn 

i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale 

seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

 

                                                

76 Kravene er hentet fra Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv 
blant annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolens plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø. Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering. 

https://reflex.udir.no/egenvurdering
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Kapittel 11 i opplæringsloven omhandler brukermedvirkning i skolen. Her stilles det blant annet krav om 

skolemiljøutvalg ved alle grunnskoler (§ 11-1a). Skolemiljøutvalget skal «medverke til at skolen, dei 

tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø», og har rett til å uttale 

seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9 A. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, 

ansatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen på 

en slik måte at elevene og foreldre utgjør flertallet. Dersom samarbeidsutvalget fungerer som 

skolemiljøutvalg, må det oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldre, slik at de samlet sett 

får flertall i utvalget. Av Utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg fremgår det at møtene i 

skolemiljøutvalget kan legges rett før eller etter møtene i samarbeidsutvalget. Det presiseres likevel at 

møtene i samarbeidsutvalget og møtene i skolemiljøutvalget bør ha klare skiller, for eksempel ha separate 

referater.77 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

7.3 Informasjon til og involvering av foresatte i arbeidet med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø og forebygging av mobbing  

7.3.1 Datagrunnlag 

Ifølge årshjulet for oppfølging av kapittel 9 A i opplæringsloven i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-

2022, skal foresatte informeres om kommunens plan for trygt og godt skolemiljø, skolens ordensregler, 

hvordan foresatte kan varsle om hendelser og hva skolene gjør hvis elever blir krenket eller mobbet.78 

Skoleeier har også pålagt skolene å ta opp brosjyren om barn og unges bruk av sosiale medier på 

foreldremøte og distribuere denne til foreldre hvert høst. Skolene rapporterer til skoleeier om at de har 

gjort dette gjennom det digitale systemet Moava 1310.   

Det er i tillegg lagt ut informasjon på skolenes hjemmeside om gjeldende regelverk, hvordan elever eller 

foresatte kan melde fra om mobbing via kommunens varslingskanal «meld fra om mobbing» på skolenes 

hjemmesider, og lenke til relevante nettsider som Utdanningsdirektoratets www.nullmobbing.no. Når det 

gjelder informasjon om enkeltskolenes tiltak og arbeid for et trygt og godt skolemiljø varierer det noe hva 

slags informasjon som er gjort tilgjengelig på skolenes hjemmeside, og i hvilken grad denne informasjonen 

er oppdatert etter at nytt kapittel 9 A i opplæringsloven ble innført. Enkelte av skolene bruker også 

Facebook for å kommunisere med foreldre om hva skolen gjør for å sikre et trygt og godt skolemiljø for 

elevene. 

Flere av rektorene opplyser i intervju at foreldre blir informert om deres rettigheter i opplæringsloven 

kapittel 9 A og kommunens rutiner for varsling og oppfølging av saker gjennom et informasjonshefte som 

sendes ut til alle foresatte ved skolestart. Ved noen av skolene må foresatte signere på at de har mottatt 

og lest heftet. Skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø tas også opp på foreldremøter. En av rektorene 

viste til at det på foreldremøte denne høsten ble drøftet med foreldrene hva det vil si å ha et trygt og godt 

skolemiljø og hva som kan defineres som krenkelser. Rektoren opplevde at denne dialogen var veldig 

vellykket, og at møtet bidro til å øke bevisstheten om dette blant foreldre.  

Foresatte får også informasjon om skolenes arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø og forebygge 

mobbing gjennom utvalg foresatte er representert i, som foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), 

samarbeidsutvalg (SU), skolemiljøutvalg (SMU)79 og Oppegård kommunes foreldreutvalg (OKFU). OKFU 

arrangerer i samarbeid med kommunen et årlig møte for alle foresatte med barn ved skolene i Oppegård 

hvor mobbing, trivsel og læringsmiljø er tema. Utover dette involveres også foresatte gjennom for 

eksempel vennegrupper som kontaktlærere og foresatte setter sammen. Rektorene opplyser i intervju at 

skolemiljø ofte er et tema på FAU-møtene. Et eksempel fra en av skolene var at FAU tok initiativ til et 

forbud mot mobiltelefon på skolen, noe som førte til at skolen etablerte ordningen «mute» der elevene kun 

kan bruke mobiltelefonen ute. FAU er også involvert i arrangementer som skoleball. 

 

                                                

77 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene. Utgitt august 2014. 
78 Oppegård kommune. Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2017, s. 16. 
79 Skolemiljøutvalgenes arbeid er omtalt i kapittel 7.4.1. 

http://www.nullmobbing.no/
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Det fremgår samtidig av intervju at det varierer i hvilken grad skolene involverer foresatte i arbeidet med 

skolens mål og planer for skolemiljø. Ved en av skolene opplyser rektor at FAU årlig får skolens plan for 

forebygging av mobbing til gjennomgang. En annen rektor forteller at foresatte ikke har bidratt direkte i 

arbeidet med å utforme skolens tiltaksplan, men at foreldres og elevenes innspill til tiltak er tatt hensyn til 

ved evaluering av planen. Ved en av skolene ble det også vist til at FAU hadde vært delaktig i å utarbeide 

en ny plan for skole-hjemsamarbeid. Samtidig trekkes det frem at det er potensial for å få involvere 

foreldrene i større grad i arbeidet med å bygge gode og trygge klassemiljøer. 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til rektorer svarer syv av ti rektorer at foresatte og samarbeidsorganer 

der foresatte er representert i stor grad holdes informert om saker som er viktige for skolemiljøet. To av ti 

rektorer svarer at de i noen grad holdes informert.80 Når det gjelder skolens involvering av foresatte i det 

systematiske arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø svarer tre av ti rektorer at foresatte er 

involvert i stor grad i dette arbeidet, mens seks av ti rektorer svarer at foresatte er involvert i noen grad 

(se figuren under).  

Figur 26 Rektorene om involvering av foresatte i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  

 

I undersøkelsen som ble sendt til lærere, svarer 41 prosent av respondentene at de opplever at foresatte 

involveres i stor grad i skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 45 prosent av 

lærerne svarer at de i noen grad synes foresatte involveres (se figur under).  

                                                

80 Rektor ved en av skolen svarer vet ikke på spørsmålet da rektor opplyser å ha vært i stillingen i kort tid på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Figur 27 Lærerne om involvering av foresatte i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  

 

Blant FAU-lederne svarer halvparten at foresatte har fått informasjon om hva skolen gjør for å sikre at 

elevene har det trygt og godt på skolen og for å forebygge mobbing og krenkelser, mens den andre 

halvparten svarer at de delvis har fått informasjon om dette. FAU-lederne oppgir at foreldremøter, 

informasjonsskriv og FAU-møter er de vanligste måtene foresatte blir informert om skolens systematiske 

arbeid og/eller elevenes rettigheter.  

Halvparten av FAU-lederne som har svart på undersøkelsen oppgir at foresatte i stor grad holdes informert 

om saker som er viktige for skolemiljøet, mens den andre halvparten svarer at de foresatte i liten grad 

holdes informert om slike saker. 

FAU-leder ved én av seks skoler svarer at foresatte involveres i stor grad i skolens arbeid med å sikre et 

trygt og godt skolemiljø, mens fire av seks mener at foresatte i noen grad blir involvert i dette. En av seks 

mener foresatte involveres i liten grad (se figur under). 

