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og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å
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RSK 001.
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Sammendrag
I Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er elevenes psykososiale miljø ett av tre
uprioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Bakgrunnen for dette prosjektet er
utfordringer med å rekruttere pedagogisk kompetanse, svake avgangskarakterer over
tid og dårlig score på læringsmiljø i elevundersøkelsen.
Problemstillingen handler om i hvilken grad samsvarer Namdalseid kommunes
individuelt rettede arbeid med elevenes psykososiale miljø med lovkrav knyttet til
handlingsplikten og henstillinger.
Revisjonskriteriene er utledet med utgangspunkt i opplæringsloven LOV 1998-07-1761. §9-a. Denne loven gjaldt før lovendringen 9. juni 2017 nr. 38, som trådte i kraft 1.
august 2017. Forvaltningsrevisjonen er utført på bakgrunn av den gamle lovteksten.
Ut over den gamle lovteksten er revisjonskriterier hentet fra Forvaltningsloven, Ot.prp.
27 (2001-2002), Utdanningsdirektoratet, rundskriv 2-2010 retten til et godt
psykososialt miljø, Utdanningsdirektoratet, rundskriv 4-2014 det systemrettede arbeid
etter opplæringslovens kapittel 9a, Veileder til opplæringsloven §9a – elevenes
skolemiljø og kommunens egne planer og rutiner.
Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentstudier, gruppeintervju
med tillitselever, intervju med rektorer, spørreundersøkelse til ansatte ved skolene,
telefonintervju med foreldre og telefonintervju med helsesøster og los.
Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor
hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette.
Begrepet mobbing brukes i dagligtale som en samlebetegnelse for forhold som
påvirker elevenes psykososiale miljø. Mobbing blir av Olweus (2013) definert som
adferd ment for å påføre skade eller ubehag på andre personer. Det er tre kriterier som
er med å beskrive hva mobbing er. Det er at adferden skal være bevisst, ha en viss grad
av gjentak og ubalanse i makt. (Olweus, 2013)
Kommunen og skolene har rutiner for arbeidet med elevene psykososiale miljø, men
de er ikke tydelige i forhold til handlingsplikten og henstillinger. Vi finner også at
rutinen oppleves å være for dårlig. Samtidig er rutinene lite tilgjengelige for foreldre
ut over den generelle informasjonen om arbeidet mot mobbing.
Skolene diskuterer jevnlig forståelse av krenkende adferd med de ansatte. Det finnes
rutiner for undersøkelse og varsling, men skolens ledelse varsles ikke alltid. Det er
ingen rutiner for å gripe inn i situasjoner, men dette blir gjort. Utfordringen med
handlingsplikten er å forstå eller oppdage krenkende adferd.
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Skolene informerer elever og lærere om arbeidet mot mobbing, men det kommer ikke
fram at det får spesifikk informasjon om retten til å komme med henstillinger. Det er
ikke alltid at henstillinger bringes videre til skolens ledelse og det fattes ikke alltid
enkeltvedtak. Manglende varsel og manglende enkelttiltak kan skyldes at skillet
mellom handlingsplikten og henstillinger er uklar.
Revisor finner at Namdalseid skole har rutiner for dokumentasjon, mens Statland skole
arbeider med å forbedre rutinene. Skolene har ulike tiltak som kan iverksettes og tiltak
iverksettes og blir evaluert.
Revisor konkluderer med at Namdalseid kommunes individuelt rettede arbeid med
elevenes psykososiale miljø er tilfredsstillende for handlingsplikten, men har mangler
i forhold til henstillinger og spesielt at det oppfattes som valgfritt å gjøre enkeltvedtak.
På bakgrunn av vurderinger og konklusjon, samt endringer i lovverket vil revisor
anbefale:
 Kommunen og skolene bør bruke den nye loven som utgangspunkt for å
revidere beskrivelsene i kvalitetssystemet slik at det blir i tråd med lovteksten
og tydelig for dem som skal bruke kvalitetssystemet
 Kommunen og skolene bør sørge for at oppdatert informasjon finnes på
hjemmesidene
 Skolene bør sørge for å ha gode rutiner for dokumentasjon og at disse følges
 Kommunen og skolene bør ta en gjennomgang av rutiner for hvordan
aktivitetsplikten (jfr. ny lov §9A-4) gjelder for andre som jobber på skolen,
men som ikke er tilsatt ved skolen, eksempelvis los, helsesøster og bussjåfør,
og spesielt avklare grensesonen mellom aktivitetsplikten og taushetsplikt for
de som har det.
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1. Innledning
1.1

Bestilling

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ble vedtatt av kontrollutvalget i Namdalseid
kommune 16.03.2016, sak 011/16 og i Namdalseid kommunestyre 21.04.2016, sak
12/2016. I planen er elevenes psykososiale miljø ett av tre uprioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalget vedtok skisse til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet om elevenes psykososiale miljø i sitt møte 18.05.2017 /sak 10/17.
Fokus i prosjektet er på individuelt rettet arbeid med elevenes psykososiale miljø.

1.2

Bakgrunn

Namdalseid kommune har to grunnskoler, Statland og Namdalseid med henholdsvis
22 elever og 160 elever. På Statland er elevene inndelt i 1-3, 4-7 og 8-10 trinn, mens
Namdalseid er en fulldelt skole. Nivået på resultatene av nasjonale prøver er tilfredsstillende, men avgangskarakterene har over tid vært svake. Kommunen scorer dårligere på læringskultur enn Nord-Trøndelag og landet sett under ett i elevundersøkelsen
2014/2015. Kommunen har en målsetting om at ingen elever skal oppleve mobbing på
skolen/skolebussen/skoleveien.
Plan for forvaltningsrevisjon konkluderte derfor med at kombinasjonen med utfordringer med å rekruttere pedagogisk kompetanse, svake avgangskarakterer over tid og
dårlig score på læringsmiljø i elevundersøkelsen gjør det aktuelt å se nærmere på
elevenes psykososiale miljø.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med utgangspunkt i det lovverket som fantes
da prosjektplanen ble godkjent. Opplæringslovens kapittel 9a om Elevane sitt
skolemiljø ble endret med lov 9. juni 2017 nr. 38, som trådte i kraft 1. august 2017,
altså etter oppstarten av forvaltningsrevisjonsprosjektet. Relevante utdrag av begge
lovtekstene er gjengitt i vedlegg ett. Noen av de vesentlige endringene er:





Lovfestet krav til nulltoleranse
En tydeligere aktivitetsplikt erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten
En bedre håndhevingsordning erstatter dagens klageordning
Tvangsmulkt som pressmiddel mot skoleeier (Kunnskapsdepartementet, 21.
april 2017)
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1.3

Problemstillinger

Følgende problemstillinger er besvart i undersøkelsen:

I hvilken grad samsvarer Namdalseid kommunes individuelt rettede arbeid med
elevenes psykososiale miljø med lovkrav knyttet til handlingsplikten og
henstillinger?

Ordlyden i problemstillingen er endret i forhold til det som ble vedtatt i prosjektplanen.
Endringene er av språklig karakter og har ingen betydning for hva som er undersøkt.
Opplæringslovens bestemmelser om det psykososiale miljøet §9a-3 er sentral og slår
fast at skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø
hvor den enkelte elev opplever trygghet og sosial tilhørighet. I tillegg har loven individuelt rettede bestemmelser om handlingsplikten og henstillinger. Problemstillingen
er knyttet til de individuelt rettede bestemmelsene, men vi berører også noen av de
systemrettede bestemmelsene som ligger til grunn for handlingsplikten og
henstillinger.
Handlingsplikten er knyttet til at ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle
skoleledelsen og om mulig gripe inn hvis de får kunnskap eller mistanke om at en elev
har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold
eller rasisme.
Henstillinger omfatter henvendelse fra elever eller foreldre som ber om tiltak som
omhandler det psykososiale miljøet herunder tiltak mot krenkende adferd.

1.4

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp
mot.
I dette prosjektet er kriteriene hentet fra:
 Opplæringsloven LOV 1998-07-17-61. §9-a (før lovendringen 9. juni 2017 nr.
38, som trådte i kraft 1. august 2017)
 Forvaltningsloven LOV-1967-02-10
 Ot.prp.27 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
 Utdanningsdirektoratet, rundskriv 2-2010 retten til et godt psykososialt miljø
 Utdanningsdirektoratet, rundskriv 4-2014 det systemrettede arbeid etter
opplæringslovens kapittel 9a
 Veileder til opplæringsloven §9a – elevenes skolemiljø
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Kommunens egne planer og rutiner

Revisjonskriteriene er delt i fire hoveddeler, henholdsvis systemrettet arbeid, handlingsplikten, henstillinger og oppfølging. Problemstillingen omfatter de individuelt
rettede tiltakene gjennom handlingsplikten og henstillinger. For å få et komplett bilde
av handlingsplikten og henstillinger har vi tatt inn kriterier fra det systemrettet arbeid
som danner grunnlaget for handlingsplikten og henstillinger. Oppfølging omfatter
både oppfølging av handlingsplikten og henstillinger. Revisjonskriteriene er utledet i
vedlegg to, og presentert innledningsvis i de fire kapittel 3-6.

1.5

Metodisk tilnærming og gjennomføring

Prosjektet er gjennomført i perioden mai 2017 til januar 2018.
Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentstudier, gruppeintervju
med tillitselever, intervju med sektorleder oppvekst, intervju med rektorer, spørreundersøkelse til ansatte ved skolene, telefonintervju med foreldre og telefonintervju
med helsesøster og los. Losen arbeider med oppfølging av ungdom som står i fare for
å falle ut av skole og/ eller arbeid. Elevenes psykososiale miljø involverer mange ulike
grupper og vi har valgt å samle inn informasjon fra de gruppene som er eller kan bli
involvert i utfordringer knyttet til det psykososiale miljøet, for å fange opp ulike
grupper sine synspunkter. I intervjuene har vi brukt begrepet mobbing i spørsmålsstillinger fordi mobbing brukes i dagligtale som en samlebetegnelse for forhold som
påvirker elevenes psykososiale miljø.
1.5.1 Dokumentstudier
I dokumentstudiene har vi sett nærmere på ulike styringsdokumenter som kommunen
eller skolene har utarbeidet for å håndtere mobbing. I tillegg har revisor fått innsyn i
enkeltsaker som ligger i saksbehandlingssystemet.
1.5.2 Intervju
Følgende er intervjuet i personlige intervju for å finne ut hvilke retningslinjer skolene
arbeider etter og hvordan de håndterer handlingsplikten og henstillinger.
 Sektorleder oppvekst
 Rektor Namdalseid skole
 Rektor Statland skole
Mobbing er noe som berører elevene og vi har samlet inn synspunkter fra elevene
gjennom gruppeintervjuer. Ved Statland skole ble det gjennomført et gruppeintervju
med tillitselever fra 6, 7, 9 og 10. klasse. Ved Namdalseid skole ble det gjennomført
gruppeintervju med tillitselever og vara på 10. trinn og tilsvarende på niende trinn. I
tillegg ble det gjennomført et gruppeintervju med tillitselever på mellomtrinnet. Til
disse gruppeintervjuene ble det laget en intervjuguide. Det ble laget referat fra
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intervjuene som ble sendt elevene for verifisering, direkte på epost til en av elevene i
gruppen eller via foreldre hvis eleven ikke hadde egen epostadresse.
For å få synspunkter fra foreldrene gjennomførte vi korte telefonintervju med 23
tilfeldig utvalgte foreldre på de trinnene som vi hadde intervjuet tillitselever på. Til
disse intervjuene ble det laget en strukturert intervjuguide med fem konkrete spørsmål.
Disse telefonintervjuene er ikke verifisert.
Det ble gjennomført telefonintervju med helsesøster og los med utgangspunkt i hver
sine tilpassede intervjuguider. Det ble laget referat fra disse intervjuene som er
verifisert.
1.5.3 Spørreundersøkelse til ansatte ved skolene
Det ble sendt ut en nettbasert spørreundersøkelse til ansatte ved skolene for å få
nærmere innsikt i hvordan skolen og ansatte håndterer handlingsplikten og jobber med
henstillinger.
Spørreundersøkelsen ble sendt ut til 36 ansatte og vi mottok svar fra 24 personer
hvorav 20 er lærere og fire har andre stillinger. Dette gir en svarprosten på 67.
1.5.4 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Store deler av datainnsamlingen har skjedd etter at ny lov trådte i kraft. Dette kan ha
påvirket noen av svarene. Spesielt i intervjuene med rektorene kan dette ha påvirket
måten de svarer på, eksempelvis ved at de ikke er veldig tydelig på å skille
handlingsplikten og henstillinger, et skille som har forsvunnet med lovendringen. For
de fleste er det nok slik at ny lov har gjort at de er mer informert om saksområdet enn
om lovendringen ikke hadde kommet.
Vi har valgt å bruke begrepet mobbing i datainnsamlingen for å belyse arbeidet med
elevenes psykososiale miljø, selv om mobbing bare er en del av ulike former for
krenkende adferd. Samtidig har vi bevisst spurt elever og foreldre hva de forstår med
mobbing og finner at forståelsen er ganske vid. Selv om vi har funnet ulike forståelser
er alle knyttet til at den enkelte elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet.
Fra gruppeintervjuene med elevene er inntrykket at svarene er direkte knyttet til
spørsmålene og elevene reflekterer lite. Det kan forårsake at de for eksempel ikke
kobler mobbing til gjennomgang av elevundersøkelsen eller utviklingssamtaler hvor
trivsel og læringsmiljø er tema.
Revisor mener at dataene som er samlet inn gir et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere
kommunens og skolenes individuelt rettede arbeidet med elevenes psykososiale miljø.
Lovendringen kan ha bidratt til at noen svar kanskje er basert på ny lov, men for noen,
spesielt foreldre har lovendringen heller ført til en oppfrisking av arbeidet mot
mobbing.
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I rapporten brukes begrepene foreldre og foresatte om hverandre, med bakgrunn i at
ulike dokumenter konsekvent bruker det ene eller andre begrepet.
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2. Elevenes psykososiale miljø
I dette kapitlet presenteres en nærmere forståelse av elevenes psykososiale miljø og
resultater fra elevundersøkelsen i Namdalseid, som omfatter det psykososiale miljøet.

