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FORORD
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag
fra kontrollutvalget i Flatanger kommune. Forvaltningsrevisjonen ble startet opp av
KomRev Trøndelag IKS, som fra 01.01.2018 ble en del av Revisjon Midt-Norge SA.
Prosjektet er gjennomført i perioden mai 2017 til februar 2018.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner
og fylkeskommuner (kommuneloven) §77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å
gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (Forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner, 2004, §7).
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs (Norges kommunerevisorforbund)
standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.
Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Flatanger kommune, jf. kommuneloven §79 og §6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår
uavhengighet og objektivitet.
Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder Margrete Haugum, som avløste Anna
Karlsen Dalslåen som gikk ut i permisjon i prosjektperioden, prosjektmedarbeider
Johannes Nestvold og kvalitetssikrer Unni Romstad.
Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet.

En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner
du på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Steinkjer, 26. februar 2018

Unni Romstad
Oppdragsansvarlig revisor
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1. SAMMENDRAG
I Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Flatanger kommune er forvaltningsrevisjon av elevenes psykososiale miljø gitt førsteprioritet. Bakgrunnen for dette er at
kommunen har lavere avgangskarakterer enn normalkommunen i 2014 til tross for at
det er høgere lærertetthet enn i nabokommunene og Nord-Trøndelag for øvrig. Det er
også slik at nivået på nasjonale prøver er lavere.
Problemstillingen handler om i hvilken grad Flatanger kommunes individuelt rettede
arbeid med elevenes psykososiale miljø samsvarer med lovkrav knyttet til handlingsplikten og henstillinger.
Revisjonskriteriene er utledet med utgangspunkt i opplæringsloven LOV 1998-07-1761. §9-a. Denne loven gjaldt fram til 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), Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2010 retten til et
godt psykososialt miljø, Utdanningsdirektoratets rundskriv 4-2014 det systemrettede
arbeid etter opplæringslovens kapittel 9a, veileder til opplæringsloven §9a – elevenes
skolemiljø, tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2014 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.
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)
Revisor finner at skolene har rutiner for arbeidet med handlingsplikten og henstillinger, men rutinene er ikke tydelig på skillet mellom handlingsplikten og henstillinger. Ansatte er gjort kjent med rutiner for arbeidet med mobbing, men det er uklart
om ansatte kjenner skillet mellom handlingsplikten og henstillinger. Det er ikke alltid
at rutinene følges slik de er beskrevet.
Mobbing er definert i tiltaksplan mot mobbing. Ved Lauvsnes skole diskuteres jevnlig
forståelse av krenkende adferd i ansattegruppa, mens man ved Utvorda oppvekstsenter
har lite erfaring med mobbing og diskusjoner om forståelsen av krenkende adferd er
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ikke like aktuelle. Det finnes rutiner for undersøkelse, varsling og det å gripe inn og
disse følges i stor grad, men unntak av at skolens ledelse ikke varsles alltid.
Skolene informerer elever og foreldre om arbeidet mot mobbing. Det er noe uklart
hvor tydelig informasjonen har vært på skillet mellom ansattes handlingsplikt og
elever og foreldres rett til å fremme henstillinger om tiltak, fordi budskapet om
foreldrenes rettigheter har i liten grad nådd fram til foreldrene. Henstillinger blir ikke
alltid videreformidlet til skolens ledelse og når det kommer henstillinger skrives det
sjelden enkeltvedtak.
Dokumentasjonsrutinene oppleves uklare, dokumentasjonen er mangelfull og det
finnes ingen logg. Revisor finner at det iverksettes tiltak. Tiltakene følges opp, men
rutinene for evaluering er utydelig og det er uklart i hvor stor grad tiltakene evalueres.
Revisor konkluderer med at Flatanger kommunes individuelt rettede arbeid med
elevenes psykososiale miljø er mangelfull når det gjelder å ha tydelige rutiner og
dokumentere hendelser. Ut over dette er håndteringen av handlingsplikten tilfredsstillende, mens det er mangler i forhold til henstillinger og spesielt at det oppfattes som
valgfritt å gjøre enkeltvedtak.
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 ny lovtekst
og tydelig for dem som skal bruke kvalitetssystemet
 Kommunen og skolene bør arbeide med å utvikle en felles forståelse av
krenkende adferd og mobbing sett i forhold til ny lovtekst hvor det er fokus på
at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø (§9A-2)
 Informasjon om arbeidet mot mobbing inkludert foreldrenes rettigheter bør
være tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen/skolene
 Skolene bør sørge for å ha gode rutiner for dokumentasjon av krenkelser i
henhold til den nye lovteksten, og innarbeide disse rutinene
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1. INNLEDNING
1.1

Bestilling

Kontrollutvalget i Flatanger kommune behandlet Plan for forvaltningsrevisjon 20162019 i møte 17.03.2017, sak 12/16 og Flatanger kommunestyret behandlet Plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte 21.04.2016, sak PS 20/16. I vedtakene fra
begge møtene er forvaltningsrevisjon av elevenes psykososiale miljø gitt førsteprioritet. Kontrollutvalget vedtok skisse til prosjektplan for prosjektet i sitt møte
13.09.2017, sak 013/17. Fokus i prosjektet er på individuelt rettet arbeid med elevenes
psykososiale miljø.