Figur 28 FAU om involvering av foresatte i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  
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Leder for A-team fremhever i intervju at involvering av foreldre i skolenes arbeid for skolemiljø varierer i 

stor grad mellom skolene. A-team har sammen med sosiallærernettverket arbeidet med å få skolene til å 

bruke foreldremøter til å utnytte potensialet i foreldreressursene og bidra til at foreldrene blir mer involvert 

i skolens arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. Etter A-teams erfaring legges mye av grunnlaget 

for skolemiljøet tidlig i skoleløpet, og foreldrene spiller en veldig viktig rolle.  

A-team har positive erfaringer med å involvere foresatte i saker A-team har vært involvert i. Foresatte får 

informasjon fra skolen når A-team jobber med skolemiljøet i elevens klasse eller trinn, og A-team ber også 

om å få komme på foreldremøte for å fortelle om hva de gjør i klassen eller på trinnet. Leder av A-team 

forteller at A-team har vært på foreldremøter hvor det har vært et dårlig samarbeidsklima mellom 

foreldregruppen og skolen fordi foreldre har vært misfornøyd med måten skolen har håndtert utfordringer 

på. I noen av disse sakene har A-team erfart at samarbeidsklimaet har bedret seg etter at A-team og 

skolen har samarbeidet om en sak. 

7.3.2 Vurdering 

Foresatte til elever ved skolene i Oppegård kommune blir på ulike vis informert om og involvert i det 

kontinuerlige og systematiske arbeidet med skolemiljø. Undersøkelsen viser at de fleste skolene gir 

informasjon om skolenes arbeid med skolemiljø og håndtering av saker, gjennom informasjonshefter og 

foreldremøter. I tillegg er informasjon også tilgjengelig for de foresatte via skolens nettsider. 

Råd og utvalg der foresatte er representert synes å være sentrale både for at de foresatte informeres om 

og involveres i skolens arbeid med skolemiljø, noe som også er intensjonen med de lovpålagte rådene og 

utvalgene. Samtidig fremgår det av undersøkelsen til FAU-ledere at foresatte i varierende grad har fått 

informasjon om saker som er viktige for skolemiljøet og informasjon om hva skolen gjør for å sikre at 

elevene har et trygt og godt skolemiljø og for å forebygge mobbing og krenkelser. Det varierer også i 

hvilken grad foresatte involveres i arbeidet med skolemiljøet. Det fremgår av intervjuer med både rektorene 

og A-team at det er et forbedringspotensial i skolenes arbeid med å involvere foresatte, samtidig som det 

understrekes at et godt skole-hjem-samarbeid er viktig for å lykkes i arbeidet med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø for elevene.  

Revisjonen mener det er positivt at A-team og sosiallærernettverket har utarbeidet materiale og innspill til 

hvordan skolemiljø kan tas opp på foreldremøter. En av skolene viser til gode erfaringer med diskusjoner 

og gruppearbeid om hva det vil si å ha et trygt og godt skolemiljø og hva som er krenkelser, og at dette 

har bidratt til økt bevissthet blant foresatte om skolemiljøarbeidet. Revisjonen mener slike tiltak kan være 

til inspirasjon for andre skoler. Revisjonen vil presisere viktigheten av at foresatte holdes informert og 

involveres tidlig i arbeidet med skolemiljøtiltak, slik også opplæringsloven § 9 A-9 legger til grunn. Det er 

etter revisjonens mening også viktig at skoleeier og skolene sikrer at det blir gjort jevnlige evalueringer av 

samarbeidet med og involveringen av foresatte, for slik å avdekke om det er behov for nye eller andre 

arenaer eller tiltak. 

7.4 Skolemiljøutvalg 

7.4.1 Datagrunnlag 

Alle de ti skolene i Oppegård kommune har et skolemiljøutvalg (SMU). De fleste skolene organiserer 

skolemiljøutvalgsmøter i sammenheng med samarbeidsutvalgsmøter (SU). På de fleste skolene gjøres 

dette ved at enkelte representanter fra SU går ut av møtet når SMU avholdes, eller at enkelte 

SU-representanter ikke får stemme i SMU-saker, slik at elever og foreldre får flertall.  

To av de ti grunnskolene har oppgitt at representanter for elever og foreldrene ikke til sammen er i flertall 

i SMU. I disse tilfellene opplyses det enten at det er like mange foreldre og elever som andre representanter, 

eller at andre representanter er i flertall. Hvor ofte SMU avholder møter varierer mellom skolene fra ett 

møte i året til fem møter i året. Ved enkelte skoler kommer SMU sammen ved behov når spesielle 

skolemiljøsaker tas opp. Rektor ved en av skolene opplyser at skolen har få SMU-saker og møter da de 

fleste skolemiljøsaker tas opp i SU. Ved én skole opplyses det at det ikke føres referat fra møter i SMU. 

Rektor ved en av skolene opplyser at SU og SMU i varierende grad er delaktige i arbeidet med det 

psykososiale miljøet, og at SMU ikke nødvendigvis er det viktigste forumet for skolemiljøsaker på skolen. 

Flertallet av skolene fører egne referater fra SMU-møtene, mens rektor ved en av skolene opplyser at det 

kun føres referat fra møter i SU og ikke fra møter i SMU.  
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Ifølge årshjulet for oppfølging av kapittel 9 A i opplæringsloven i Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-

2022 skal den årlige Elevundersøkelsen tas opp i SMU/SU. Det fremgår fra intervjuer at SMU ved skolene 

diskuterer saker om både det psykososiale og fysiske miljøet, som for eksempel resultater fra 

trivselsundersøkelse, informasjon om antall aktivitetsplaner, saker om sosiale arrangement som nyttårsball 

eller kantineordningen. Ved enkelte skoler har også SU/SMU kommet med innspill til endring av planer og 

tiltak på skolene.  

7.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at alle skolene i Oppegård kommune oppgir at de har et skolemiljøutvalg i samsvar 

med oppll. § 11-1a. Samtidig fremgår det at ikke alle skolene har utvalg som er sammensatt slik at elever 

og foreldre er i flertall. Dette er ikke i samsvar med kravene i oppll. § 11-1a. Flere av skolene oppgir at 

skolemiljøutvalgsmøter gjennomføres i sammenheng med møter i samarbeidsutvalget. I denne forbindelse 

er det viktig at skolene skiller tydelig mellom møtene i SMU og SU, og har klare rutiner for å sikre at elever 

og foreldre har flertall når samarbeidsutvalget går over til å fungere som skolemiljøutvalg. Revisjonen 

mener videre at det ikke er tilstrekkelig at SMU kun møtes ved behov. Det er revisjonens vurdering at det 

er nødvendig å ha en fast frekvens på møtene for å ivareta lovkravet om at skolemiljøutvalget skal holdes 

informert om alt som er viktig for skolemiljøet (oppll. § 9 A-9 tredje ledd). Revisjonen stiller derfor også 

spørsmål ved om ett møte i året er tilstrekkelig for å ivareta intensjonen med skolemiljøutvalget. Revisjonen 

registrerer også at det ved en skole ikke føres referat fra møter i SMU. Revisjonen vil presisere viktigheten 

av at det skrives referat fra møtene, slik at det er etterprøvbart både hvilke saker som er tatt opp og hvem 

som har deltatt i møtene. Skolemiljøutvalget er et rådgivende utvalg, og det er sentralt at råd som 

fremkommer i møtene blir dokumentert. Videre har elevene i medhold av oppll. § 9 A-8 rett til å få sine 

meninger protokollert. Revisjonen oppfordrer skoleeier til å gjennomgå rutiner for sammensetning og 

avholdelse av møter i skolemiljøutvalget med skolene for å sikre at skolene etterlever krav i 

opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A-9.  