2.1

Psykososialt miljø og mobbing

I følge opplæringsloven består elevenes miljø av to primære komponenter: fysisk og
psykososialt miljø. Denne forvaltningsrevisjonen tar kun for seg elevenes psykososiale
miljø.
Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor
hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det
psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen.
(Udir, udatert)
Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme
helse, trivsel og læring for elevene. De skal blant annet ikke bli utsatt for krenkende
ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan
for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn
om utseende eller funksjonshemninger. (Udir, udatert)
Det er elevens egen opplevelse av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Hvis
det psykososiale miljøet ikke fremmer helse, trivsel og læring, innebærer det at elevens
psykososiale miljø ikke er godt nok. Hvis eleven opplever at noe er ubehagelig og
krenkende, skal skolen ta det på alvor.
Begrepet mobbing brukes i dagligtale som en samlebetegnelse for forhold som
påvirker elevenes psykososiale miljø. Mobbing blir av Olweus (2013) definert som
adferd ment for å påføre skade eller ubehag på andre personer. Det er tre kriterier som
er med å beskrive hva mobbing er. Det er at adferden skal være bevisst, ha en viss grad
av gjentak og ubalanse i makt. (Olweus, 2013)
Mobbing kan være både fysisk og verbal samt direkte og indirekte. Tøysing, tulling,
terging og erting er en del av barn og unges sosialisering. For noen barn betyr ikke
erting så mye, men for andre kan det være svært alvorlig (Dalbakk, 2010). Forskning
viser at mobbing har negative konsekvenser for den som blir mobbet i form av dårlig
selvbilde, angst, depresjon, selvmordstanker, tristhet, håpløshet, mangel på energi og
pågangsmot (Dalbakk, 2010). Forskningen viser også at mobberne er overrepresentert
blant kriminelle (Olweus, 2013).
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En autorativ klasseledelse og sterk skoleledelse som klart uttrykker sitt standpunkt i
forhold til mobbing kan bidra til å redusere omfanget av mobbing i skolen (Dalbakk,
2010).

2.2

Elevundersøkelsen

Det gjennomføres årlig elevundersøkelser på sjuende til tiende trinn. I figur 2.1
presenteres indekser fra elevundersøkelsen for sjuende og tiende trinn for Namdalseid
kommune sammenlignet med indeksene for Nord-Trøndelag samlet. Tallene er hentet
fra www.skoleporten.no og gjelder for skoleåret 2016-17.

Indekser
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Namdalseid 7. trinn

Namdalseid 10. trinn

Nord-Trøndelag 7. trinn

Nord-Trøndelag 10. trinn

Figur 2.1: Indekser fra elevundersøkelsen

Bak de enkelte indeksene ligger det flere påstander som elevene skal ta stilling til og
vurdere på en skala fra en til fem. Indeksene er laget slik at jo høgere verdi jo bedre,
med unntak av den siste indeksen i figuren over – mobbet av andre. Tendensen er at
elever på sjuende trinn har høgere score enn elever på tiende trinn. Elevene i
Namdalseid scorer litt lavere på trivsel og forskjellen er størst på tiende trinn. Figuren
viser også at Namdalseid scorer lavt på læringskultur på tiende trinn sammenlignet
med gjennomsnittet i Nord-Trøndelag.
Vi ser også at tiende trinn i Namdalseid har en høgere indeks på at elever er mobbet
av andre på skolen. Elevundersøkelsen viser også at andelen elever som mobbes av
andre på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere er 17,4 prosent på tiende trinn, mens
det ikke er registrert på sjuende trinn. Gjennomsnittet i Nord-Trøndelag er 5,8 prosent
på tiende trinn i skoleåret 2016-17. Indeksene og andelen elever som mobbes av andre
elever på skolen varierer fra skoleår til skoleår og den høge andelen på 17,4 prosent i
2016-2017 ser vi tendensen til da det samme kullet var på sjuende trinn. Oversikten
fra elevundersøkelsen viser at andelen elever som mobbes av andre elever på skolen
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er mye lavere i andre årskull. Når det er få elever på årskullene vil ett tilfelle gi en høg
prosentsats. Gjennomsnittlig kullstørrelse i Namdalseid kommune er 18 elever.
Sektorleder oppvekst sier at elevundersøkelsen viser at for mange blir mobbet og
henviser til at mange på 10. trinn (skoleåret 2016-17) ikke trives på skolen. Mobbingen
gjelder begge skolene og det er kjent at det var store utfordringer på Statland.
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3. Systemrettet arbeid
Dette kapitlet fokuserer på den delen av det systemrettede arbeidet som ligger til grunn
for handlingsplikten og henstillinger.

3.1

Revisjonskriterier

I forbindelse med vår gjennomgang av den delen av det systemrettet arbeid som er
grunnlag for handlingsplikten og henstillinger har vi utledet og operasjonalisert
følgende revisjonskriterier (vedlegg 2):

Systemrettet arbeid - rutiner



3.2

Skolen skal ha klare rutiner for arbeidet med handlingsplikten og
henstillinger
Skolen skal gjøre ansatte kjent med handlingsplikten og henstillinger

Data

3.2.1 Rutiner
Skolen skal ha klare retningslinjer for arbeidet med handlingsplikten og henstillinger.
I dette ligger det at skolene skal ha klare rutiner for hvordan et problem som mobbing
skal avdekkes og håndteres (Ot.prp. nr. 27 (2001-02)). I tillegg må skolene ha planer
og rutiner for hvordan elevenes rett til et godt psykososialt miljø skal oppfylles (Udir,
2-2010).
Her presenteres ulike dokumenter som beskriver rutiner som ligger til grunn for handlingsplikten og henstillinger i kommunen. Vi har delt dette inn i rutiner som ligger på
kommunenivået og rutiner som ligger på skolenivået. På kommunenivået finner vi
Forskrift: Ordensreglement for elevene i grunnskolen i Namdalseid kommune, vedtatt
22. juni 20171. I tillegg er kommunens kvalitetssystem relevant fordi det omhandler
saker vedrørende §9a-3 Det psykososiale miljøet. På skolenivå finnes sosial læreplan
med tilhørende dokumenter som beskriver rutiner. Skolene har hver sin sosiale
læreplan og store deler av innholdet er likt.

1

Denne forskriften er en videreføring av det tidligere ordensreglementet med tillegg om mobilfri skole.
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Rutiner på kommunenivå
I skolenes ordensreglement vedtatt av kommunestyret 22. juni 2017 omtales mobbing
indirekte gjennom punktet om hensyn, omtanke og respekt. Her framgår det at elevene
har rett til:
 At alle er høflige og greie mot deg og mot dem som arbeider i skolen
 At klær, skolesekk, elevarbeid og andre eiendeler får være i fred
 En trygg skolevei
 At alle varsler hvis du ikke har det bra på skolen
 Å få være med på aktiviteter sammen med andre og få leke i fred
Og elevene har plikt til:
 Vise hensyn og respekt for andre uavhengig av kjønn, legning, rase, livssyn
eller religion (rasistiske utsagn, handlinger, seksuell trakassering og sjikane
skal ikke forekomme)
 Være høflig og hensynsfull mot alle i ordbruk (banning og stygge kallenavn
skal ikke forekomme) og væremåte (mobbing, slåssing og vold skal ikke
forekomme)
 Følge trivselsregler på bussen og det som bussjåføren bestemmer blant annet
skal du bruke sikkerhetsbelter
Revisor finner ikke en oppdatert versjon av forskriften om ordensreglementet for
elevene i grunnskolen i Namdalseid kommune på kommunens hjemmeside.
Orientering om §9a i opplæringsloven er ikke oppdatert på kommunens hjemmeside
pr 7.12.2017.
Namdalseid kommune har i sitt kvalitetssystem i punkt 4.3.9 Retningslinjer for saker
vedrørende §9a-3. I dette dokumentet omtales melding i den sammenhengen at den
som får kjennskap til negative adferd har plikt til å melde fra om dette. Mobbing og
vold skal alltid meldes. I disse retningslinjene beskrives saksgangen for håndtering av
melding. Deler av rutinene som er beskrevet i kvalitetssystemet er nærmere omtalt i
forhold til handlingsplikten og henstillinger.
Rutiner på skolenivå
For skolene ligger sosial læreplan til grunn for arbeidet med det psykososiale miljøet
ved skolen. Oppvekstsjefen opplyser at sosial læreplan ved Statland skole revideres i
2017. Rektor ved Statland opplyser at skolen ikke har hatt gode nok skriftlige rutiner
tidligere og ønsker å bruke lovendringen2 til å gjøre noe med dette. De nye rutinene
skal utarbeides av kollegiet sammen med rektor og oppvekstsjef.

2

Opplæringslovens kapittel 9a om Elevane sitt skolemiljø ble endret med lov 9 juni 2017 nr. 38, og
trådte i kraft 1. august 2017.
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Den sosiale læreplanen for Namdalseid skole er en samling av alle tiltakene som skal
sikre et godt oppvekstmiljø. Den inneholder:
 Årshjul som tar utgangspunkt i de ulike aktivitetene som skal fremme et godt
sosialt miljø ved skolen
 Skolens pedagogiske plattform
 Tiltak mot mobbing ved Namdalseid skole, inkludert handlingsplan for å
forebygge mobbing og tiltaksplan i mobbesaker
 Forskrift om ordensreglement ved Namdalseid skole
 Grensesetting ved Namdalseid skole, vedtatt i lærerråd under sak nr. 6/93 (25
regler) med årlige revideringer
 Skolepakken for psykisk helse
 Ekskursjonsplan for Namdalseid skole
 Diverse informasjon om ansvarsoppgaver, fadderordning og Grønt Flagg –
miljøhandlingsplan
Statland skole har høsten 2017 utarbeidet sosial læreplan. Den er laget etter samme
mal som sosial læreplan for Namdalseid skole. Statland skole sin sosiale læreplan
inneholder:
 Årshjul
 Statland skoles pedagogiske plattform
 Tiltak mot mobbing ved Statland skole
 Forskrift om ordensreglement Namdalseid kommune
 Grensesetting ved Statland skole
 Skolepakken for psykisk helse
Av disse planene vil vi spesielt løfte fram tiltak mot mobbing som består av en
handlingsplan for å forebygge mobbing og en tiltaksplan i mobbesaker. Tiltak mot
mobbing er nesten identisk for begge skolene. Samarbeidsutvalget ved Namdalseid
skole vedtok tiltak mot mobbing i 1996 og det framgår ikke om den er oppdatert
etterpå. Den sosiale læreplanen for Statland skole er vedtatt av Samarbeidsutvalget ved
skolen 16. november 2017.
Tiltak mot mobbing har følgende målsettinger:
 Statland skole har nulltoleranse for mobbing (bare Statland skole)
 Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing
 Skolens rutiner skal avdekke når det foregår mobbing
 Skolen skal følge opp både mobbeoffer og mobber. Skolens rutiner skal sikre
god dokumentasjon og best mulig samarbeid med elevene og foreldrene.
Videre inneholder tiltak mot mobbing en handlingsplan for å forebygge mobbing og
en tiltaksplan i mobbesaker. Noen utvalgte punkter fra handlingsplanen for å
forebygge mobbing er:
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4) Kontaktlærer holder kartleggingssamtaler/utviklingssamtaler med foreldre
og elever med spørsmål om trivsel, trygghet og mobbing minst to ganger hvert
år
5) Trivsel, trygghet og mobbing bør være faste tema på klasseforeldremøter
6) Enhver henvendelse fra elever og eller foresatt om mobbing må bli tatt
alvorlig og fulgt opp. Klassestyrer/kontaktlærer er ansvarlig for at rektor blir
orientert om mobbesaker
7) Lærernes arbeidsgiver må legge forholdene til rette for kompetanseheving i
lærerkollegiet når det gjelder arbeidet med konflikt- og mobbesaker
8) Skolen er ansvarlig for at alle arbeider med konflikt- og mobbesaker ut fra
en felles plattform som er akseptert og kjent også blant elevene og foreldrene