1.2

Bakgrunn

Flatanger kommune har to grunnskoler, Utvorda oppvekstsenter og Lauvsnes skole
med henholdsvis 8 og 63 elever. Utvorda oppvekstsenter er en fådelt skole og når
elevene skal starte på ungdomstrinnet begynner de på Statland skole i Namdalseid
kommune. Lauvsnes skole er også en fådelt skole fra første til tiende trinn.
I Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 framgår det at kommunen har lavere
avgangskarakterer enn normalkommunen i 2014 til tross for at det er høgere lærertetthet enn i nabokommunene og Nord-Trøndelag for øvrig. Det er også slik at nivået
på nasjonale prøver er lavere. I 2012 vedtok kommunen en plan mot mobbing.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med utgangspunkt i det lovverket som fantes
da forvaltningsrevisjonen ble bestilt. Opplæringslovens kapittel 9a om Elevane sitt
skolemiljø ble endret med lov 9 juni 2017 nr. 38, 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 problemstilling er besvart i undersøkelsen:

I hvilken grad samsvarer Flatanger 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.
Dette er ingen vesentlig endring og har ingen betydning for hva som er fokus i
prosjektet.
Opplæringslovens (den gamle loven som gjaldt fram til 1. august 2017) 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
Elevenes psykososiale miljø
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Veileder til opplæringsloven §9a – elevenes skolemiljø
Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2014
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 kapitlene 3-6.

1.5

Metodisk tilnærming og gjennomføring

Prosjektet er gjennomført i perioden mai 2017 til februar 2018.
Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom dokumentstudier, gruppeintervju
med tillitselever, intervju med rektorer, oppvekstsjef og rådmann, spørreundersøkelse
til ansatte ved skolene, telefonintervju med foreldre og telefonintervju med helsesøster.
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 blitt orientert
om enkeltsaker.
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.
 Rådmann
 Oppvekstsjef
 Rektor Lauvsnes skole
 Rektor Utvorda oppvekstsenter
Mobbing er noe som berører elevene og vi har samlet inn synspunkter fra elevene
gjennom gruppeintervjuer. Ved Lauvsnes skole ble det gjennomført gruppeintervju
med tillitselever på sjuende og niende trinn. Ved Utvorda oppvekstsenter intervjuet vi
elevene på fjerde til sjuende trinn. Til disse gruppeintervjuene ble det laget en
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intervjuguide. Det ble laget et referat fra intervjuet som ble sendt elevene på epost via
rektorene for verifisering.
For å få synspunkter fra foreldrene gjennomførte vi korte telefonintervju med 11
tilfeldig utvalgte foreldre på de trinnene hvor vi hadde intervjuet tillitselever. Til disse
intervjuene ble det laget en strukturert intervjuguide med seks konkrete spørsmål.
Disse telefonintervjuene er ikke verifisert.
Det ble gjennomført et telefonintervju med helsesøster med utgangspunkt i en egen
intervjuguide. Det ble laget referat fra intervjuet 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 19 personer som arbeider ved skolen og vi mottok
svar fra 14. Dette gir en svarprosten på 74. Av disse er 12 lærere og to har andre
stillinger.
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. I høringssvaret
påpeker rektor ved Utvorda oppvekstsenter at begrepene handlingsplikt og
henstillinger ikke er brukt i gjennomgangen på skolen og det er derfor ikke sikkert at
intervjuobjektene kobler dette til skolen grunnlagsdokumenter på det psykososiale
området. 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. Inntrykket er at forståelsen av mobbing
er mangfoldig, alt fra små episoder til alvorlige krenkelser.
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 elevsamtaler om klassemiljø.
I rapporten brukes begrepene foreldre og foresatte om hverandre.
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Revisor mener at dataene som er samlet inn gir et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere
kommunens og skolenes individuelt rettede arbeid med elevenes psykososiale miljø.
Lovendringen kan ha bidratt til at noen svar kanskje er basert på ny lov, men for noen
kan lovendringen ha ført til et fornyet fokus på arbeidet mot mobbing.
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2. ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ
I dette kapitlet presenteres en nærmere forståelse av det psykososiale miljøet og
resultater fra elevundersøkelsen i Flatanger 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 de offentlige
skolene i Flatanger kommune sammenlignet med indeksene for Nord-Trøndelag
samlet. Tallene er hentet fra www.skoleporten.no og gjelder for skoleåret 2016-17.