 

Intensjonen i lovverket er at SMU skal «medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt 

del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø». Undersøkelsen viser at det er ulik praksis for hvilke saker 

som tas opp i SMU og SU. Slik revisjonen ser det, kan det være hensiktsmessig for skoleeier og 

skoleledelsen å drøfte hvilke saker som bør behandles i henholdsvis SMU og SU, og hva som skal til for at 

SMU er et organ som bidrar til å oppfylle intensjonen i lovverket. Revisjonen vil presisere at et viktig skille 

mellom SU og SMU er at elever og foresatte ikke er i flertall i SU, mens det er et krav om at de er i flertall 

i SMU. SU kan dermed ikke erstatte SMU som et organ som skal medvirke til aktiv deltakelse i 

skolemiljøarbeidet (jf. oppll. § 11-1a fjerde ledd). For å få et velfungerende skolemiljøutvalg, mener også 

revisjonen at det er viktig at det legges til rette for informasjon om og drøfting av skolemiljøutvalgets rolle 

og oppgaver ved den enkelte skole, for å øke bevisstheten om disse forholdene både i selve 

skolemiljøutvalget og på skolene generelt. 

7.5 Involvering av elever i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø og 

forebygge mobbing 

7.5.1 Datagrunnlag 

I Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 er det spesifisert at mobbing skal tas opp som tema i 

klassemøter med elevene hver høst. I tillegg skal elevenes trivsel være tema for halvårlige elevsamtaler 

der elev, foresatte og kontaktlærer deltar. Ifølge planen skal de årlige resultatene fra Elevundersøkelsen 

tas opp i elevrådet, og ved enkelte skoler tas også resultater fra andre klassetrivselsundersøkelser opp i 

elevrådet. 

Rektorene trekker frem elevrådet, SU og SMU som arenaer der elevene involveres i arbeidet med å sikre 

et trygt og godt skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. Videre peker både rektorer og 

lærere i spørreundersøkelsen på trivselsledere og trivselsteam, programmet Mitt Valg, og samtaler med 

elevene og samtaler i klassene som viktige måter å involvere elevene i arbeidet med skolemiljøet på. Det 

trekkes også frem at elevene er delaktige i arbeidet med skolemiljøet ved å delta i å lage klasseregler og 

ved at temaet blir tatt opp i klassene av elevrådsrepresentantene eller lærere. Dette er formalisert ved 

enkelte skoler, for eksempel ved at det er laget rutine for at klassene årlig skal diskutere skolens 

ordensreglement og relevante tema som for eksempel digital krenking.  
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Ved noen av skolene er det identifisert tiltak i sosialpedagogisk plan som elevene er ansvarlige for å 

gjennomføre. Elevene ved noen skoler er også involvert i årlige evalueringer av skolens plan for forebygging 

av mobbing. Ved andre skoler er elevene ikke direkte involvert i tiltak i sosialpedagogisk plan, men enkelte 

rektorer opplyser at elevrådets innspill blir tatt hensyn til i utarbeidelse og evaluering av planen. Ved noen 

av skolene har også elevrådet økonomiske midler til å gjennomføre tiltak for å bidra til trivsel og godt 

skolemiljø.  

Alle barneskolene har trivselsledere som har ansvar for å organisere aktiviteter i friminuttene. Enkelte 

ungdomsskoler i Oppegård kommune har etablert en ordning med trivselsteam, som omtalt i kapittel 5.3.1. 

Trivselsteamene består som regel av valgte elever fra hver klasse som har et særlig ansvar for å følge med 

på skolemiljøet og om medelevene har det bra. Trivselsteamene møtes jevnlig med sosiallærer eller 

rådgiver for å drøfte skolemiljøsituasjonen i klassen og på trinnet. De har også ansvar for å arrangere 

aktiviteter som styrker skolemiljøet, som eksempelvis kan være å arrangere en jentelunsj dersom det har 

vært gnisninger i jentegrupper.  

Representanter fra elevrådene deltar også i Barn og unges kommunestyre (BUK) og i Ungdomsrådet i 

Oppegård kommune. BUK har tatt flere initiativ for skolemiljø, og laget informasjonsmateriell med tips om 

hvordan foreldre kan bidra til å skape et trygt læringsmiljø81 og en brosjyre med tips til foresatte om barn 

og unges bruk av sosiale medier.82  

I spørreundersøkelsen som ble sendt til rektorer ved skolene i kommunen, oppgir fire av ti rektorer at 

elevene i stor grad blir involvert i arbeidet med å finne relevante tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø 

og forebygge mobbing og andre krenkelser, mens fem av ti rektorer opplever at elevene i noen grad blir 

involvert (se figuren under).83   

Figur 29 Rektorene om involvering av elever i å finne relevante tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

                                                

81 Oppegård kommune og Barn og unges kommunestyre Slik kan du som forelder bidra til å skape et trygt læringsmiljø, 

fritt for mobbing – ønsker fra elever i Oppegårdskolen. 2016. 
82 Oppegård kommune og Barn og unges kommunestyre. Tips til foresatte, barn og unge om bruk av sosiale medier. 

2017. 
83 En rektor har svart vet ikke på dette spørsmålet, da rektor hadde vært i stillingen i kort tid (ca. 14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Når det gjelder involvering av elever i evaluering av tiltak som er satt i verk for å skape et trygt og godt 

skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser, mener én av ti rektorer at elevene involveres i stor 

grad, mens syv av ti rektorer mener at elevene i noen grad blir involvert (se figur under).84   

Figur 30 Rektorene om involvering av elever i evalueringen av tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

I spørreundersøkelsen som ble sendt til lærerne oppgir 50 prosent av lærerne som har svart at de i stor 

grad opplever at elevene ved skolen blir involvert i arbeidet med å finne relevante tiltak for å skape et trygt 

og godt skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. 33 prosent svarer at de i noen grad opplever 

at elevene blir involvert i dette arbeidet (se figur under).  

Figur 31 Lærerne om involvering av elever i å finne relevante tiltak for et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

 

                                                

84 En rektor har svart vet ikke på dette spørsmålet, da rektor hadde vært i stillingen i kort tid (ca.14 dager) på tidspunktet 
for undersøkelsen. 
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Samtidig viser nærmere analyse av resultatene at det er forskjeller mellom skolene. Ved en av skolene 

oppgir til sammen 24 prosent av lærerne at de mener elevene i liten grad blir involvert i arbeidet med å 

finne relevante tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø og forebygge mobbing og andre krenkelser. 

Dette er 20 prosentpoeng høyere enn den totale prosentandelen av lærerne som har svart dette. 