Tiltaksplan i mobbesaker beskriver gangen i håndteringen av en mobbesak og
innholdet i den er nærmere omtalt i kapittel fire om handlingsplikten og i kapittel seks
om oppfølging.
Namdalseid skole og Statland skole bruker begge ordensreglementet som er vedtatt av
kommunestyret 22. juni 2017 - Forskrift: Ordensreglement for elevene i grunnskolen
i Namdalseid. I saksframlegget til denne saken går det fram at den enkelt skole ved
Samarbeidsutvalget, har fullmakt til å vedta egne reglement. Skolene ønsket å ha et
felles reglement for elevene i kommunen og derfor legges det til grunn den versjonen
som er vedtatt i kommunestyret. Det ordensreglementet som ligger på hjemmesiden til
Namdalseid skole er ikke oppdatert etter kommunestyrets behandling av ordensreglementet i sak 44/2012 og sak 33/2017. I tillegg utarbeides det grensesettingsregler.
Reglene for grensesetting som finnes på hjemmesiden til Namdalseid skole avviker fra
reglene som finnes i skolens sosiale læreplan som revisor fikk tilsendt.
Sektorleder oppvekst opplyser at hver klasse ved begge skolene utarbeider sine egne
trivselsregler. Sektorleder oppvekst er av den oppfatning at trivselsreglene skal
revideres hvert år slik at elevene skal føle at de er med og bestemmer. Trivselsreglene
tas opp med foreldre på klassemøter hver høst. Ingen av skolene deltar i eksterne
mobbeprogram.
Begge rektorene forteller at opplæringslovens §9a gjennomgås på foreldremøter.
Rektor ved Namdalseid opplyser spesielt at retten til å be om tiltak (henstillinger) blir
gjennomgått. Skolen har også et foreldrenettverk (foreldreskole) i første klasse, hvor
hensikten er å styrke det sosiale miljøet i foreldregruppen, i den tro at hvis man skal
styrke det sosiale miljøet ved skolen må dette skje gjennom samarbeid med foreldrene.
Skolen har tidligere hatt temasamlinger på foreldremøtene om nettmobbing.
Rektor ved Statland forteller at opplæringslovens §9a har vært tema på storforeldremøte og at det skrives møtereferater fra foreldremøtene som sendes til alle, også de
som ikke har møtt, slik at de har muligheten til å gjøre seg kjent med informasjonen
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fra møtet. Revisor har sett møtereferater fra foreldremøter hvor skolen har invitert
foreldrene inn i et litt mer omfattende arbeide om elevenes læringsmiljø og rektor
understreker at de vil fortsette å involvere foreldrene mer enn hva det gjorde tidligere.
Videre forteller rektor ved Statland skole at kvalitetssystemet brukes mer som et
oppslagsverk og at systemet brukes for lite til å legge inn avvik og uønskede hendelser.
Kvalitetssystemet er internkontrollen. Ansatte ved skolene har delvis vært involvert i
utarbeidelsen av kvalitetssystemet.
Rektor ved Namdalseid skole opplyser også at opplæringslovens §9a blir gjennomgått
med elevene ved skolestart hver høst. Elevundersøkelsen blir gjennomgått av både
lærere og elevråd i etterkant og man blir enig om hvordan man skal arbeide med
resultatene fra undersøkelsen. Ved Namdalseid skole fatter samarbeidsutvalget vedtak
om hva det skal være fokus på i oppfølgingen av elevundersøkelsen. Sektorleder oppvekst forteller også at resultatene fra elevundersøkelsene blir tatt opp i samarbeidsutvalgene.
Rektor ved Statland skole forteller at skolen arbeider kontinuerlig med det psykososiale miljøet. Vedkommende rektor mener at endringene i opplæringslovens §9a gjør
skolen mer bevisst på temaet og at gamle og delvis manglende planer skal rettes opp.
Rektor forteller at foreldrene er mer involvert nå og involveringen skal videreføres.
Fra foreldrene hører vi at de involveres i og får ansvar for trivselstiltak for hele skolen.
Figur 3.1 viser en oversikt over de rutinene som kommunen og skolene har som berører
mobbing i størst grad og som legges til grunn i forvaltningsrevisjonen.

Kommunens rutiner
 Kvalitetssystemet – herunder retningslinjer for oppfølging
av § 9a
 Forskrift: Ordensreglementet for elevene i grunnskolen i
Namdalseid kommune
Statland skole og Namdalseid skole
 Sosial læreplan
 Tiltaksplan mot mobbing
- Handlingsplan for å forebygge mobbing
- Tiltaksplan i mobbesaker
 Forskrift: Ordensreglement for elevene i grunnskolen i
Namdalseid kommune
 Trivselsregler i klassene
Figur 3.1: Oppsummering av rutiner
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Rektor ved Statland forteller at de har hatt for dårlige skriftlige rutiner på hvordan man
skal gå fram når det har oppstått hendelser. Rektor mener at alle lærerne er kjent med
muntlige rutiner ettersom hele kollegiet er i kontakt med alle lærerne, og alle får
beskjed om hvordan for eksempel kontaktlærer vil at det skal følges opp.
Foreldrene er spurt om de oppfatter at skolen har gode rutiner for å håndtere mobbing.
Her svarer flere at de tror det, men at de egentlig ikke har god nok innsikt. Noen
foreldre har konkrete episoder som de henviser til, hvor noen er fornøyd med
oppfølgingen, mens andre er mindre fornøyd. De betenkelighetene som kommer fram
er at det skjer ting som ansatte ikke klarer å fange opp, at det er veldig personavhengig
hvordan situasjoner håndteres, ansatte følger ikke godt nok med, noe kan dysses ned,
ignoreres eller bagatelliseres, noen tar parti og alt blir kanskje ikke tatt alvorlig nok.
Disse betenkelighetene handler i stor grad om det å oppdage mobbing eller forstå at
det er mobbing det er snakk om.
3.2.2 Ansatte må ha kunnskap
Skolen skal gjøre ansatte kjent med handlingsplikten og henstillinger. Av Utdanningsdirektoratets rundskriv går det fram at ansatte må ha kunnskap om handlingsplikten og
henstilling, inkludert plikter etter loven og interne bestemmelser (Udir 2-2010).
I tiltak mot mobbing har skolene lagt følgende retningslinjer:
7) Lærernes arbeidsgiver må legge forholdene til rette for kompetanseheving i
lærerkollegiet når det gjelder arbeidet med konflikt- og mobbesaker
8) Skolen er ansvarlig for at alle arbeider med felles plattform som er akseptert
og kjent også blant elever og foreldre
Implementeringen av de rutinene som er beskrevet foran skjer på litt ulike måter.
Ansatte ved skolene har vanligvis vært involvert i utarbeidelsen av de rutinene som er
på skolen og som ligger innenfor rammene av sosial læreplan. Unntaket er forskrift
om ordensreglementet ved skolene som er vedtatt av kommunestyret. Her har berørte
parter mulighet til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller opphører, jfr.
forvaltningsloven §37. I saksframlegget, sak PS 33/2017 går det fram at alle parter er
hørt i saken og det henvises både til elever, foreldre, ansatte ved skolene og
samarbeidsutvalgene.
I undersøkelsen til ansatte ved skolene er de spurt om skolen har klare rutiner for det
psykososiale miljøet. Her svarer 96 prosent at de er enige (svært, ganske eller litt) i at
skolen har klare rutiner for det psykososiale miljøet, jfr. figur 3.2.
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3 litt enig

4,2%

4 hverken enig eller uenig
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6 ganske uenig
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7 svært uenig
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Figur 3.2: Skolen min har klare rutiner for det psykososiale miljøet. n=24

De ansatte er spurt om de kjenner innholdet i rutinene for det psykososiale miljøet. Her
svarer 96 prosent at de kjenner rutinene og herunder 58 prosent som svarer at de er
svært enig i at de kjenner innholdet i rutinene, jfr. figur 3.3.

1 svært enig

58,3%

2 ganske enig

33,3%

3 litt enig

4,2%

4 hverken enig eller uenig

4,2%

5 litt uenig

0,0%

6 ganske uenig

0,0%

7 svært uenig

0,0%

0%
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40%
60%
Prosent

80%
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Figur 3.3: Jeg er kjent med innholdet i rutinene for det psykososiale miljøet. n=24

I Namdalseid skoles HMS/IA-plan for 2016 og 2016-2019, er et av tiltakene at
kvalitetssystemet (som har et punkt om §9a-3) tas opp på personalmøter i den hensikt
at alle ansatte skal holde seg orientert om sine rettigheter og plikter. I kommunens
kvalitetssystem ligger en opplæringsmatrise for hver av skolene. Her må den enkelte
arbeidstaker kvittere på at ulike dokumenter er lest, blant annet ordensregler og tiltak
mot mobbing. Rektor ved Namdalseid skole forteller at på første planleggingsdag på
høsten forventes det at dokumentene som inngår i opplæringsmatrisen, herunder retningslinjer for oppfølging av §9a leses og at ansatte signerer på at de er lest. Det
framgår av dagsorden for planleggingsdagene ved Namdalseid skole høsten 2017 at
kvalitetssystemet med opplæringslovens §9a er en del av dagsorden, samt forebyggende arbeid mot mobbing Gjør en forskjell og BlimE!2017. Rektor forteller videre at
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hun har gått gjennom loven og handlingsplaner på planleggingsdag. I høringsuttalelsen
fra rådmannen påpekes det at innholdet i dette avsnittet også gjelder for Statland skole.
I spørreundersøkelsen har ansatte ved skolene tatt stilling til om skolen har gjort dem
i stand til å håndtere handlingsplikten og henstillinger på en god måte. Svarfordelingene er gitt i figur 3.4.

1 svært enig
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Figur 3.4: Ansattes svar på om skolen har gjort de i stand til å håndtere handlingsplikten og
henstillinger på en god måte. n=24

Her svarer 92 prosent av ansatte at de er svært enig eller ganske enig i at skolen har
gjort dem i stand til å håndtere handlingsplikten og henstillinger på en god måte, mens
4 prosent er litt uenig.
Rektorene deltar på kurs om psykososialt miljø som Fylkesmannen arrangerer. Den
ene rektoren poengterer at vedkommende oppdaterer resten av kollegiet etter å ha vært
på kurs.
Sektorleder oppvekst opplyser at alle involveres i arbeidet med psykososialt miljø,
med unntak av renholdere og vaktmester. Sektorleder sier også at disse kunne vært
involvert. Rektor ved Statland skole forteller at hos dem blir renholdere og vaktmester
involvert. Rektor ved Namdalseid skole forteller at temaet tas opp i personal- og
trinnmøter hver høst.
Skolene har også andre ressurser/kompetanse som kan trekkes inn i arbeidet mot
mobbing. Kommunen har en egen los i en fast 65 prosent stilling, som følger opp
enkeltelever i grunn- og videregående skole, gjennomfører familiesamtaler, arbeider
med klassemiljø, samarbeider med PPT og BUP, politi, barnevern og koordinering av
tjenester fra disse. Bakgrunnen for ordningen med los er et prosjekt fra BUFDIR
(Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), hvor målet var økt gjennomføring av
videregående skole og en medfølgende støtteordning. Losen er ikke ansatte ved
skolene, men i kommunen og har dermed en friere rolle. Losen kjenner ikke til
22

Revisjon Midt-Norge SA
retningslinjene for arbeidet mot mobbing som skolene arbeider etter, ettersom
stillingen ikke er knyttet til skolene i kommunen.
Psykiatrisk sykepleier og helsesøster på skolen på Namdalseid har samtale med
enkeltelever og grupper med elever. Helsesøster og psykiatrisk sykepleier jobber
overlappende og ved den Namdalseid skole opplyser rektor at psykiatrisk sykepleier
har kontortid ved skolen 3-4 timer hver uke hvor elevene kan komme. Helsesøster
opplyser om at hun er ved Statland skole ca. en dag per måned i tillegg er psykiatrisk
sykepleier der. Helsesøster forteller videre at hun har vært rundt i klassene og
presentert seg og fortalt om skolehelsetjenesten. Ved skolen er det ingen rutiner for
hvordan kontakten med psykiatrisk sykepleier skal foregå, men hvis skolen ber om at
vedkommende skal snakke med bestemte elever så innhentes samtykke fra foreldrene.
Sektorleder oppvekst forteller at det ved Namdalseid skole er trivselsagenter (elever)
som skal sørge for at det arrangeres aktiviteter i friminuttene. Rektor ved Statland skole
forteller at de i perioder har trivselsagenter, litt avhengig av behovet og sammensetning
av elevgruppen.
I intervjuene med elevene kommer der fram at elevene har mulighetene til å oppsøke
helsesøster, men at nytilsatt helsesøster ved Namdalseid skole ikke er veldig mye
tilstede. Helsesøster har 20 prosent stilling i skolehelsetjenesten og i tillegg er det en
psykiatrisk sykepleier og en hjelpepleier som har deltidsstilling i skolehelsetjenesten.
Elevene forteller at det er sjelden de oppsøker helsesøster. Helsesøster forteller også
at kontoret hun har ved Namdalseid skole er litt bortgjemt. Elevene har litt ulike
oppfatninger av hvordan det er å gå til helsesøster. Noen mener det er greit å gå dit,
mens andre er av den oppfatning at det er litt kleint å gå til helsesøster.
I tillegg benytter skolene den kompetansen som PPT (pedagogisk, psykologisk
tjeneste) innehar både i forhold til adferd i klasser, veiledning av foreldre og ansatte
samt deltakelse på foreldremøter. PPT kan bidra med rådgiving og systemrettet arbeid
anonymt og opp mot enkeltelever hvis eleven blir henvist.

