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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og legger den frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Mobbing i grunnskolen til
etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger og bruke
rapporten som et innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2016 gir en
skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten er fulgt opp
og brukt.
Vedlegg
Revisjonsrapport - Mobbing i grunnskolen.

Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 28/15 en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing.
Revisor deltok senere i et møte med kontrollutvalget for å sikre at innretningen ble
slik utvalget ønsket. Revisjon Midt-Norge leverte 31.5.2016 rapporten "Mobbing i
grunnskolen" som svar på bestillingen.
Om rapporten
Revisjonen har undersøkt om det arbeides aktivt og systematisk for å forbygge,
avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene i Selbu kommune. Undersøkelsen er
delt i tre og tar for seg skolenes forebygging av mobbing, avdekking av mobbing og
oppfølging av mobbesaker.
1. Forebygging av mobbing
Samtlige skoler har handlingsplaner for å styrke det psykososiale miljøet. Revisors
vurdering er at det arbeides systematisk med mål planer og tiltak i det forebyggende
arbeidet. Kartlegging av læringsmiljø gjennomføres. Resultater av elevundersøkelser
er en viktig kilde til informasjon om det psykososiale læringsmiljøet. Resultatet
vurderes av skoleledelsen og presenteres for de ansatte. I noen grad brytes
resultater ned på trinn, slik at lærerne kan vurdere utfordringer og tiltak.
Hver skole skal ha et skolemiljøutvalg som skal bidra til at skolen, de ansatte og
elevene deltar aktivt for å skape et godt skolemiljø. 3 av 4 grunnskoler i Selbu har
iflg revisor etablert skolemiljøutvalg og avholdt møter. En skole tilfredsstiller derfor
ikke lovkrav.
Det framgår av rapporten at det tyder på at møtene i skolemiljøutvalgene kunne
vært brukt mer aktivt i utviklingen av læringsmiljøet, da orienteringer om
skolemiljøet så langt har vært hovedinnholdet i møter.

2. Avdekking av mobbing
Lærerne mener at skolene har god kunnskap om mobbing og hvordan man kan
avdekke at mobbing. Selv om kunnskapen er god oppgir rektorer at mobbesaker i
stor grad meldes fra foreldre. Revisor fremhever at skolene kan bli bedre i forhold til
å søke oppdatert kunnskap og spre kunnskap om hvordan man på en aktiv og
systematisk måte kan avdekke mobbing.
3. Oppfølging av mobbesaker
Selbu kommune har rutiner som er i tråd med anbefalinger fra
utdanningsdirektoratet. Revisors gjennomgang tyder på at rutiner følges. Formkrav i
forvaltningsloven når det fattes enkeltvedtak er også på plass.
Revisor mener at det er lagt frem data som tyder på at det fattes for få enkeltvedtak
i forhold til mobbing av elever. Dette bygger på at det er langt flere elever i
grunnskolen som oppgir å være mobbet enn omfanget av enkeltvedtak tilsier.
Revisor skriver at mulige årsaker til dette kan være at det avdekkes for få saker, at
saker løses uten enkeltvedtak og at det også kan være feilrapportering eller
upålitelige data.
Selv om det er få enkeltvedtak og det er pekt på mulige årsaker til dette er revisors
vurdering at Selbu kommune arbeider tilfredsstillende med å håndtere mobbesaker.
Revisors anbefalinger
På bakgrunn av rapporten kommer revisor med følgende anbefalinger:
Rådmannen anbefales å:
·
·

Sørge for at ordningen med skolemiljøutvalg fungerer i tråd med intensjonen
bak loven.
Sørge for at ansatte har oppdatert og tilstrekkelig kunnskap om hvordan
mobbing kan avdekkes.

Revisor vil presenterer rapporten for kontrollutvalget og om ønskelig også ved
behandling i kommunestyret. Oppvekstsjefen møter for rådmannen ved
behandlingen i kotrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Rapporten gir et bilde av styrker og svakheter i kommunens av arbeid med å
forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Sekretariatet mener den foreliggende
rapporten er i overensstemmelse med vedtatt prosjektplan og kan fremmes for
kommunestyret.
Selv om rapporten er overveiende positiv pekes det på områder som kan forbedres.
Revisors anbefalinger omhandler to viktige områder å sette søkelyset på i det videre
arbeidet.
Referat fra høringsmøte med rådmann og oppvekstsjef tilsier at rapporten gir et
riktig bilde av situasjonen og at de vil bruke rapporten i arbeidet med skolemiljø og
ungdomsmiljø i Selbu. Dette bør kunne bidra til forbedringer på områder ut over de

to som fremgår av revisors anbefalinger.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og legge den
frem for kommunestyret med innstillingen som følger saken.