7.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at elevene involveres i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø hovedsakelig 

gjennom elevrådet og diskusjoner i klassene, slik også Plan for trygt og godt skolemiljø 2018-2022 stiller 

krav om, og gjennom SU og SMU hvor elevene er representert. I tillegg har de fleste skolene enten 

trivselsledere eller trivselsteam som har oppgaver knyttet til skolemiljøet. Revisjonen vurderer det som 

positivt at elevene involveres både i planarbeidet og i gjennomføringen av konkrete tiltak. Revisjonen vil 

samtidig fremheve at involvering av elever i arbeidet med å følge med på skolemiljøet også kan være et 

viktig tiltak for å oppfylle aktivitetsplikten jf. oppll. § 9 A-4 første ledd.85  

Samtidig som mange av skolene har iverksatt gode tiltak for involvering av elevene, indikerer svarene til 

rektorer og lærere på spørreundersøkelsen at det er et forbedringspotensial når det gjelder involvering av 

elever i arbeidet med å utforme og evaluere tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen vil 

derfor understreke viktigheten av at det arbeides systematisk på skolene for å styrke involveringen av 

elever i skolemiljøarbeidet. Revisjonen vil påpeke at det er viktig å jevnlig ta opp med elevene i hvilken 

grad og hvordan de kan bidra til det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, for å evaluere 

og ved behov justere planer og tiltak relatert til skolenes arbeid med dette. Dette bidrar til å sikre at skolen 

overholder bestemmelsene om elevdeltakelse i arbeidet med skolemiljø jf. oppll. § 9 A-8. 

 

 

 

                                                

85 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 22; Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 
20.12.2017. 
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8. Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at Oppegård kommune har satt i verk en rekke tiltak for å implementere 

kravene i nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. Skoleeier har sørget for å formidle informasjon til skolene i 

forkant av at nytt kapittel 9 A trådte i kraft 1. august 2017, og har i løpet av det første året kapittel 9 A 

har vært gjeldende etablert felles rutiner for implementering og etterlevelse av lovkravene. Det er positivt 

at skoleeier blant annet har utarbeidet en felles veiledning for skolene som legger til rette for ivaretakelse 

av kravet om elevmedvirkning og at barnet skal bli hørt i saker som berører dem. Det fremgår av 

undersøkelsen at også skolene har etablert egne rutiner som skal bidra til å sikre at de ansatte og skolen 

ivaretar aktivitetsplikten jf. § 9 A-4 i opplæringsloven. Et klart flertall av lærere som har besvart revisjonens 

spørreundersøkelse opplever det som tydelig når de skal gripe inn og når de skal varsle rektor ved mistanke 

om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.   

Revisjonen vurderer det som positivt at Oppegård kommune har planer som gir tydelige mål for arbeidet 

med skolemiljø ved skolene i kommunen, og som legger til grunn kravene om at alle elever har rett til et 

trygt og godt skolemiljø og nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser. Revisjonen merker seg også at 

sentrale planer og dokumenter for skoleområdet har blitt revidert i forbindelse med nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven. Dette er positivt, og bidrar til å sikre at planene, og dermed også arbeidet som utføres 

ved skolene, er oppdatert med hensyn til krav i regelverket. Skoleeier og skolene har også iverksatt en 

rekke tiltak for å bidra til et trygt og godt skolemiljø som oppleves som nyttige på skolene.  

Samtidig viser undersøkelsen at skolene har noe ulik praksis for hvordan de jobber med de ulike delpliktene 

som inngår i aktivitetsplikten, noe som kan medføre risiko for ulik etterlevelse av lovverket. Skolene har 

eksempelvis ulike rutiner og praksis knyttet til varsling ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke 

har det trygt og godt på skolen. I tillegg viser undersøkelsen at skolene har ulike rutiner og praksis for når 

det skal lages aktivitetsplaner i saker der elever ikke har det trygt og godt på skolen, og det varierer i 

hvilken grad skolene har etablert rutiner for å sikre at en elev som er berørt i en sak selv får mulighet til å 

uttale seg om hvilke tiltak eleven tror at kan virke. Etter revisjonens vurdering kan det være risiko for at 

det er ulik forståelse og praksis knyttet til ivaretakelse av delpliktene i aktivitetsplikten, og revisjonen 

mener på grunnlag av dette at det kan være behov for å arbeide videre med å tydeliggjøre rutiner for å 

sikre at alle delene av aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 9 A-4, blir godt ivaretatt. Revisjonen vil 

presisere at det i forarbeidene til nytt kapittel 9 A og Skolemiljø Udir-3-2017 vises til at det skal være lav 

terskel for hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Kommunens felles plan ved mistanke eller varsling om mobbing, Handlingsløypa ved mobbing, beskriver 

hvordan skolene skal håndtere mobbesaker. Etter revisjonens vurdering går det ikke tilstrekkelig tydelig 

frem av kommunens rutiner hvilke prosedyrer som gjelder for å undersøke og iverksette tiltak i tilfeller 

som ikke dreier seg om mobbing, men der det er andre årsaker til at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. Dette kan etter revisjonens vurdering medføre en risiko for manglende oppfyllelse av 

aktivitetsplikten i saker som ikke dreier seg om mobbing, men der skolene likevel har aktivitetsplikt 

jf. opplæringsloven § 9 A-4. 

Revisjonen vurderer det som positivt at elevene involveres både i planarbeidet og i gjennomføringen av 

konkrete tiltak, og at foresatte blir informert om og involvert i det kontinuerlige og systematiske arbeidet 

med skolemiljø. Samtidig viser undersøkelsen at det er et forbedringspotensial i å involvere elever og 

foresatte ytterligere i skolemiljøarbeidet, herunder i utforming og evaluering av tiltak for å sikre et trygt 

og godt skolemiljø. Undersøkelsen viser også at ikke alle skolene har skolemiljøutvalg som er sammensatt 

slik at elever og foreldre er i flertall. Dette er ikke i samsvar med kravene i opplæringsloven § 11-1a.  

Undersøkelsen viser at lærere ved en av skolene i kommunen gjennomgående har en annen svarfordeling 

i spørreundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen enn lærere ved andre 

skoler i kommunen. Svarene til lærerne indikerer at det ved denne skolen ikke i tilstrekkelig grad er etablert 

rutiner og satt i verk tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø, og at lærere i mindre grad er informert 

om deres ansvar og oppgaver knyttet til å overholde aktivitetsplikten jf. opplæringsloven § 9 A-4 enn 

lærerne ved andre skoler. Ved denne skolen har det den senere tiden vært utskiftninger i ledelsen. 

Revisjonen vil i denne forbindelse understreke skoleeiers ansvar for å sikre at kravene i opplæringsloven 
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oppfylles, jf. opplæringsloven § 13-10. Skoleeier bør sikre at det foreligger systemer som fanger opp 

utfordringer og mangler ved enkeltskoler, slik at det fortløpende kan vurderes om det er behov for å 

iverksette tiltak fra skoleeiers side. Revisjonen merker seg også at det ikke er etablert system for å melde 

og følge opp avvik og mangler knyttet til oppgaveutførelsen på skolene. Revisjonen vil peke på at 

manglende systemer for rapportering av avvik øker risikoen for at uønskede hendelser og mangelfull 

etterlevelse av regelverk eller interne rutiner ikke blir avdekket, fulgt opp og korrigert. Dette kan videre 

bidra til at eventuell mangelfull praksis vedvarer og at relevant forbedringsarbeid ikke blir iverksatt. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Oppegård kommune setter i verk 

følgende tiltak: 

1. Sikre at det foreligger rutiner som legger til rette for en tydelig og omforent forståelse for hvordan den 

enkelte ansatte og den enkelte skole skal arbeide for å oppfylle alle deler av aktivitetsplikten i 

opplæringsloven § 9 A-4. 

 

2. Sikre at det foreligger tydelige rutiner for oppfølging av saker der en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, uavhengig av hva som er årsaken til dette. 