3.3

Vurdering

Vurderingen av det systemrettede arbeidet er knyttet til om skolene har klare rutiner
for hvordan et problem som mobbing skal avdekkes og håndteres (Ot.prp. nr. 27 (200102)) og at ansatte må ha kunnskap om handlingsplikten og henstilling, inkludert plikter
etter loven og interne bestemmelser (Udir 2-2010).
Rutiner
Kommunen og skolene har planer og rutiner for arbeidet med elevenes psykososiale
miljø, men de er ikke like enkelt å orientere seg i dem. Vi finner også tilfeller hvor
innholdet i ulike planer ikke samsvarer med hverandre, men dette gjelder ikke
krenkende adferd. Det betyr at det kan være vanskelig for foreldre å finne fram til
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informasjon den dagen de virkelig trenger det og ikke har tatt vare på informasjonsskrivene fra skolen. Det er vanskelig å vite for eksterne, som for eksempel foreldre,
hva som kan forventes og hvilke rettigheter de har. På kommunens hjemmesider er det
vanskelig å finne oppdatert informasjon.
Rektor ved Statland forteller at de har dårlige rutiner, noe som kan tyde på at dagens
rutiner ikke er tydelig nok eller at de ikke følges. Rektor forteller at de har muntlige
rutiner, noe som tyder på at de i et lite miljø har etablert en praksis for å få det til å
fungere i det daglige. Det er spesielt rutinene for dokumentasjon som er dårlig.
I kommunens kvalitetssystem punkt 4.3.9 Retningslinjer for saker vedrørende §9a-3
brukes begrepet melding, og innledes med at melding kan komme fra ulike personer/
ulike instanser. Dette gjør det uklart om retningslinjene gjelder både handlingsplikten
for ansatte og henstillinger fra elever og foreldre. Retningslinjene har to tolkningsmuligheter. Enten gjelder de for både handlingsplikten og henstillinger eller så gjelder
de bare for henstillinger. Ordlyden i retningslinjen om at det er viktig at personalet og
skolens ledelse har drøftet seg fram til en felles holdning, slik at de reagerer likt overfor
alle typer adferd – tyder på at det er snakk om handlingsplikten. Når det i retningslinjene er omtalt enkeltvedtak – så tyder det på henstillinger.
Retningslinjene gir muligheter for feiltolkninger, eksempelvis at det ikke nødvendigvis trengs enkeltvedtak ved henstillinger fra elever eller foreldre, hvor loven er
tydelig på at det skal fattes enkeltvedtak ved henstillinger om tiltak fra elever og
foreldre.
Hvis det er slik at retningslinjene gjelder bare for henstillinger, så er de misvisende i
forhold til at man i samtalen med foreldre blir enig i om man skal gå videre med en
eventuell undersøkelse, enkeltvedtak og eventuelle tiltak. Slik det framgår av
Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2010 skal det skrives enkeltvedtak. Dette omtales
nærmere i kapittel fem om henstillinger.
Oppsummert så har kommunen og skolene rutiner for arbeidet med elevene psykososiale miljø, men de er ikke tydelige i forhold til handlingsplikten og henstillinger. Vi
finner også at rutinen oppleves å være for dårlig. Samtidig er rutinene lite tilgjengelige
for foreldre ut over den generelle informasjonen om arbeidet mot mobbing.
Gjøre ansatte kjent med
Ansatte pålegges å lese flere dokumenter ved oppstart av skoleåret, slik som tiltak mot
mobbing og ordensreglement, og kvittere på at dokumentene er lest. Handlingsplan for
å forebygge mobbing presiserer at lærernes arbeidsgiver må legge forholdene til rette
for kompetanseheving når det gjelder arbeidet med konflikt- og mobbesaker. Revisor
finner at rektorene deltar i opplæring, men er usikker på hvor enkelt det er å
videreformidle kunnskapen til lærerkollegiet. Undersøkelsen blant ansatte viser at de
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aller fleste synes at skolen har gjort dem i stand til å håndtere handlingsplikten og
henstillinger på en god måte.
Senere vurderinger av handlingsplikten i kapittel fire og henstillinger i kapittel fem gir
grunnlag for å stille spørsmål med om hvor godt kjent ansatte er med handlingsplikten
og henstillinger og spesielt forskjellen mellom dem. Dette kan igjen peke tilbake på
beskrivelsen i rutinene.
Ansatte synes i stor grad at skolen har gjort dem kjent med handlingsplikten og
henstillinger. Revisor har inntrykk av at ansatte ikke skiller tydelig på reaksjonsmønsteret for handlingsplikt og henstillinger, men at dette ikke nødvendigvis skyldes
dårlig opplæring eller informasjon. Det kan heller være snakk om at utgangspunktet i
rutinene er dårlig.
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4. Handlingsplikten
Handlingsplikten er knyttet til at ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og varsle
skoleledelsen hvis de får kunnskap eller mistanke om at en elev har blitt utsatt for
krenkende adferd.

4.1

Revisjonskriterier

Revisjonskriteriene som omhandler handlingsplikten er utledet i vedlegg to.

Handlingsplikt



4.2

Skolen bør utvikle en nærmere forståelse av krenkende adferd gjennom en
prosess hvor ansatte involveres, slik at ansatte reagerer likt
Dersom ansatte mistenker at det har funnet sted mobbing skal dette
undersøkes, det skal varsles til rektor og det skal om mulig gripes inn

Data

4.2.1 Felles forståelse av krenkende adferd
Skolen bør utvikle en nærmere forståelse av krenkende adferd gjennom en prosess
hvor ansatte involveres, slik at ansatte reagerer likt overfor samme type adferd.
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2014)
I ordensreglementet omtales ikke mobbing spesifikt, men indirekte gjennom punktet
om hensyn, omtanke og respekt, jfr. kapittel 3.2.1. I kommunens kvalitetssystem går
det fram at den som får kjennskap til negative adferd har plikt til å melde fra om dette.
Negative adferd forklares som krenkende ord og handlinger. Videre heter det i
kvalitetssystemet at det er elevens individuelle følelse av, eller opplevelse av ubehag
som man plikter å undersøke. Videre presiseres det at mobbing og vold alltid skal
meldes. Det går også fram at det er viktig at personalet og skolens ledelse har drøftet
seg fram til en felles holdning, slik at de reagerer likt overfor alle typer adferd.
I spørreundersøkelsen til ansatte er 38 prosent av de ansatte svært enig, 50 prosent
ganske enig og de resterende 13 prosent er litt enig i at de ansatte på skolen har en
felles forståelse av hva som oppfattes som krenkende adferd. Det er 75 prosent som er
svært enig i at de er trygge på hvordan de skal reagere når de observerer eller får vite
om tilfeller av krenkende adferd eller mobbing, jfr. figur 4.1.
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Figur 4.1: Jeg føler meg trygg på hvordan jeg skal reagere om jeg observerer eller får vite
om tilfeller av krenkende adferd eller mobbing. n=24

Sektorleder oppvekst opplyser også at definisjonen av krenkende adferd, som er gitt i
ordensreglementet, diskuteres med de ansatte hver høst. Sektorleder oppvekst har den
oppfatningen at ansatte har en felles forståelse av hva som er krenkende adferd.
Sektorleder oppvekst opplyser at kommunen jobber kontinuerlig med det psykososiale
miljøet og at ansatte må være på vakt hele tiden. Det opplyses at det sjelden er snakk
om vold, men oftere utestenging og kommentarer. Alle lærere har hatt en samtale om
hvordan begrepet krenkende adferd skal forstås. Sektorleder oppvekst tror at man
fortsatt har et forbedringspotensial når det gjelder å være tydelig på hva man skal slå
ned på, selv om ansatte er klar over handlingsplikten som medfører at det skal reageres
overfor mobbing.
Rektor ved Namdalseid skole forteller at alle ansatte diskuterer og kommer med sitt
syn på hva som er krenkende adferd. Temaet tas opp på personal- og trinnmøter hver
høst og spesielt når det oppstår situasjoner. Rektor synes ansatte er flinke til å reagere
likt overfor samme type adferd. Rektors oppfatning er at dette er noe man kunne brukt
mer tid på hvis det var rom for det i en travel hverdag.
Rektor ved Statland skole opplyser at alle ansatte, inkludert vaktmester og renholdspersonale har vært med å drøfte forståelsen av krenkende adferd. Rektor ved Statland
skolen forteller at de ansatte er bevisst på å reagere likt, men sier også at lærerne er
enkeltmennesker med ulike oppfatninger og at reaksjonene derfor kan variere.
I spørreundersøkelsen til ansatte har de tatt stilling til påstanden om de ansatte på
skolen reagerer likt dersom elever blir utsatt for samme type krenkelser. Her svarer 2/3
av de ansatte at de er ganske enig i at ansatte reagerer likt. Svarene er gjengitt i figur
4.2.

27

Revisjon Midt-Norge SA

1 svært enig

12,5%

2 ganske enig

66,7%

3 litt enig

16,7%

4 hverken enig eller uenig

4,2%

5 litt uenig

0,0%

6 ganske uenig

0,0%

7 svært uenig

0,0%

0%

20%

40%
60%
Prosent

80%

100%

Figur 4.2: Det er mitt inntrykk at ansatte på skolen reagerer likt dersom elever blir utsatt for
samme typer krenkelser. n=24

Sektorleder oppvekst forteller at elever nok kan si at lærerne ikke reagerer på samme
måte og det kan være forskjell på hvordan lærere reagerer på gutter og jenter. Både
elever og foreldre er inne på at det kan være forskjell på hvordan det reageres overfor
gutter og jenter. I intervjuene med elevene kommer det fram at voksne er strengere
med guttene enn jentene. En av foreldrene vi intervjuet mente at guttene måtte få lov
å være gutter og at de var underlagt for strenge regler.
I et av elevintervjuene uttalte elevene at de hadde et godt læringsmiljø. På spørsmålet
om det skjer mobbing ved skolen er oppfatningen litt ulik blant elevene ved de enkelte
skolene. Fra den ene skolen svarer noen elever at det er noe, men ikke mye mobbing
og at det blir mindre og mindre. Ved den andre skolen er elevene litt mer usikker på
hva som kan kalles mobbing og dermed usikker på om det skjer.
Elevene forklarer mobbing som krenkelse eller at noen er ekkel med andre over lengre
tid. Mer spesifikt nevnes utestenging, kalle stygge ting, fysisk ekkel og baksnakking.
Elevene forteller også at de skal si ifra til en voksen eller kontaktlæreren hvis de ser at
noen blir mobbet.
Noen elever mener at det skjer hendelser som lærerne ikke tar tak i. De forteller at de
har forsøkt å si ifra, men ikke nådd fram. De forteller at noen ganger er det slik at
lærerne ikke ser alt. Elevene forteller også at det er forskjell på hvordan lærerne
reagerer. Noen lærere venter og prøver å være tålmodig, mens andre er strengere – de
som er strenge får mer resultat. Bortsett fra at det tar litt tid, så mener elevene at det
ikke skjer mobbing som lærerne ikke tar tak i.
Vi har også spurt foreldrene om hva de forstår med mobbing. Flere av foreldrene er
inne på at det er den som blir utsatt for mobbing sin opplevelse som er viktig. Flere
peker på at mobbing er en form for plaging som gjentas og foregår over lengre tid.
Utestengelse er den formen som nevnes flest ganger, men mange er inne på at mobbing
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omfatter flere former for ubehag. Mange foreldre mener at det skjer mobbing på skolen
uten at de kjenner til konkrete tilfeller.
I elevundersøkelsen er det en påstand om at de voksne på skolen reagerer på samme
måte hvis elevene bryter reglene, som inngår i indeksen om felles regler, jfr. figur 2.1.
I 2016-17 har denne påstanden en score på 3,63 på sjuende trinn og 3,3 på tiende trinn.
På begge årstrinnene er det denne påstanden som trekker ned gjennomsnittet i denne
indeksen.
4.2.2 Undersøke, varsle og gripe inn
Det framgår direkte av lovteksten i opplæringsloven §9a-3 at ansatte har plikt til
snarest å undersøke, varsle og om mulig gripe inn når de får kunnskap om eller
mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.
Undersøke
Skolen skal ha retningslinjer for hvordan krenkende adferd skal undersøkes. Disse
retningslinjene skal være kjent for de ansatte og ansatte skal følge dem.
Rektor ved Statland skole forteller at skolen foretar undersøkelser når man mistenker
at det kan foreligge krenkelser. I kommunens kvalitetssystem er undersøkelse omtalt i
et eget punkt. Her heter det:
Opplæringslova §9a-2 og §9a-3 pålegger skolen å ta stilling til alle meldinger/
henstillinger fra elever og andre aktivt og systematisk jobbe for å fremme et
godt psykososialt miljø. Melding rettes som sagt til skolens ledelse og skolen
har ansvar for å opplyse saken godt. Undersøkelse bør skje i samråd og
samarbeid mellom rektor, rådgiver/inspektør og kontaktlærer.
En undersøkelse skal være grundig slik at saken belyses så godt at man vet hva slags
sak man har foran seg. En undersøkelse bør ifølge retningslinjene for oppfølging av
§9a i kvalitetssystemet omfatte:
a. Samtale med elev som opplever ubehag
b. Samtale med dens foreldre
c. Samtale med elev/ elever som påstås å stå bak krenkende adferd
d. Samtale med dens/ deres foresatte
e. Samtale med medelever (ikke ang. navngitt elev, men generelt om
psykososialt miljø i gruppen/trinnet/skolen)

