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SVAR - FORVALTNINGSREVISJON - MOBBING I GRUNNSKOLEN
Melhus kommunes kontrollutvalg har mottatt rapport fra Forvaltningsrevisjonen februar 2017.
Rapportens anbefaling er fulgt opp på følgende måte:
Kommunestyret behandlet 4.4.2017 PS 24/17 sak om forvaltningsrevisjon - mobbing i grunnskolen og
fattet følgende vedtak:
«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 1.6.2017.
4. Kommunestyret ber om at forvaltningsrapporten blir lagt frem som sak i komite for oppvekst og
kultur
- Det skal vurderes å iverksette prøveprosjekt på å forenkle varsling om mobbing
- Dersom foresatte og elev opplever skolens involvering som utilstrekkelig kan de ta kontakt med
konfliktråd/upartisk part/ instans for tilrettelegging av dialogmøter»
Kontrollutvalgets anbefalinger i rapportens pkt 7 er:
1. Å sikre at skolene gjennomfører skolemiljøutvalg i tråd med lovkrav
2. Å sikre at skole saksbehandler mobbesaker i tråd med gjeldende regelverk

1. Å sikre at skolene gjennomfører skolemiljøutvalg i tråd med lovkrav
Opplæringslova § 11a krever at det ved hver grunnskole skal være et skolemiljøutvalg.
Rådmannen vil følge opp at disse er etablert og utfører sin funksjon gjennom rektormøter og
ved skolebesøk.
2. Å sikre at skole saksbehandler mobbesaker i tråd med gjeldende regelverk
Stortinget vedtok 22.mai 2017 bl.a. endring i Opplæringslova § 9 A som medfører en innskjerping av
kommunens ansvar og saksbehandling av mobbesaker.
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Lovforarbeidene er konkrete på forpliktelser, rettigheter og prosedyrer i mobbesaker. De beskriver
detaljert hvem som har ansvar for oppfølging og tidsfrister. Samtidig beskriver de rettighetene til den
som blir utsatt for trakassering og elevens og foreldrenes mulighet til å melde saken til Fylkesmannen.
Rådmannen vil på bakgrunn av lovendringen utarbeide nye konkrete retningslinjer som skolene skal
følge dersom slike saker oppstår.
Fylkesmannen har allerede iverksatt opplæringstiltak i forhold til lovendringene og skolelederne deltok
på regelsamling 11.5.2017. Fylkesmannen har avsatt ytterligere 2 samlinger til skolering av skolelederne.
Utdanningsdirektoratet vil også tilby ytterligere kompetanseheving i mobbesaker.
Rådmannen planlegger nå kompetanseheving av alle ansatte i Melhusskolen. Kompetanseheving vil gi
økt kompetanse i forhold til gjeldende regelverk og gi kunnskap om hvordan avdekke og håndtere slike
saker. Pedagogisk Psykologisk tjeneste vil være en sentral aktør i arbeidet.
Til orientering kan vi opplyse at Stortinget har vedtatt å innføre mobbeombud i hvert fylke/region.
(22.05.2017)
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