 

3. Vurdere å tydeliggjøre rutiner for involvering av elever og foresatte i skolemiljøarbeidet, herunder i 

utforming og evaluering av tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

 

4. Gjennomgå rutiner for sammensetning og avholdelse av møter i skolemiljøutvalget og sikre at alle 

skolene etterlever kravene i opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A-6. 

 

5. Sikre at det som del av kommunens forsvarlige system foreligger system og rutiner som gir skoleeier 

oversikt over avvik og mangler knyttet til skolenes virksomhet, og sørge for at nødvendige tiltak blir 

iverksatt ved manglende regeletterlevelse eller risiko for manglende regeletterlevelse. 
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: Høringsuttalelse 

 
 

 

 
 

 
 
HØRINGSUTTALELSE  

 

Rådmannens uttalelse til rapport fra forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø i 
Oppegård kommune. 

Det henvises til oversendt rapport fra Deloitte AS datert 30.11.2018 vedrørende forvaltningsrevisjon av 
psykososialt skolemiljø.  

Rådmannen er bedt om å gi en uttalelse i forbindelse med de funn som er gjort, samt kommentere de 
vurderinger og anbefalinger som revisjonen fremfører.  

Rådmannen merker seg at konklusjonene angående flere av problemstillingene som er vurdert, er svært 
positive: 

- «Revisjonen vurderer det som positivt at Oppegård kommune har planer som gir tydelige mål for arbeidet med skolemiljø 
ved skolene i kommunen, og som legger til grunn kravene om at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø og 
nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser».  
 

- «Skoleeier har sørget for å formidle informasjon til skolene i forkant av at nytt kapittel 9 A trådet i kraft 1. august 2017, og 
har i løpet av det første året kapittel 9 A har vært gjeldende etablert felles rutiner for implementering og etterlevelse av 
lovkravene». 
 

- «Etter revisjonens vurdering er det positivt at skoleeier har etablert felles rutiner som kan bidra til at skolene etterlever 
aktivitetsplikten jf. oppll. 9 A-4» (fra vurdering s. 21). 
 

- «Oppegård kommunes mal for aktivitetsplan oppfyller kravene til innhold som fremgår av oppll. § 9 A-4. Veiledningen 
bidrar til viktige presiseringer om hvordan skolene skal fylle ut planen. Det at kommunen har en felles mal med veiledning 
er etter revisjonens vurdering positivt, og bidrar til å sikre både at aktivitetsplaner utarbeides, at innholdet er i samsvar 
med minstekrav i regelverket og at det etableres en mest mulig lik praksis på tvers av skolene».  

 
- «Undersøkelsen viser at det i all hovedsak oppfattes som tydelig blant både rektorer og lærere hvordan ansvar og 

oppgaver knyttet til det systematiske arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø og forebygge mobbing og andre 
krenkelser er fordelt. Det foreligger gjennom planer og rutiner tydelige skriftlige beskrivelser av roller og ansvar» (fra 
vurdering s. 49). 

 
Rådmannen har sett på og vurdert de anbefalinger som har kommet frem i rapporten og vil først og fremst 
trekke frem at rapporten tydeliggjør det solide arbeidet som skolene gjør for å sikre den enkelte elevens rett 
til et trygt og godt skolemiljø. Det er svært positivt at spørreundersøkelsen blant rektorene og lærerne har 
meget gode tall og viser at de er trygge på hvordan de skal etterleve aktivitetsplikten i opplæringslovens 
kapittel 9 A om elevenes skolemiljø.  
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Rådmannen har følgende kommentarer til anbefalingene: 

1. Sikre at det foreligger rutiner som legger til rette for en tydelig og omforent forståelse for hvordan den 
enkelte ansatte og den enkelte skole skal arbeide for å oppfylle alle deler av aktivitetsplikten i 
opplæringsloven § 9 A-4. 
 
Aktivitetsplikten i oppll. § 9A-4 omhandler skolenes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette 
inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen konkluderer med at kommunen og skolene 
har planer som sikrer ivaretagelse av kravene i aktivitetsplikten og spørre-undersøkelsen understøtter at det 
store flertallet er omforent med dette. Revisjonen viser at 92 % av lærerne sier at de har fått informasjon om 
hva de skal gjøre i situasjoner de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø.  

Rådmannen påpeker at arbeidet skal forankres på den enkelte skole og at aktivitetsplikten trådte i kraft 
1.8.2017. Rådmannen anbefaler at skolene i sitt rutinemessige og systematiske arbeid med aktivitetsplikten, 
bør arbeide ytterligere med å ha prosesser i personalet hvor man drøfter ulike problemstillinger som kan bidra 
til å skape enda større grad av felles forståelse for alle deler av aktivitetsplikten. Ved en av skolene har det den 
senere tiden vært utskiftinger i ledelsen og svarene på spørreundersøkelsen indikerer at skolen ikke i 
tilstrekkelig grad har etablert rutiner og satt i verk tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Rådmannen vil 
presisere ar skoleeier tar dette meget alvorlig og er godt i gang med opplæring og veiledning ved den aktuelle 
skolen. Skoleeier vil være tett på skolen i dens arbeid med å oppfylle aktivitetsplikten i oppll. § 9 A-4. 

 

2. Sikre at det foreligger tydelige rutiner for oppfølging av saker der en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, 
uavhengig av hva som er årsaken til dette.  

 
Aktivitetsplikten utløses dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen, uavhengig av årsak. At en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø kan skyldes forhold som ligger utenfor skolen, men som likevel påvirker 
hvordan eleven har det. Elever kan si at de ikke har det bra selv om de ikke blir mobbet. I Oppegård har det 
vært et stort fokus på å forbygge mobbing og annen krenking, Handlingsløypa ved mobbing er utarbeidet og 
inngår i Plan for trygt og godt skolemiljø som er godt implementert på skolene. Rådmannen føler seg trygg på 
at personale og ledelse ved skolene er opptatte av å sikre elevenes psykososiale skolemiljø uansett hva som 
kan være bakgrunn for at elevene ikke har det trygt og godt. Rådmannen anbefaler likevel at skolen setter 
fokus på problemstillingen i sine drøftinger rundt hva det innebærer å ha et trygt og godt skolemiljø og hva 
som utløser aktivitetsplikten. Rådmannen anbefaler at skoleeier utarbeider et dokument med eksempler som 
grunnlag for disse drøftingene.  

 

3. Vurdere å tydeliggjøre rutiner for involvering av elever og foresatte i skolemiljøarbeidet, herunder i utforming 
og evaluering av tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø.  
 
Revisjonen sier at mange av skolene har iverksatt gode tiltak for involvering av elevene i skolemiljøsaker, men 
at det varierer i hvilken grad foresatte involveres i arbeidet med skolemiljøet. Skole hjem samarbeidet er viktig 
for å lykkes i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø og rådmannen anbefaler at foresatte involveres 
mer i dette arbeidet. Det er nedfelt i Plan for trygt og godt skolemiljø at alle skoler skal ha en plan for det 
sosialpedagogiske arbeidet. Planen beskriver hvordan skolen jobber med skolemiljøet på alle nivåer og trekker 
inn elev- og foreldremedvirkningen. Skolene har i dag ulik utforming av disse planene og rådmannen anbefaler 
at skolenes sosialpedagogiske planer synliggjøres i større grad.  
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4. Gjennomgå rutiner for sammensetning og avholdelse av møter i skolemiljøutvalg og sikre at alle skolene 
etterlever kravene i opplæringsloven §§ 11-1a og 9 A- 
 
Skolemiljøutvalget (SMU) skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldre tar aktivt del i arbeidet 
for å skape et godt skolemiljø. SMU er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet og har ikke 
vedtakskompetanse. Revisjonen viser at alle skolene i Oppegård har skolemiljøutvalg, men at skolene har ulik 
praksis blant annet rundt møtefrekvensen. Rådmannen presiserer at skoleeier har utarbeidet retningslinjer 
for Samarbeidsutvalg (SU) og er i gang med å utarbeide retningslinjer for SMU. Retningslinjen skal sikre at 
skolene får en mer lik praksis og etterlever kravene i oppll. § 11-1a. 
 