3

Indeksen er basert på påstander som elevene har tatt stilling til ved å velge kategoriene; alltid, ofte,
noen ganger, sjelden, aldri. Utdanningsdirektoratets tolkingsforklaring sier at høg verdi betyr positivt
resultat.
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/Rapportvisning/Veiledning?rapportid=66&diagraminstansi
d=31&enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&oversikttypeid=0&fordel
ing=2&diagramtype=3&skoletypemenuid=0&kanviseprikking=0&barevisoffentligedata=True
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f. Observasjon
g. Samtale med andre nærpersoner (eksempelvis kontaktlærer, andre lærere,
ansatte i SFO etc.)
Undersøkelsen skal ende i konklusjon som danner grunnlag for rektors enkeltvedtak.
Skolen skal føre logg/ skrive notater over alt som gjøres i saken (telefoner, samtaler,
observasjoner etc.) og legge dette på saka.
Tiltaksplan i mobbesaker ser ut til å bygge videre på bestemmelsene i kvalitetssystemet
og gir nærmere føringer for hvordan undersøkelse skal foregå.
1. Mobbeoffer og mobber(e) må hver for seg og/eller sammen ha samtaler med
klassestyrer. Dersom konflikten ikke løses på dette nivået, bringer klassestyrer
saken inn for rektor.
2. De impliserte elevenes foresatte kontaktes og informeres.
3. Fra sak til sak avgjør rektor når mobbeoffer og mobber og impliserte foresatte
skal komme sammen til et oppklaringsmøte. Målsettingen med et slikt møte vil
være at det lages en egen oppfølgingsplan og en kontrakt som sikrer at
mobbing opphører.
4. Dersom mobbesaken ikke blir løst ved aktiv deltakelse fra elevene, foreldrene
og de ansatte ved skolen, er rektor ansvarlig for at saken bringes inn for den
kommunale skoleledelsen, PPT, barnevern, eventuelt konfliktråd og politiet.
(Bare for Statland:) Rektor informerer også om muligheten til å ta opp saken
med fylkesmann.
Rektor ved Namdalseid forteller at når det kommer beskjed om krenkende hendelser
eller mobbing, tas det en samtale med elevene og det skrives et kort notat fra møtet,
som legges på elevens mappe i Visma. Kontaktlærer skal være tilstede ettersom
vedkommende kjenner eleven best. Rektor kan også kalle inn den andre parten da det
er ønskelig å få høre fra begge sider. Alvorlighetsgraden avgjør hvem som tar
samtalene. Rektor opplyser også at helsesøster, psykiatrisk sykepleier og los vanligvis
blir kontaktet. Hvis skolen har mistanke om at noe ikke er som det skal så tas det
kontakt med foreldrene, men dette skjer nødvendigvis ikke hver gang man bestemmer
seg for å følge med litt bedre og gjøre kartlegginger, observasjoner og undersøkelser.
Rektor ved Statland forteller at skolen gjør undersøkelser i form av samtaler og økt
observasjon når man mistenker at det kan foreligge krenkelser. Noen ganger utløses
undersøkelse av at ansatte har observert noe som virker mistenkelig.
Rektor Statland skole forteller at begge parter har vanligvis fått uttale seg når det
oppstår krenkende hendelser eller mobbing. I den første runden gjøres undersøkelsen
av kontaktlærer og rektor orienteres. Ved alvorlige tilfeller deltar rektor mer.
Undersøkelsene skjer så godt som alltid i et samarbeid mellom ansatte. De involverte
elevene får uttale seg og noen ganger også medelever. Videre undersøker skolen saken
nærmere og rektor kaller inn til flere samtaler. Ofte er det slik at foresatte på begge
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sider trekkes inn, og sammen med elever, kontaktlærer og rektor diskuterer og samtaler
man rundt temaet. I møtene prøver man å komme fram til hvordan man vil ha det og
hva som må gjøres for at situasjonen skal ta slutt.
Losen blir involvert i arbeidet på det psykososiale feltet, enten henvendelsen kommer
fra skolen, elever eller foreldre. Losen forteller at han deltar i undersøkelser i form av
observasjoner og samtaler, og at han jobber med relasjoner mellom elever. Eksempelvis ved konflikter i en klasse så observerer losen og snakker med lærerne i etterkant.
I spørreundersøkelsen er 96 prosent av ansatte svært enig i at når de observerer eller
får vite om at elever har blitt mobbet så undersøker de saken nærmere. 4 prosent er
ganske enig.
I det ene gruppeintervjuet med elever kom det fram at elevene opplevde at de voksne
ikke alltid ville høre på dem og at de ble avfeid med at de ikke var interessert i
hendelsesforløpet når det skjedde episoder i skolegården.
Varsle
Skolen skal ha rutiner for hvordan det skal varsles og ansatte skal kjenne og følge disse
rutinene. I kommunens kvalitetssystem går det fram følgende: Den som får kjennskap
til negativ adferd har plikt til å melde fra om dette. Videre er det er eget punkt om
samtale mellom kontaktlærer og skolen administrasjon (rektor).
Det må utvises et visst skjønn ut fra sakens alvor før skoleledelsen kobles inn,
men mobbing og vold skal alltid meldes. Med tanke på systemrettet arbeid
knyttet til elevenes psykososiale miljø er det imidlertid viktig at ledelsen er best
mulig informert om alle forhold som har betydning for dette.
Episoden drøftes internt på skolen med involverte lærere/rektor. Her blir en
enig om foresatte skal kontaktes, og legge en plan om hvordan man skal
arbeide med den konkrete episoden/hendelsen/saken.
I tiltak mot mobbing slås det fast at det er kontaktlærer som er ansvarlig for at rektor
blir orientert om mobbesaker.
(Punkt 6): Enhver hendelse fra elever og /eller foresatte om mobbing må bli
tatt alvorlig og fulgt opp. Kontaktlærer er ansvarlig for at rektor blir orientert
om mobbesaker.
På spørsmålet om rektor varsles hvis ansatte har mistanke om at ansatte trakasserer
eller mobber elever er 88 prosent svært enig, mens resterende er ganske enig.
Ansatte har i spørreundersøkelsen tatt stilling til om enkelte tilfeller av krenkelser
håndteres uten at de varsler skolens ledelse. I figur 4.3 er svarfordelingen gjengitt.
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Figur 4.3: Ansattes svar på påstanden om at enkelte tilfeller av krenkelse håndteres uten at de
varsler skolen ledelse. n=24

Av figuren ser vi at 58 prosent er enig (svært, ganske eller litt) i at krenkelser håndteres
uten at skolens ledelse blir varslet. Det er 33 prosent som er ganske eller svært uenig i
at de håndterer krenkelser uten at skolens ledelse varsles.
En av rektorene forteller at ansatte informerer rektor hvis de skjer noe på skolen.
Gripe inn
Skolen skal ha rutiner for hvordan ansatte skal gripe inn. Ansatte har plikt til å gripe
inn dersom det er nødvendig og mulig.
Verken retningslinjene for oppfølging av §9a-3 i kvalitetssystemet eller tiltak mot
mobbing sier noe direkte om å gripe inn.
I spørreundersøkelsen svarer alle ansatte at de griper inn om nødvendig hvis de
observerer at elever blir utsatt for krenkende adferd. En av rektorene forteller at små
episoder blir løst der og da, ved at en voksen stopper situasjonen og elevene snakker
sammen med hjelp av den voksne.
Figur 4.1 foran, viser at ansatte reagerer likt, men å reagere betyr kanskje ikke bare å
gripe inn i situasjoner.

4.3

Vurdering

Vurderingene knyttet til handlingsplikten er gjort i forhold til revisjonskriterier om at
skolen bør utvikle en nærmere forståelse av krenkende adferd gjennom en prosess hvor
ansatte involveres, slik at ansatte reagerer likt (Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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2014) og hvis noen ansatte mistenker at det har funnet sted mobbing skal dette undersøkes, det skal varsles til rektor og det skal om mulig gripes inn (Opplæringsloven
§9a-3 2. ledd).
Felles forståelse
Ved skolene diskuteres det nærmere hva som forstås som krenkende adferd og ved en
av skolene trekkes også renholdere og vaktmester inn i arbeidet med det psykososiale
miljøet. Det er alltid en usikkerhet knyttet til at personer observerer, tolker og handler
ulikt selv om man trener på å reagere likt.
Ved en skole diskuteres forståelsen av krenkende adferd når det oppstår situasjoner,
noe som kan være et godt utgangspunkt for å skape en felles forståelse og likt reaksjonsmønster. Det er ikke all adferd man kan forutse og dermed kan reelle hendelser
være gode læringssituasjoner.
Skolenes praksis er i tråd med forutsetningen om at det bør utvikles en felles forståelse
for innholdet i begrepet krenkende adferd gjennom involvering av ansatte.
Både foreldre og elever mener at ansatte opptrer ulikt. Dette står i motsetning til
ansattes svar om at 96 prosent er (svært, ganske eller litt) enig i at de reagerer likt.
Noen elever mener at ansatte bør være strengere og handle tidligere.
Ansatte er mer trygge på hvordan de skal reagere enn at de har en felles forståelse av
hva som er krenkende adferd. Samtidig er verken elever eller foreldre like enig som
de ansatte, i at ansatte reagerer likt. Dette kan skyldes ulike årsaker, blant annet evnen
til å avdekke mer usynlige former for krenkelse. Det kan også være ulike oppfatning
av hva som er å reagere ulikt, når det er slik at det er den enkelte elev sin opplevelse
som er avgjørende.
Revisor hører lite om at elevenes forståelse eller opplevelser trekkes inn i prosessen
med å utvikle en felles forståelse av krenkende adferd, med unntak av diskusjoner som
oppstår i forbindelse med episoder som skjer. Loven er tydelig på at det er elevens
opplevelse som er avgjørende og da kan elevenes synspunkt være gode bidrag til å
utvikle en forståelse av krenkende adferd.
En skolehverdag består av mange episoder som potensielt kan være krenkende adferd
og tilsynelatende like episoder som oppleves ulikt blant ulike elever. Det mest positive
er at alle ansatte er svært enig i at de griper inn. En nærmere undersøkelse vil da
avdekke hva episoden egentlig var. Det er mer krevende å oppdage krenkende adferd
som ikke er fysisk og synlig for de ansatte. Eksempler på dette er nettmobbing og
utestengelse.