5. Sikre at det som del av kommunens forsvarlige system foreligger system og rutiner som gir skoleeier oversikt 
over avvik og mangler knyttet til skolenes virksomhet, og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt ved 
manglende regeletterlevelse eller risiko for manglende regeletterlevelse.  
 
Oppegård kommunen har ikke utarbeidet et felles overordnet avvikssystem for grunnskolen. Dette er ikke et 
lovpålagt krav, noe som også er presisert i revisjonskriteriene. Både skoleeier og rektorene kan gjennom det 
digitale systemet Moava 1310 følge med på i hvilken grad oppgaver blir gjennomført i henhold til gjeldende 
rutiner. Det fremgår av intervjuer med rektorene at avvik fra rutiner følges opp gjennom personaloppfølging, 
og at hvordan lærerne jobber med kapittel 9A i opplæringsloven og hvorvidt skolens rutiner er fulgt, er tema 
på medarbeidersamtalen. Revisjonen mener det kan være hensiktsmessig at det etableres mer systematiske 
ordninger for melding og oppfølging av avvik. I forbindelse med harmoniseringen med Ski vil rådmannen trekke 
frem at vi jobber konkret med å ta i bruk et mer gjennomgående avvikssystem. Kvalitetslosen vurderes anvendt 
for grunnskolene i Nordre Follo.  

 

Samlet vurdering 
Rådmannen oppfatter rapporten fra revisjonen som grundig, nyttig og lærerik. Den setter fokus på mange 
områder som Oppegårdskolen jobber meget godt med og peker på områder der vi har forbedringspotensial 
og alt er i gang med å utbedre. Rapporten vil bli gjennomgått med skolelederne og vil bli brukt til fortsatt å 
videreutvikle våre rutiner til det bedre. Den vil også inngå i det omfattende arbeidet skoleeier i Oppegård 
gjør i forbindelse med harmonisering av rutiner og retningslinjer med skoleeier i Ski før 1.1.2020.  

 

 
Kolbotn 10.12.18 
 
Med hilsen  

 

Lars Henrik Bøhler 
rådmann 
  
 Jorunn Almaas 

kommunalsjef 
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: Revisjonskriterier 

Lov- og forskriftskrav 

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø 

Frihet fra alle former vold er etter barnekonvensjonen artikkel 19 en menneskerettighet. Dette omfatter 

både psykisk og fysisk vold som mobbing og andre krenkelser på skolen.  

Kapittel 9 A i opplæringsloven omhandler skolemiljøet til elevene, og er nytt med virkning fra 01.08.2017. 

Av opplæringsloven § 9 A-2 går følgende overordnede krav til skolemiljøet frem: «Alle elevar har rett til eit 

trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»86 Av forarbeidene til nytt kapittel 9 A-2, går 

det frem at begrepet «skolemiljø» omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.87 

Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø 

Opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5 omhandler aktivitetspliktene til de ansatte ved skolene. Aktivitetsplikten 

erstatter den tidligere vedtaksplikten. Fra 1. august 2017 er ikke skolen lenger pålagt å fatte enkeltvedtak 

i saker som gjelder elevens psykososiale skolemiljø.  

Aktivitetsplikten skal sikre alle elever retten til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring, jf. § 9 A-2. Følgende går frem av § 9 A-4: 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot 

krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje 

har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast 

undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at 

eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og 

godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande 

omsyn i skolen sitt arbeid.88      

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå:  

f) kva problem tiltaka skal løyse 

g) kva tiltak skolen har planlagt 

h) når tiltaka skal gjennomførast 

i) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

j) når tiltaka skal evaluerast. 

 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten etter første til femte ledd.  

 

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-2. Det fremgår av 

forarbeidene til nytt kapittel 9 A89 og rundskrivet Skolemiljø Udir-3-201790 at det er hvordan eleven selv 

                                                

86 Tilsvarende krav, med noe annen ordlyd, gikk før 1.8.2017 frem av opplæringsloven § 9 A-1. 
87 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø).  
88 Jf. Grl. § 104 (2). 
89 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø). 
90 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 
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faktisk opplever å ha det på skolen som er avgjørende for skolens aktivitetsplikt, og ikke hva som er 

årsaken til at eleven opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. 

Forarbeidene til nytt kapittel 9 A og rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 utdyper hvordan aktivitetsplikten 

til skolen er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med, plikt til å 

gripe inn og plikt til å varsle dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø. Videre har skolen plikt til å undersøke og plikt til å sette inn tiltak som sørger for at eleven 

får et trygt og godt skolemiljø.  

Plikten til å følge med innebærer en plikt for den enkelte ansatte til å være årvåken og aktivt observere 

hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. Plikten til å gripe inn innebærer at alle som arbeider 

på skolen skal gripe inn ved mobbing, vold og diskriminering der dette er mulig. Å gripe inn kjennetegnes 

som en umiddelbar handling og er rettet mot å stoppe situasjoner som pågår og er akutte. Plikten til å 

varsle innebærer at alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de får mistanke om eller kjennskap 

til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I forarbeidene til nytt kapittel 9 A fremheves det at plikten 

til å varsle legger grunnlaget for at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene 

på skolen har det. Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller. 

Plikten til å undersøke hviler på skolen, og utløses ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 

et trygt og godt skolemiljø. Plikten til å sette inn tiltak utløses når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt 

og godt eller når en undersøkelse skolen har utført viser at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal lages tiltak i en sak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd 

første punktum.  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A og Skolemiljø Udir-3-2017 vises det til at det skal være lav terskel for 

hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Hvis en 

elev en ifra at det ikke er trygt og godt på skolen oppfyller dette å ha kjennskap til at eleven ikke har det 

trygt og godt på skolen. Det påpekes at det ikke er strenge krav for hva å si ifra betyr, og at det er 

tilstrekkelig at en elev gir uttrykk for at det ikke er trygt og godt å være på skolen. Mistanke om at en elev 

ikke har det trygt og godt kan basere seg på observasjoner av elever, tilbakemeldinger i undersøkelser, 

beskjeder fra foreldre eller medelever eller aktivitet i sosiale medier eller lignende.  

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at plikten til å sette inn tiltak gjelder i alle tilfeller der 

eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette kan også gjelde tilfeller der eleven selv gir uttrykk for at 

alt er bra, men der dette åpenbart ikke er tilfellet. Det er skolens ansvar å fange opp at eleven sier ifra om 

at skolemiljøet ikke er trygt og godt på skolen. Videre gjelder skolens plikt til å sette inn tiltak uavhengig 

av hva som er årsaken til at eleven ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sette inn 

tiltak også dersom mobbing eller hendelser på fritiden gjør at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Departementet påpeker at skolen ikke har ansvar for å løse problemer eller situasjoner som oppstår på 

fritiden, men skal gjøre det den kan med de tiltakene som er tilgjengelig for å hjelpe eleven. Dette gjelder 

for eksempel i forbindelse med digital mobbing som ofte skjer på fritiden, men der utryggheten følger med 

eleven når han eller hun er på skolen. Egnede tiltak i slike sammenhenger kan være å drive opplæring i 

nettvett og personvern eller å sørge for at bestemte elever ikke har kontakt på skolen. 

I rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 vises det til at dokumentasjonskravet i oppll. § 9 4-A er todelt. Det 

stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en sak, i 

tillegg til at stilles det krav til at skolen dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten. Det påpekes at dokumentasjonskravet gjør at skolene senere kan vise til hva de har gjort, 

og bidrar til en faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. 91 

Det er gjennom ny § 9 A-5 innført krav om skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, 

krenker en elev. Dersom en som arbeider på skolen får mistanke om at en annen ved skolen utsetter en 

elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle 

rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk 

mistanke om eller kjennskap til krenkelsen. Undersøkelser og tiltak etter § 9 A-4 skal settes i verk straks.  

                                                

91 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø); 
Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017. 
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I oppll. § 9 A-6 er Fylkesmannens håndhevelse av aktivitetsplikten i enkeltsaker omtalt. Her går det blant 

annet frem at dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken 

til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor. Videre skal Fylkesmannen avgjøre om 

aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt, og kan gjennom enkeltvedtak fastsette hva skolen skal 

gjøre for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Elevens rett til å bli hørt og plikten til å ta hensyn til elevens beste 

Kravet til at involverte elever skal bli hørt er forankret i Grunnloven § 104 der det går frem at barn har 

krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres 

mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser 

som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.  

Opplæringsloven § 9 A-4 om aktivitetsplikten stadfester at elever skal bli hørt i saker som omhandler dem, 

og at skolen skal legge til grunn elevens beste ved behandling av saker hvor en elev uttrykker å ikke ha 

det trygt og godt på skolen. Det går frem av § 9 A-4 femte ledd at «Skolen skal sørgje for at involverte 

elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid». 

I Rundskriv UDIR 3-2017 utdypes kravet til at skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og 

handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. Det presiseres at kravene i opplæringsloven må tolkes i samsvar 

med barnekonvensjonen.92 Dette innebærer blant annet at hva som er best for barnet må vurderes konkret 

og individuelt når skolen skal oppfylle sin aktivitetsplikt.93 

Forarbeidene til loven understreker at tiltak og aktiviteter som følger av aktivitetsplikten skal utøves i 

samråd med elevene som berøres.94 Det presiseres at dette gjelder både i forbindelse med plikten til å 

følge med, varsle, undersøke og eventuelt sette inn tiltak.95 I forarbeidene fremgår det at å understreke 

elevens rett til å bli hørt i lovteksten om aktivitetsplikten, vil både ha opplysende virkning og være et 

tydelig signal og påminnelse om at skolen skal utføre aktivitetene i samråd med elevene som påvirkes. 

Hvilke elever som skal involveres og hvordan dette skal skje vil avhenge av den konkrete saken og elevens 

alder og modenhet. Det er skolens ansvar å sørge for at alle involverte elever blir hørt, både de skolen 

mistenker eller kjenner til at ikke har det trygt og godt på skolen og andre elever som er involvert i saken. 

Forarbeidene slår fast at retten til å bli hørt også gjelder for elever som krenker eller mistenkes for å krenke 

andre.96 Retten til å bli hørt innebærer videre også at elever kan bestemme å ikke uttale seg, eller velge å 

uttale seg «gjennom en person eleven er fortrolig med».97 

Utdanningsdirektoratet understreker i rundskriv at barnets rett til å bli hørt og hensynet til barnets beste 

skal være et overordnet premiss for vurderingen av egnede tiltak, med henvisning til Grunnloven § 104, 

barnekonvensjonen art. 3 og 12 og oppll. § 9 A-4 femte ledd. Videre presiseres det at «når skolen tar 

stilling til hvilke tiltak som bør settes inn, må den vurdere det opp mot hva slags tiltak som ivaretar barnets 

interesser best mulig. Her er det også viktig at barnet gis anledning til å bli hørt».98 

Plikten til å sette inn tiltak må ifølge Utdanningsdirektoratet sees i sammenheng med hensyn til barnets 

beste ved at tiltaksplikten gjelder i alle tilfeller der eleven ikke har et godt skolemiljø, også i tilfeller der en 

elev ikke ønsker å innrømme at han eller hun utsettes for krenkelser.99 Selv om eleven gir uttrykk for at 

                                                

92 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. 
93 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. Dette kravet følger av 
følger av FNs barnekomités kommentar til artikkel 14 i barnekonvensjonen og presiseres i NOU 2015:2 pkt. 2.2.4 s. 44 
og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2016/800. 
94 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 29. 
95 I Skolemiljø UDIR-3-2017 understrekes det at elevens medvirkning også gjelder plikten til å følge med. Dette settes 
i sammenheng med at elever er en svært viktig kilde til informasjon, og at det kan være nyttig å involvere elevene for 
å finne ut om det er bestemte steder eller elevmiljøer de ansatte bør følge særlig med på. 
96 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 19. 
97 Utdanningsdirektoratet: Skolemiljø UDIR-3-2017. Rundskriv. Sist endret 20.12.2017. s. 19. 
98 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljø UDIR-3-2017. Sist endret 20.12.2017, s. 14. 
99 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016–2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak): Endringer i 
opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 26. 
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alt er bra, er det likevel hvordan eleven faktisk har det som avgjør om retten til et trygt og godt skolemiljø 

etter oppll. § 9 A-2 er brutt, og om det skal settes inn tiltak.  

Systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme et godt skolemiljø 

Opplæringsloven § 9 A-3 stiller følgende krav til skolenes systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø: 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at 

krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. 

Nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser er et nytt lovkrav fra 1. august 2017, mens kravene til 

kontinuerlig og systematisk arbeid er videreført fra tidligere §§ 9a-3 og 9a-4. Ansvar for å etterleve krav 

om systematisk og kontinuerlig skolemiljøarbeid er i ny lov eksplisitt lagt til rektor, mens det i tidligere lov 

var lagt til skoleledelsen.100 

Forarbeidene til § 9 A-3 første ledd slår fast at begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Begrepet kan omfatte 

direkte handlinger og verbale uttrykk, men også mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og 

baksnakking. Det er likevel ikke slik at enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene skal omfattes 

av begrepet krenkelser.101 

I forarbeidene til nytt kapittel 9 A legger vekt på at «å oppnå målet om et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helsen, miljøet og tryggheten til eleven, må det systematiske arbeidet være en integrert del av 

skolevirksomheten på den enkelte skole». Det presiseres at det systematiske arbeidet på tilpasses 

forholdene på den enkelte skole. Det presiseres at kravet om systematisk arbeid handler «til dels om at 

det må etableres gode rutiner for å oppfylle kravene og dels om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og 

overordnet ansvar for skolemiljøet».102  

I rundskriv Udir-4-2014 fra Utdanningsdirektoratet blir kravene til systemrettet arbeid etter kapittel 9 A i 

opplæringsloven gjennomgått.103 Her blir blant annet følgende presisert: 

Hensikten med det systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at skolen jobber 

kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages og tas hånd om i tide. 

En nødvendig forutsetning for det systemrettede arbeidet er at skolen omsetter kravene i kapittel 9a til konkrete 

mål og handlinger. Skolen må ha planer og rutiner for hvordan elevens rett skal oppfylles. 