33

Revisjon Midt-Norge SA
Undersøke, varsle og gripe inn
Retningslinjene for å undersøke i kvalitetssystemet og i tiltaksplan i mobbesaker
beskriver begge undersøkelser ved mistanke om mobbing. Beskrivelsene er vage i den
forstand at de lister opp hvem det er aktuelt å ha samtale med. Det betyr at her har
ansatte stor frihet til å velge framgangsmåte og dette kan også være årsaken til at rektor
ved Statland uttaler at rutinene er for dårlig. Samtidig kan det også være behov for å
ha fleksible rutiner alt etter hva en situasjon krever. Det er også en balansegang mellom
det å undersøke enhver beskjed eller observasjon om alle oppståtte episoder som
potensielt kan være krenkende adferd, og å få belyst den faktiske situasjonen i et
mobbetilfelle. Inntrykket er at ansatte griper inn for å stoppe situasjoner der og da, noe
som betyr at de griper inn i det som er mest synlig.
Ingen av rutinene skiller tydelig mellom handlingsplikten og henstillinger. Retningslinjer for saker vedrørende §9a-3 i kvalitetssystemet er utydelig når de omtaler melding
og innledes med: Melding kan komme fra ulike personer/ulike instanser. Den som får
kjennskap til negativ adferd har plikt til å melde fra om dette. Det positive er at alle
har plikt til å melde fra, men samtidig er det slik at melding (henstilling) fra foreldre
og elever krever at saken følges opp og at det fattes enkeltvedtak.
Det er klart ut fra ordlyden i loven at alle krenkelser skal varsles rektor, men at vi i
praksis har med en varsling av de mest alvorlige tilfellene å gjøre, sett ut fra
ressursbruk. Det er jo også et spørsmål om tolkning av situasjoner som oppstår og
enkelte lærere kan tenke at erting, knuffing og andre mindre tilfeller ordnes opp der og
da, og blir ikke ansett som direkte krenkende. Hvis ulike voksne håndterer situasjonene
uten å dele informasjon om det, så kan det skje flere gjentak før noe blir gjort. Samtidig
er det jo viktig at ledelsen får et korrekt bilde av mobbeomfanget slik at de kan ta grep
på ledernivå både i enkelttilfeller og på systemnivå.
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at over halvparten av ansatte håndterer
krenkelser uten at skolens ledelse varsles. Det er bekymringsfullt hvis en stor andel
krenkelser håndteres uten at ledelsen varsles. Dette svaret kan også skyldes at noen har
tolket spørsmålet dit at krenkelsen håndteres før skoleledelsen varsles og som
innebærer at ansatte velger å gripe inn før de varsler. En annen forklaring kan være at
små krenkelser ikke oppfattes som mobbing og ordens opp i der og da. Retningslinjene
for oppfølging av §9a i kvalitetssystemet gir rom for å utvise et visst skjønn ut fra
sakens alvor før skoleledelsen kobles inn, men mobbing og vold skal alltid meldes.
Los og helsesøster er ikke dirkete organisert under skolen og har taushetsplikt, slik at
de trenger samtykke for å varsle til skolens ledelse.
Det mangler skriftlige rutiner for å gripe inn, men det eksisterer noen mer generelle
føringer som gjør at ansatte reagerer på situasjoner, men samtidig gir det rom for ulike
reaksjonsmønster. Signalene fra noen elever er at det noen ganger tar litt tid før det
reageres og fra foreldrene hører vi at noen typer krenkelser er vanskelig å oppdage.
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Dette illustrerer litt av utfordringene med å oppdage, oppfatte og forstå krenkelser som
elever opplever.
For skolene er det et kontinuerlig arbeid å skape en felles forståelse av krenkende
adferd. Ved skolene griper de ansatte inn i episoder der og da. Nærmere undersøkelser
gjøres ved behov og alvorlighetsgraden avgjør i noen tilfeller om rektor varsles. Noen
elever og foreldre mener at ansatte ved skolene ikke klarer å fange opp alt fordi det er
usynlig eller fordi man ikke oppfatter at det er krenkende adferd.
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5. Henstillinger
Henstillinger omfatter henvendelse fra elever eller foreldre som ber om tiltak som
omhandler det psykososiale miljøet.

5.1

Revisjonskriterier

Revisjonskriteriene om henstillinger er utledet i vedlegg to.

Henstillinger




5.2

Skolen bør gi generell informasjon til elever og foreldre om retten til å be
om tiltak
Henstillinger skal alltid viderebringes til skolens ledelse
Skolen skal alltid fatte enkeltvedtak ved henstillinger fra elever eller
foreldre

Data

5.2.1 Informasjon om henstillinger
Skolen bør gi generell informasjon til elever og foreldre om retten til å be om tiltak,
slik at elever og foreldre er kjent med hvilke rettigheter de ha. (Fylkesmannen i Oslo
og Akershus, 2014)
I tiltak mot mobbing framgår det at trivsel, trygghet og mobbing skal være en del av
utviklingssamtaler/ kontaktmøter og at trivsel, trygghet og mobbing skal være et fast
tema på foreldreklassemøter. I tillegg sier punkt 8 at skolen er ansvarlig for at alle
arbeider med konflikt- og mobbesaker ut fra en felles plattform som er akseptert og
kjent også blant elevene og foreldrene.
Verken på kommunens hjemmeside eller på skolenes hjemmeside finnes det noen
opplysninger om foreldrene og elevenes rett til å be om tiltak. I et dokument på
kommunens hjemmeside som heter elevenes skolemiljø, oppdatert 16. oktober 2009
omtales foreldre og elevers mulighet til å fremsette klage:
Dersom elever og foreldre mener at føringer i loven ikke følges ved skolen, kan
det framsettes klage til skolens ledelse. Skolen skal alltid følge opp klage med
klagebehandling. Skolen vil orientere den som klager om den videre
saksgangen.
Selv om det framgår av nettsida at den ikke er oppdatert siden 2009, så er lenkene til
lovhenvisningen endret slik at de viser til den nye lovteksten. Den ene henvisningen
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blir misvisende fordi temaet det henvises til har fått en annen paragraf. Det er også
uklart om selve teksten på nettsiden ny eller gammel.
Sektorleder oppvekst opplyser at det er informert om mulighetene for å komme med
henstilling på foreldremøtene. Sektorleder oppvekst forteller at det generelt ikke er
mange henstillinger og det er en målsetting å få løst problemer på lavest mulig nivå.
Revisor har fått tilgang til referater fra foreldremøter ved Statland skole hvor de har
hatt et spesielt fokus på elevenes psykososiale miljø det siste året som følge av
utfordringer ved skolen. Henstillinger eller retten til å be om tiltak er ikke direkte
referert fra dette arbeidet.
I elevintervjuene kommer det fram at mobbing er et tema i noen klassetimer, men ikke
i elevrådet. Ut over dette har elevene mobbing i fagene og ved Namdalseid skole har
de hatt mobbing som temaarbeid på ungdomsskoletrinnet.
I telefonintervjuene med foreldre mener de fleste foreldre at det er informert skriftlig
om skolens arbeid mot mobbing og noen henviser til at de har fått informasjon på
klasseforeldremøter og noen få henviser til at det er tatt opp i kontaktmøter/
utviklingssamtaler. Bortsett fra et lite antall som opplyser at de har blitt informert om
ny lov, er det ingen som går nærmere inn på innholdet i informasjonen.
5.2.2 Henstillinger til skolens ledelse
Uansett om henstillingen kan løses innenfor klassen skal denne bringes videre til
skolens ledelse. En henstilling fra elev eller foreldre skal dermed aldri stoppes på
klassenivå. Henstillinger skal alltid viderebringes til skolens ledelse. (Udir 2010-2)
I den delen av kommunens kvalitetssystem som omhandler retningslinjene for oppfølging av opplæringslovens §9a står det at det må utvises et visst skjønn ut fra sakens
alvor før skoleledelsen kobles inn, men mobbing og vold skal alltid meldes. Denne
følges opp av handlingsplan for å forebygge mobbing, hvor punkt seks er tydelig på at
henvendelser fra elever og eller foresatte om mobbing må bli tatt alvorlig og fulgt opp.
Videre at kontaktlærer er ansvarlig for at rektor blir orientert om mobbesaker.
Sektorleder oppvekst oppfatter at en henstilling er når foreldre kommer og forteller at
elever ikke har det bra. Alle henstillinger går fra kontaktlærer og videre til rektor. Det
er kun rektorene som har tilgang til saksbehandlingssystemet hvor saken kan saksbehandles.
Rektor ved Namdalseid beskriver at henstillinger er når det kommer melding, både
muntlig og skriftlig, om at noen ikke har det bra og saken må undersøkes. Foreldre,
lærere og elever kan kommer med henstillinger og rektor diskuterer med lærerne om
man skal gå videre. Rektor ved Statland er litt mer usikker, men forteller at det handler
om når foreldre henvender seg om noe de ikke synes fungerer.
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Losen forteller at han prøver å håndtere alle henvendelser på en best mulig måte
uavhengig av hvem henvendelsen kommer fra.
I spørreundersøkelsen til ansatte har de tatt stilling til om det er enkelt å bedømme om
en henvendelse fra elever eller foreldre skal anses som en henstilling. 79 prosent er
enig (svært, ganske eller litt) og svarfordelingen er vist i figur 5.1.

1 svært enig

8,3%

2 ganske enig

54,2%

3 litt enig

16,7%

4 hverken enig eller uenig

12,5%

5 litt uenig

8,3%

6 ganske uenig

0,0%

7 svært uenig

0,0%

0%

20%

40%
60%
Prosent

80%

100%

Figur 5.1: Ansattes syn på om det er enkelt å bedømme om en henvendelse fra elever eller
foreldre skal anses som en henstilling. n=24

33 prosent av ansatte er svært uenig i at de har ordnet opp i henstillinger fra elever
eller foreldre selv uten å varsle skolens ledelse, mens 38 prosent er enig (svært, ganske
eller litt) i at de har ordnet opp selv i henstillinger uten at skolens ledelser er varslet.
Svarfordelingen er vist i figur 5.2.

1 svært enig

12,5%

2 ganske enig

8,3%

3 litt enig

16,7%

4 hverken enig eller uenig
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6 ganske uenig
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7 svært uenig
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Figur 5.2: Ansattes svar på om de selv har ordnet opp i henstillinger fra foreldre uten å varsle
skolens ledelse. n=24

Rektor ved Statland forteller at håndteringen av henstillinger varierer fra sak til sak.
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5.2.3 Enkeltvedtak om tiltak
Skolen skal alltid fatte enkeltvedtak ved henstillinger fra elever eller foreldre. I
Utdanningsdirektoratet sitt rundskriv 2-2010, står det at henstillinger normalt skal
rettes til skolens ledelse ved rektor. Videre presiseres at en henstilling aldri skal
stoppes på klassenivå, fordi at alle tilfeller hvor det bes om tiltak knyttet til det
psykososiale miljøet skal behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Sektorleder oppvekst opplyser at dersom elever kommer og ber om henstilling eller
tiltak, så kontaktes foreldre for å spørre om det skal fattes vedtak. Det betyr at
enkeltvedtakene ikke skrives med en gang en henvendelse kommer.
Sektorleder oppvekst forteller at henstillinger er knyttet til det å fatte vedtak
vedrørende mobbing. Hvis noen opplever at det er greit etter en periode med
oppfølging av skolen, gjøres det ikke vedtak. Hvis man ønsker fattes det vedtak. Hvis
det fattes vedtak så har den andre parten innsyn i vedtaket og det er klagerett på slike
vedtak.
Rektor ved Statland forteller at foreldre tidligere har blitt spurt om de ønsker at det
skal gjøres enkelt vedtak. Dagens rektor tror at årsaken til dette er at miljøet på skolen
og i bygda er lite og at foreldre i tillegg oppfatter at enkeltvedtak er skummelt. I en av
sakene som revisor fikk innsyn i viste det seg at skolen ble kontaktet flere ganger av
foreldrene før saken ble behandlet som en henstilling og det ble gjort enkeltvedtak.
Rektor ved Namdalseid forteller at foreldrene alltid kontaktes hvis skolen bestemmer
seg for å følge opp og gjøre vedtak, slik at de alltid får være med i prosessen. Rektor
forteller at skolen har en praksis med å spørre foreldrene om de ønsker at det skal fattes
enkeltvedtak og ofte ønsker ikke foreldrene dette. Rektor forteller at det alltid skrives
enkeltvedtak hvis det settes inn tiltak. Styrket inspeksjon, møter og samtaler med
enkeltelever og grupper av elever og informasjon til hele kollegiet er eksempler på
tiltak som er brukt for å rette opp i en mobbesituasjon.
Revisor har fått sett enkeltvedtak ved begge skolen. Rektor ved Namdalseid forteller
at når det gjøres enkeltvedtak så settes det en dato for evaluering og det tas notater fra
evalueringen. Rektor opplyser at skolen alltid følger med i etterkant av tiltak og hvis
det ikke bedrer seg blir saken tatt opp på nytt. Losen er med i alle faser. Rektor synes
det er vanskelig å måle effekten av tiltak. Rektor ved Statland skole forteller at det er
lenge siden det ble fattet enkeltvedtak, men orientert grundig om den siste saken og
uheldige omstendigheter rundt saksbehandlingen.
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5.3

Vurdering

Vurderingen om kring henstillinger er basert på revisjonskriterier som sier at skolen
bør gi generell informasjon til elever og foreldre om retten til å be om tiltak. Videre er
det et kriterium at henstillinger alltid skal viderebringes til skolens ledelse og skolen
skal alltid fatte enkeltvedtak ved henstillinger om tiltak fra elever eller foreldre.
Informasjon om henstillinger
Skolene informerer både elever og foreldre om skolens arbeid mot mobbing og elever
og foreldre involveres i dette. Elevene har mobbing som tema på skolen og foreldrene
engasjeres til å være med i arbeidet gjennom blant annet en bevisstgjøring av hvordan
de kan være med å bygge et godt psykososialt miljø. Det er uklart om foreldre og elever
har blitt informert spesifikt om rettigheten til å fremme henstilling om tiltak.
Foreldreintervjuene viser at foreldrene er lite bevisste på dette, samtidig er det også et
spørsmål om hvor mye informasjon foreldrene går rundt og husker hvis krenkende
adferd eller mobbing ikke er en aktuell sak for dem. Det kan være like aktuelt at
informasjonen er tilgjengelig når foreldre eller andre har bruk for den, men det er ikke
opplagt hvor de finner den.
De skriftlige rutinene i spesielt kvalitetssystemet er uklare på håndteringen av henstillinger og vi ser også i intervjuene at henstillinger fra elever og foreldre blandes sammen med ansattes handlingsplikt. Uklare rutinebeskrivelser gjør det også vanskelig å
informere elever og foreldre om deres rettigheter til å fremme henstilling om tiltak.
Skolens informasjon om henstillinger til elever og foreldre kan oppfattes å være mangelfull, basert på at rutinene som ligger til grunn er utydelig på skillet mellom ansattes
handlingsplikt og henstillinger om tiltak fra elever og foreldre, samtidig er det
usikkerhet knyttet til hva elever og foreldre husker hvis de ikke opplever informasjonen som relevant.
Henstillinger til skolens ledelse
Revisor finner at skillet mellom handlingsplikten og henstillinger er uklart og det er
ingen tydelige retningslinjer for hvordan henstillinger håndteres. Dette ser vi gjennom
at ansattes svar på om de selv har ordnet opp i henstillinger spriker og i neste omgang
at det er opp til foreldrene som det skal fattes enkeltvedtak. Dette uklare skillet finner
vi også i beskrivelsen i kommunens kvalitetssystemets kapittel 4.3.9 Retningslinjer for
saker vedrørende §9a-3. Skolenes ønske om å løse saker på lavest mulig nivå er ikke
til hinder for at henstillinger skal formidles til skolens ledelse og ende i et enkeltvedtak.
Rektorene opplyser at det er få henstillinger og at de forsøker å løse utfordringene på
lavest mulig nivå. Dette kan tolkes dithen at skolens ansatte bør kunne avdekke og
bruke handlingsplikten, før saker blir så alvorlige at det kommer henstillinger om tiltak
fra elever og foreldre.
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Vi kan anta at det er enklere å forstå at man får en henstilling fra en foresatt enn at
elever uttrykker at noe må gjøres. Det er spesielt kritikkverdig hvis elever opplever at
de voksne er lite interessert i å høre på dem.
Enkeltvedtak
Det fattes ikke mange enkeltvedtak. Fra rektorene hører vi at foreldrene forespørres
om det skal fattes enkeltvedtak og hvis de ikke vil, blir det ikke gjort. Dette til tross
for at bestemmelsene er ganske tydelig på at det skal fattes enkeltvedtak ved henstillinger. Dette funnet gir et inntrykk av at handlingsplikten og henstilling blandes
sammen og henvendelser fra elever og foreldre følger samme gangen som saker som
er utløst av ansattes handlingsplikt. Dette underbygges også av at saker skal løses på
lavest mulig nivå, men dette trenger ikke å være i motstrid med at det skal fattes
enkeltvedtak. Det å fatte enkeltvedtak er med å sikre rettighetene til elevene på den
ene siden og det er samtidig en dokumentasjon på at skolen har håndtert saken og gjort
et vedtak.
Skolene iverksetter tiltak. Mest kritikkverdig er det at oppfattes valgfritt om det skal
gjøres enkeltvedtak når det kommer henstillinger fra elever eller foreldre.
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6. Oppfølging
Dette kapitlet omhandler hvordan saker som aktualiseres gjennom ansattes handlingsplikt og henstillinger fra elever og foreldre følges opp.

6.1

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier om oppfølging kan relateres både til handlingsplikten og til henstillinger og er utledet i vedlegg to.

Oppfølging




6.2

Skolen skal dokumentere sin oppfølging
Skolen skal vurdere å iverksette tiltak
Skolen skal evaluere tiltakene de har iverksatt

Data

6.2.1 Dokumentasjon
Av Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2010 går det fram at skolen skal dokumentere
sin oppfølging og ha oversikt over henstillinger i form av en logg.
I den delen av kommunens kvalitetssystem som omhandler retningslinjer for saker
vedrørende §9a-3, er følgende tekst rammet inn i en egen boks etter omtale av melding,
jfr. kapittel 3.2.1:
I alle slike saker er det viktig å dokumentere/loggføre alt som skjer. Det være
seg meldinger, telefonsamtaler, individuelle samtaler o.l. Dette for å dokumentere hva man faktisk gjør/har gjort. Dokumentasjonen oppbevares i elevenes
mappe på skolen. Foresatte har innsynsrett.
Ved enkeltvedtak brukes kommunens sakssystem, og all tidligere dokumentasjon legges på saka.
Rektor ved Statland forteller at skolen gjør notater i elevmappene på Visma4, men at
de ikke har hatt gode dokumentasjonsrutiner tidligere. Dette har bedret seg og nå loggføres alt. Terskelen for hva som registreres er lavere enn tidligere. Det er lettere å slette
et notat hvis man i ettertid ser at det dreier seg om bagatellmessige forhold. I Visma
noterer faglærer om fag og kontaktlærer om det sosiale. Fortsatt blir små episoder

4

Visma er dataprogram med en modul for blant annet skoleadministrasjon.
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mellom elever løst der og da. Rektor ved Statland forteller at det ikke nødvendigvis
mangler informasjon, men at den ikke er samlet og at det dermed ikke er like lett å
orientere seg og ha oversikt over alle forhold som gjelder den enkelte elev.
Rutinene er at det skal skrives referat fra møter som skjer i forbindelse med saker og
rektor ved Statland mener at skolen ikke har vært flink nok til det. Det skrives også
sjelden referater fra fellesmøter hvor enkeltelever sin situasjon tas opp. Rektor mener
at de ikke har fulgt rutinene godt for når og hvem som er ansvarlig for at det skrives
referat. Når rektor kaller inn en elev og foresatte til samtale, er det rektors ansvar å
skrive referat som sendes til foresatte og en kopi legges på elevens mappe i Visma.
Lærerne noterer også i Visma når det oppstår enkeltepisoder.
Rektor ved Namdalseid forteller at henstillinger og enkeltvedtak alltid dokumenteres.
Det skrives en logg over hva som skjer i prosessen, og som legges ved enkeltvedtakene. Når det oppstår hendelser av en viss alvorlighet legges det også inn notater på
elevmappene i Visma. Revisor har sett eksempler på slike notater. I tillegg har rektor
en planleggingsbok hvor det noteres fra samtaler med elever, foreldre og lærere om
det psykososiale miljøet. Rektor ved Namdalseid forteller at ikke alle bekymringer blir
dokumentert, men hvis man ser et mønster og det observeres ekstra så blir det
dokumentert.
Losen dokumenterer de tyngste sakene i ephorte (saksbehandlingssystemet). Losen
forteller at de holder på å prøve ut Sampro som kommunikasjon for familie og
hjelpeinstanser. Sampro er et elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt
individuelle planer.
Helsesøster forteller at hun dokumenterer i systemer tilknyttet helsesektoren og
tilgangen til disse systemene er strengere enn tilgangen til skolens systemer på grunn
av reglene om taushetsplikt i helsesektoren. I slike tilfeller kreves det samtykke fra de
det gjelder før opplysninger kan tas videre.
6.2.2 Iverksettelse av tiltak
Skolens ledelse må sørge for at mobbesaker følges opp på en egnet måte slik at elevens
rett til et godt psykososialt miljø oppfylles. Ofte vil det være behov for å iverksette
tiltak knyttet til elevenes psykososiale miljø når det oppdages at noen er utsatt for
krenkende ord eller handlinger. (Udir 2010-2)
Retningslinjene i kvalitetssystemet og skolenes tiltaksplan i mobbesaker beskriver
begge gangen i skolens arbeid i mobbesaker. Av handlingspunktene i kvalitetssystemet
går det fram at det iverksettes tiltak etter at enkeltvedtak er fattet.
Under punktet tiltak kommer det tydelig fram at det er skolens ansvar å igangsette
nødvendige tiltak og dette kan være tiltak både på individnivå og systemnivå.
Eksempel på tiltak er:
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Utvidet inspeksjon
Samtaler med kontaktlærer eller rådgiver (både den som føler ubehag og
den som utsetter andre for ubehag)
Elevsamtaler
Tett foreldresamarbeid i perioder
Tett oppfølging av enkeltelev(er)
Alternative aktiviteter
o Sosiale aktiviteter/ hyggeaktiviteter/klassetur
o Henvise gruppe/trinn til PPT med tanke på systemarbeid i
forhold til bedre psykososialt miljø
Alternativ organisering
o Bytte sitteplasser
o Bytte grupper/klasse
o Bytte skole

Det er 54 prosent av de ansatte som er svært enig i påstanden om at skolen iverksetter
tiltak vedrørende det psykososiale miljøet når det er nødvendig, mens 38 prosent er
ganske enig og resterende 8 prosent er litt enig.
Rektor ved Statland forteller at økt observasjon og sterkere inspeksjonsrutiner er tiltak
som kan settes inn. Skolen følger opp episoder med samtaler og observasjon til de
involverte kjenner at skolehverdagen er grei. Rektor mener at man må få elevene til å
snakke sammen, blant annet fordi ikke alle elever skjønner at de gjør ting andre elever
opplever som ubehagelig.
Rektor ved Statland forteller at PPT kan involveres til klasseobservasjoner og for å
hjelpe til å utforme realistiske og gode mål overfor elever som har individuelle
opplæringsplaner i forhold til sosiale ferdigheter. Revisor har blitt informert om tiltak
i enkeltsaker som omfatter både individnivået og systemnivået.
Losen forteller at han er ofte involvert i saker på det psykososiale feltet. Dette kan
være tiltak som å observere, ha samtaler, jobbe med relasjoner. Losen får henvendelser
fra mange om samarbeid, eksempelvis barnevernet og BUP.
I elevintervjuene kommer det fram at skolen tar opp saken med dem som mobber.
I foreldreintervjuene kom det fram at skolene hadde tatt tak i mobbing og satt inn tiltak.
6.2.3 Evaluering av tiltak
Skolen skal evaluere tiltakene de har iverksatt og se om de faktisk fører til at elevens
psykososiale miljø fremmer helse, trivsel og læring. (Udir 2010-2)
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I kvalitetssystemets retningslinjer for saker vedrørende §9a-3 er evaluering et eget
punkt. Her heter et:
I enkeltvedtak fastsettes tid for evaluering. Evaluering knytter seg til om
igangsatte tiltak har ønsket effekt. Forut for evalueringsmøtet bør skole og hjem
ha utarbeidet kriterier med tanke på måloppnåelse. Dette kan være:
 Elev sier hjemme at han har det bedre på skolen
 Elev sier i elevsamtale at han har det bedre på skolen
 Skole/kontaktlærer observerer at elev uttrykker trivsel
 Eventuelt fravær har avtatt
 Skolen observerer at eleven har noen å være samme med i friminuttene
 Ingen lærere eller andre nærpersoner har rapportert om negative
hendelser overfor eleven
 Medelever forteller i elevsamtaler at alle har det bra i gruppen/klassen
I tiltaksplan i mobbesaker uttrykker det siste punktet at dersom en mobbesak ikke blir
løst ved aktiv deltakelse fra elevene, foreldre og da ansatte ved skolen, er rektor
ansvarlig for at saken bringes inn for den kommunale skoleledelsen, PPT, barnevern
eventuelt konfliktråd og politi. Statland skole har et tillegg til dette, et punkt som sier
at rektor informerer også om muligheten til å ta opp saken med fylkesmannen.
Skolen må evaluere om tiltakene som settes inn fungerer. 54 prosent av ansatte er svært
enig i at skolen alltid evaluerer de tiltakene som iverksettes i etterkant av mobbesaker.
Her er 17 prosent ganske enig, 17 prosent litt enig og de resterende 13 prosent har svart
verken enig eller uenig.
Losen er involvert i ulike tiltak og forteller at han har en jevnlig oppfølging av sakene.
I forbindelse med KS prosjekt om God samhandling for barn og unge, arbeides det
blant annet med å implementere et tilbakemeldingssystem.
I påstanden om at tiltakene som settes inn følges opp helt til mobbingen har opphørt
er 38 prosent av ansatte svært enig, 29 prosent ganske enig, 17 prosent litt enig og de
resterende 17 prosent er verken enig eller uenig.
Rektor ved Statland sier at de evaluerer med samtaler mellom elever og foresatte og
innad på skolen på team- og eller plenumsmøter.
Rektor ved Namdalseid forteller om gangen i et par saker og her var det satt tidspunkt
for når tiltakene skulle evalueres. Rektor synes det er vanskelig å måle effekten av
tiltakene som settes inn.
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I foreldreintervjuene var det noen som hadde erfaring med at det var satt inn tiltak og
at forholdene hadde bedret seg på evalueringstidspunktet, men at over tid hadde
mobbeforholdet oppstått igjen i det små.