Rundskrivet viser videre til at skolene skal kunne dokumentere skriftlig «hva som skal gjøres, hvordan det 

skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort».104 Dette innebærer 

at det må være skriftlige rutiner som sikrer at arbeidet er målrettet og systematisk. 

Videre fremgår det av Utdanningsdirektoratets nettsider at skolen jevnlig må evaluere arbeidet med 

skolemiljøet basert på synspunkter fra ansatte, elever og foreldre for å kunne vurdere «i hvilken grad det 

forebyggende arbeidet fremmer et trygt og godt skolemiljø».105  

 

                                                

100 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 61-62. 
101 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 75. 
102 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 61-62. 
103 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014. Publisert: 
21.05.2014. Ettersom kravet om kontinuerlig og systematisk skolemiljøarbeid er videreført fra tidligere kapittel 9a, 
legger vi til grunn at presiseringer som fremgår av rundskrivet med hensyn til systemrettet arbeid fremdeles kan legges 
til grunn. 
104 Utdanningsdirektoratet. Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a. Rundskriv Udir-4-2014, s 4.  
105 Kravene er hentet fra Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv 
blant annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolens plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø. Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering. 

https://reflex.udir.no/egenvurdering
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I forarbeidene til nytt kapittel 9 A understrekes det at skolenes plikt til å drive et systematisk arbeid for å 

forebygge og avdekke om elever ikke har det trygt og godt på skolen henger sammen med plikten til å 

følge med, jf. oppll. § 9 A-4 første ledd. Det fremheves av departementet at «jo bedre og mer systematisk 

de ansatte følger med og er årvåkne for hvordan elevene har det, desto større sannsynlighet er det for at 

utfordringer i skolemiljøet eller enkeltelevers vansker oppdages på et tidlig tidspunkt».106  

Krav til elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet 

I opplæringsloven § 9 A-8 stilles det følgende krav til elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet: 

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø. 

Elevrådet kan oppnemne representantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og styresmaktene i 

skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller liknande organ ved skolen, kan elevane møte med 

opp til to representantar når utvalet behandlar saker som gjeld skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn 

til møta med talerett og rett til å få meininga si protokollert. Dei skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar 

saker som inneheld opplysningar som er omfatta av lovfesta teieplikt. 

Av Utdanningsdirektoratets nettsider107 fremgår det at skolene må ha en fremgangsmåte som sikrer at 

elevene blir involvert i arbeidet med å planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. 

Fremgangsmåten må sikre at elevene i alle klassene blir involvert i større eller mindre grad. Skoleledelsen 

må følge opp at de som skal gjøre dette, bruker fremgangsmåten i praksis. Videre beskrives det at elevene 

kan bli involvert gjennom aktiviteter og dialog i hverdagen, og gjennom planlagte samtaler og møter. 

Hvordan elevene involveres i arbeidet må tilpasses til saken og til elevenes alder og forutsetninger. 

Eksempelvis kan skolen sette av tid til å arbeide med skolemiljø som et fast tema i klassens time eller sette 

av tid til å lage klasseregler. Elevene skal få delta både i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for 

et trygt og godt skolemiljø. 

I Udir-3-2017 går det frem at det i oppfyllelsen av plikten til å følge med jf. oppll. § 9 A-4 første ledd kan 

være nyttig å involvere elevene for å finne ut om det er noen bestemte steder på skolen som de ansatte 

bør følge særlig med på, eller om det er bestemte elevmiljøer de ansatte bør være oppmerksomme på. 

De ulike rådene og utvalgene ved skolene har rett til informasjon og å uttale seg om saker som angår 

skolemiljøet jf.  oppll. § 9 A-9. Det fremgår av § 9 A-9 at: 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om alt som er 

viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn 

i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale 

seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. 

Kapittel 11 i opplæringsloven omhandler brukermedvirkning i skolen. Her stilles det blant annet krav om 

skolemiljøutvalg ved alle grunnskoler (§ 11-1a). Skolemiljøutvalget skal «medverke til at skolen, dei 

tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø», og har rett til å uttale 

seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kapittel 9 A. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, 

ansatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen på 

en slik måte at elevene og foreldre utgjør flertallet. Dersom samarbeidsutvalget fungerer som 

skolemiljøutvalg, må det oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldre, slik at de samlet sett 

får flertall i utvalget. 

Av Utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg fremgår det at møtene i skolemiljøutvalget kan 

legges rett før eller etter møtene i samarbeidsutvalget. Det presiseres likevel at møtene i 

samarbeidsutvalget og møtene i skolemiljøutvalget bør ha klare skiller, for eksempel ha separate 

referater.108 

                                                

106 Kunnskapsdepartementet. Prop. 57 L (2016-2017), Endringer i Opplæringslova og friskolelova (skolemiljø), s. 21. 
107 Kravene er hentet fra Utdanningsdirektoratets verktøy for egenvurdering, Reflex, der skoleeiere og skoleledere selv 
blant annet kan kartlegge praksis og få informasjon om kommunen oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolens plikt til å jobbe forebyggende og informere og involvere elever og foreldre for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø. Verktøyet er tilgjengelig på https://reflex.udir.no/egenvurdering  
108 Utdanningsdirektoratet. Skolemiljøutvalg. Veileder til medlemmene. Utgitt august 2014. 

https://reflex.udir.no/egenvurdering
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Krav til skoleeier 

Krav om betryggende kontroll fremgår av kommuneloven. I kommuneloven § 23 nr. 2 stilles det følgende 

krav til administrasjonssjefen: 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.   

I forarbeidene til kommuneloven, Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), står følgende kommentar til kravet om 

betryggende kontroll i kommuneloven § 23:  

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, 

må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det 

er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og 

systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at 

formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

Videre vises det i forarbeidene til at internkontroll særlig er et verktøy for ledelsen, og er en integrert del 

av ledelsens styring av organisasjonen. Det går frem at: 

Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, 

med formål å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

- Målrettet og effektiv drift  

- Pålitelig ekstern rapportering  

- Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Ansvaret til skoleeier for å følge opp skolene og sikre at krav i regelverket blir oppfylt, går frem av 

opplæringsloven § 13-10: 

Kommunen […] har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å 

stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. 

Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova 

blir oppfylte. Kommunen […] skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane […] 

Av forarbeidene til opplæringsloven109 er det presisert at skoleeierne står fritt til å utforme sine egne system 

tilpasset lokale forhold. Det er ikke lagt føringer for hvordan systemet skal være, utover det at det er et 

krav at systemet for vurdering og resultatoppfølging skal være forsvarlig. Det går frem at et forsvarlig 

system er et system som er egnet til å avdekke eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift, og 

som sikrer at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig. Et forsvarlig system forutsetter 

jevnlig resultatoppfølging og vurdering av om lovverket blir fulgt.  

Av kravene til betryggende kontroll og forsvarlig system kan man utlede en forventning om at det foreligger 

systemer som bidrar til å sikre at kommuneledelsen har oversikt over risikoer for manglende 

regeletterlevelse, slik at tiltak kan settes i verk ved behov, og oversikt over avvik og mangler som har 

inntruffet. Slik oversikt kan man for eksempel få gjennom etablering av et avvikssystem med tilhørende 

prosedyrer. 

                                                

109 Ot.prp.nr.55 (2003–2004). Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova.  
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