6.3

Vurdering

Vurdering av oppfølgingen av saker er basert på om skolene dokumenterer sin
oppfølging og har oversikt over henstillinger i form av en logg, om det iverksettes
tiltak knyttet til elevenes psykososiale miljø når det oppdages at noen er utsatt for
krenkende ord eller handlinger og om tiltakene evalueres.
Dokumentasjon
Skolene har ulike dokumentasjonsrutiner. Ved Statland skole er de sjøl tydelig på at
de har for dårlige dokumentasjonsrutiner, men de har tatt tak i dette for å forbedre
dokumentasjonen. Det er også slik at dokumentasjonen ikke alltid er samlet slik at det
er enkelt å få et helhetlig bilde. I tillegg er ikke rutinen for å skrive referat på plass.
Ved Namdalseid skole ser det ut til at de har fungerende dokumentasjonsrutiner, selv
om ikke alt dokumenteres. Det må være en viss alvorlighet i hendelsen før den legges
inn i Visma.
Iverksettelse av tiltak
De ansatte ved skolene er i stor grad enig i at det iverksettes tiltak og revisor har i
intervjuene blitt orientert om ulike tiltak som kan settes inn. Revisor har blitt informert
om tiltak i enkeltsaker som omfatter både individnivået og systemnivået. Det at
enkeltsaker blir ordnet opp i der og da, betyr også at det iverksettes tiltak som følge av
ansattes handlingsplikt.
Evaluering av tiltak
Skolene har rutiner for å evaluere tiltak. Ansattes svar på om tiltakene følges opp helt
til mobbingen har opphørt viser at det er litt mindre enighet og dette kan tolkes dithen
at det ikke er all mobbingen de klarer å stoppe. Dette underbygges også av elevundersøkelsen som viser at forekomsten av mobbing på 10-trinn i 2016/17 også var
synlig da det samme kullet var på 7-trinn.
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7. Konklusjon
I dette prosjektet har vi vurdert hvordan Namdalseid kommunes individuelt rettede
arbeid med elevenes psykososiale miljø samsvarer med lovkrav knyttet til ansattes
handlingsplikt og henstillinger om tiltak fra elever og foreldre.
1. Systemrettet arbeid
 Skolene har rutiner for arbeidet med handlingsplikten og henstillinger, men
rutinene er ikke tydelig på skillet mellom handlingsplikten og henstillinger. Det
er heller ikke alltid rutinene følges
 Ansatte er gjort kjent med rutiner for arbeidet med mobbing, men det er uklart
om ansatte kjenner skillet mellom handlingsplikten og henstillinger
2. Handingsplikten
 Skolene diskuterer jevnlig forståelse av krenkende adferd med de ansatte
 Det finnes rutiner for undersøkelse og varsling, men skolens ledelse varsles
ikke alltid. Det er ingen rutiner for å gripe inn i situasjoner, men dette blir gjort
 Utfordringen med handlingsplikten er å forstå eller oppdage krenkende adferd
3. Henstillinger
 Skolene informerer elever og ansatte om arbeidet mot mobbing, men det er noe
uklart hvor godt budskapet om rettighetene til å komme med henstillinger om
tiltak kommer fram
 Henstillinger bringes ikke alltid til skolens ledelse
 Det gjøres ikke alltid enkeltvedtak ved henstillinger fra elever eller foreldre
4. Oppfølging
 Namdalseid skole har tilfredsstillende dokumentasjon, mens Statland skole
holder på å forbedre sin dokumentasjon
 Skolene iverksetter tiltak
 Skolene ser ut til å evaluere tiltakene som iverksettes
Hovedkonklusjon
Namdalseid kommunes individuelt rettede arbeid med elevenes psykososiale miljø er
tilfredsstillende for handlingsplikten, men har mangler i forhold til henstillinger og
spesielt at det oppfattes som valgfritt å gjøre enkeltvedtak.
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8. Anbefalinger
Denne forvaltningsrevisjonen er gjort på bakgrunn av den lovteksten som gjaldt fram
til 31. juli 2017. I forhold til ny lovtekst er hovedkonklusjonen mindre relevant fordi
bestemmelsene om enkeltvedtak er falt bort. Den nye lovens §9A-6 gir elever og
foreldre rett til å melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor.
I den nye loven er handlingsplikten og henstillinger erstattet med en aktivitetsplikt
hvor det blant annet skal lages en skriftlig plan når det settes inn tiltak.
Basert på funnene i forvaltningsrevisjonen og de nye lovkravene vil revisor anbefale
at:






Kommunen og skolene bør bruke den nye loven som utgangspunkt for å
revidere beskrivelsene i kvalitetssystemet slik at det blir i tråd med lovteksten
og tydelig for dem som skal bruke kvalitetssystemet
Kommunen og skolene bør sørge for at oppdatert informasjon finnes på
hjemmesidene
Skolene bør sørge for å ha gode rutiner for dokumentasjon og at disse følges
Kommunen og skolene bør ta en gjennomgang av rutiner for hvordan
aktivitetsplikten (jfr. ny lov §9A-4) gjelder for andre som jobber på skolen,
men som ikke er tilsatt ved skolen, eksempelvis los, helsesøster og bussjåfør,
og spesielt avklare grensesonen mellom aktivitetsplikten og taushetsplikt for
de som har det

48

Revisjon Midt-Norge SA

9. Rådmannens kommentarer
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Namdalseid kommune 10.
januar 2018. Revisjon Midt-Norge SA mottok svar fra rådmannen 25.01.2018.
Høringsbrevet er vedlagt rapporten (vedlegg 3). I høringsbrevet henviser rådmannen
til tilbakemeldinger angående rapportens innhold fra sektorleder oppvekst. Revisor har
korrigert faktafeil i tråd med disse tilbakemeldingene. Høringssvaret har ut over dette
ikke medført endringer i rapporten.
Ut over faktafeil som er påpekt fra sektorleder oppvekst er det også kommentarer
knyttet til:




At det er forvirrende at det vises til både ny og gammel lov
At skolen ledelse ikke alltid varsles (også kommentert i rådmannens
høringsbrev)
At de har problemer med å skille mellom handlingsplikten og henstillinger, og
som en følge av dette manglende enkeltvedtak. (dette punktet er bare relevant
i forhold til gammel lovtekst)
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Vedlegg 1 Gammel og ny lovtekst
I dette vedlegget presenteres utvalgte paragrafer fra gammel lovtekst som er
utgangspunkt for revisjonskriteriene og den nye lovteksten som ble gjeldende fra 1.
august 2017.

Opplæringsloven LOV 1998-07-17-61, LOV-2002-12-20-112 –
Gammel lovtekst
§ 9a-1. Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
§ 9a-3. Det psykososiale miljøet
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der
den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev
blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller
rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom
det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet,
deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme,
skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i
forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det
likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort
enkeltvedtak.
§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane
(internkontroll)
Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa,
miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir
oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet
skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.
§ 9a-6. Informasjonsplikt og uttalerett
Samarbeidsutvalet og skoleutvalet, og dessutan elevrådet og foreldrerådet, skal haldast
løpande underretta om alle tilhøve - deriblant hendingar, planar og vedtak - som har
vesentleg betydning for skolemiljøet. Råda og utvala har på førespurnad rett til å få
framlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet ved
skolen.
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Råda og utvala som er nemnde i første ledd, skal så tidleg som mogleg takast med i
planlegginga og gjennomføringa av miljøtiltak ved den enkelte skolen, og har rett til å
uttale seg og komme med framlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet.
Dersom skolen blir klar over tilhøve ved skolemiljøet som kan ha negativ verknad for
helsa til elevane, skal elevane og dei føresette snarast mogleg varslast om det.

Opplæringsloven LOV 1998-07-17-61, Endret ved Lov-2017-06-0938 – Ny lovtekst
§ 9 A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.
§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid
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.
§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø
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.
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det
stå
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a)
b)
c)
d)
e)

kva problem tiltaka skal løyse
kva tiltak skolen har planlagt
når tiltaka skal gjennomførast
kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
når tiltaka skal evaluerast.

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første
til femte ledd.
§ 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev
Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan
som arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering
og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga.
Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks.
§ 9 A-6. Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker
Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde
saka til Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor.
Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt.
Dersom saka ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart
teken opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette
urimeleg. Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven
går når saka blir meldt til Fylkesmannen.
Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle
opplysningar som Fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal
sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit
grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling.
Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9
A-5, kan Fylkesmannen vedta kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit
trygt og godt skolemiljø. Det skal setjast ein frist for gjennomføringa av vedtaket, og
Fylkesmannen skal følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen
sitt ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd.
Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i
forvaltningsloven. Skoleeigaren har ikkje klagerett.
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§ 9 A-9. Informasjonsplikt og rett til å uttale seg
Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg
informere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til
Fylkesmannen etter § 9 A-6.
Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal
elevane og foreldra snarast mogleg varslast om det.
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.
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier
Rutiner for arbeidet med elevenes psykososiale miljø
Ifølge forarbeidene er det uttalt at skolen må ha klare rutiner for hvordan et problem
som mobbing skal avdekkes og håndteres5. Handlingsplikten forutsetter kjennskap til
rutinene og opplæring i å håndtere situasjoner på en formålstjenlig og lovlig måte6.
Likeledes er det sagt i rundskriv av utdanningsdirektoratet i forbindelse med
internkontrollen at det er en forutsetning for det systemrettede arbeidet at skolen
omsetter kravene i kapittel 9a til konkrete mål og handlinger. Skolen må ha planer og
rutiner for hvordan elevenes rett skal oppfylles7.


Skolen skal ha klare rutiner for arbeidet med handlingsplikten og henstillinger

Utdanningsdirektoratet har satt krav til skolen om at de må kunne dokumentere at de
ansatte kjenner og forstår regelverket om skolemiljøet og pliktene de har etter loven
og interne mål, rutiner og planer8. Dette innebærer at alle ansatte må ha kunnskap om
handlingsplikten og henstillinger og hva disse innebærer.


Skolen skal gjøre ansatte kjent med handlingsplikten og henstillinger

Handlingsplikten
Nedenfor er ny og gammel lovtekst om aktivitetsplikt/handlingsplikt gjengitt.
§ 9a-4, Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø
(Ny bestemmelse)
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.

5

Ot.prp. nr. 72 (2001-2002) s 23
Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir 2/2010 – Rett til et godt psykososialt miljø etter
opplæringsloven kapittel 9a. Avsnitt 4.1 s. 10
7
Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir 2/2010 – Rett til et godt psykososialt miljø etter
opplæringsloven kapittel 9a. Avsnitt 6 s. 10
8
Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir 2/2010 – Rett til et godt psykososialt miljø etter
opplæringsloven kapittel 9a. Avsnitt 6.2 s 31.
6
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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.
§ 9a-3, Det psykososiale miljøet (Gammel bestemmelse) Dersom nokon som er
tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande
ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er
nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.
Ser vi på ny lovtekst opplæringsloven § 9a-4 om aktivitetsplikten og gammel lovtekst
§ 9a-3 om handlingsplikten er det tre faktorer som er med både i ny og gammel
lovtekst, herunder plikten til å undersøke, varsle og gripe inn.


Dersom ansatte mistenker at det har funnet sted mobbing skal dette undersøkes,
det skal varles til rektor og det skal om mulig gripes inn

Som en følge av handlingsplikten i § 9a-3 er det også viktig at skolen har definert seg
frem til hva det er som skal anses som krenkende adferd. Her vil det være nødvendig
med en felles prosess med involvering av alle ansatte, som leder frem til en felles
forståelse/definisjon av begrepet på alle trinn og nivåer i skolen9.


Skolen bør definere det nærmere innholdet av krenkende adferd gjennom en
prosess hvor ansatte involveres

Henstillinger
Det fremgår direkte av loven § 9a-3. 3 ledd at «dersom en elev eller forelder ber om
tiltak som vedrører det psykososiale miljøet … skal skolen behandles saka etter reglene
om enkeltvedtak».


Skolen skal alltid fatte enkeltvedtak ved henstillinger fra elever eller foreldre

I følge utdanningsdirektoratet er det en naturlig følge av § 9a-3 og det faktum at det
alltid skal fattes enkeltvedtak ved slike henstillinger, at uansett om henstillingen kan
løses innenfor klassen skal denne bringes videre til skolens ledelse. En henstilling fra
elev eller foreldre skal dermed aldri stoppes på klassenivå10.

9

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilsynsrapport, Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø.
Nannestad kommune – Maura skole. Avsnitt 3.2. s. 8
10
Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir 2/2010 – Rett til et godt psykososialt miljø etter
opplæringsloven kapittel 9a. Avsnitt 5.1.2. s 17.
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Henstillinger skal alltid viderebringes til skolens ledelse

En forutsetning for at henstillinger skal bli lagt frem for skolen er at elevene eller
foreldre besitter eller har fått kunnskap om rett til å få behandling ved enkeltvedtak.
Fylkesmannen har i sine tilsyn stilt krav om at skolene skal informere om dette til
elever og foreldre11. Regjeringen har i en pressemelding den 18. april i 2016 lansert
nye tiltak som skal settes i verk mot mobbing. Blant disse er en presisering av skolenes
plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter12.


Skolen bør gi generell informasjon om retten til å be om tiltak til elever og
foreldre.

Oppfølging
Av utdanningsdirektoratet sin veileder står det blant annet følgende om oppfølging av
mobbesaker, «… Skolens ledelse må sørge for at skolen forfølger saken på en egnet
måte slik at elevens rett til et godt psykososialt miljø oppfylles. Ofte vil det være behov
for å iverksette tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø når det oppdages at en elev
er utsatt for krenkende ord eller handlinger. Det må vurderes konkret i hvert tilfelle
hva som er egnede tiltak og hvem tiltakene skal settes inn mot …»




Skolen skal vurdere å sette inn tiltak i mobbesaker
Skolen skal foreta oppfølging av mobbesaker og tiltak
Skolen skal dokumentere sin oppfølging

11

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilsynsrapport, Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø.
Nannestad kommune – Maura skole. Avsnitt 4.2. side 18.
12
Vedlegg til PM Nr. 45-16. Regjeringens politikk mot mobbing. s 2.
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Vedlegg 3 Rådmannens høringsbrev
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