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

Flatanger 7 trinn

Flatanger 10 trinn

Nord-Trøndelag 7 trinn

Nord-Trøndelag 10 trinn

Figur 2.1: Indekser fra elevundersøkelsen 2016-2017

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. Elevene på sjuende
trinn i Flatanger scorer noe lavere på de aller fleste indeksene sammenlignet med både
tiende trinn i Flatanger og sjuende og tiende trinn i Nord-Trøndelag. Spesielt avviker
scoren på faglige utfordringer, trivsel og støtte hjemmefra.
Når det gjelder mobbing er indeksen på sjuende trinn i Flatanger 1,0 og indeksen er
1,3 på tiende trinn i Flatanger og på sjuende og tiende trinn i Nord-Trøndelag. Ser vi
på andelen elever som blir mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden
eller oftere, er det 5,8 prosent på sjuende trinn og 5,4 prosent på tiende trinn i NordTrøndelag, mens det i de offentlige skolene i Flatanger ikke er rapportert noen tilfeller.
Når det er få elever på årskullene vil ett tilfelle gi en høg prosentsats. Gjennomsnittlig
kullstørrelse i Flatanger kommune er 7 elever.
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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
grunnlaget 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)
Flatanger kommune har et kvalitetssystem som inneholder ulike dokumenter som beskriver rutiner i forhold til psykososialt miljø og mobbing. Kvalitetssystemet er en
beskrivelse av rutinene. Eventuelle avvik må meldes skriftlig på papir og legges inn i
saksbehandlingssystemet ephorte.
De relevante dokumentene i kvalitetssystemet er:
 Dok.ID: FL.2.1.1.2.11 Stillingsbeskrivelse for lærer
 Dok.ID: FL.2.1.3.02 Dokumentasjon 9a – ordensregler - trivselsregler
 Dok.ID: FL.2.1.3.04 Introduksjonsrutiner for nyansatte
 Dok.ID: FL.2.1.3.06 Ordensreglement for grunnskole og SFO
 Dok.ID: FL.2.1.3.18 Retningslinjer for oppføling av 9a
 Dok.ID: FL.2.1.3.26 Sosiale ferdigheter Lauvsnes skole – et godt sted å være
 Dok.ID: FL.2.1.4.12 Tiltaksplan mot mobbing
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Rektor ved Lauvsnes skole forteller at alle ansatte har tilgang til det digitale
kvalitetssystemet via kommunens intranett. Kvalitetssystemet er beskrivende i forhold
til rutiner og retningslinjer. På kommunens hjemmeside finner ikke revisor noen av
dokumentene i kvalitetssystemet, med unntak av en tidligere versjon av ordensreglementet ved Utvorda oppvekstsenter. Rektor ved Lauvsnes skole opplyser at
foreldrene har tilgang til ordensreglementet via læringsplattformen itslearning.
Ut over disse dokumentene finnes det en plan for oppfølging av elevundersøkelsen og
nasjonale prøver. I fortsettelsen beskrives de enkelte dokumentene sin relevans for
handlingsplikten og henstillinger kort. Relevante deler fra dokumentene presenteres
nærmere i tilknytning til handlingsplikten, henstillinger og oppfølging.
Stillingsbeskrivelse for lærer
Stillingsbeskrivelse for lærere er revidert siste gang 27.11.2012. Her pålegges lærerne
å legge til rettet for at hver elev har et godt fysisk og psykososialt miljø, jfr. opplæringsloven §9a. Innenfor området kvalitetsstyring/ internkontroll/ HMS skal lærerne
bidra til at rutiner, retningslinjer og prosedyrer for kvalitetssikring og internkontroll
følges opp i samsvar med gjeldende lover, avtaler og retningslinjer. Det går fram at
ansatte ved skolen har en plikt til å undersøke, varsle og gripe inn dersom de får
kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende adferd. Dette siste
punktet henviser til handlingsplikten som er nærmere undersøkt i kapittel fire.
Dokumentasjon 9a – ordensregler – trivselsregler
Dokumentet dokumentasjon av §9a (sist oppdatert 30.11.2012), slår fast at kapittel 9a
i opplæringsloven skal gjennomgås i alle klasser ved skolestart og i elevrådet. Videre
skal ordensregler gjennomgås og trivselsregler skal utarbeides med deltakelse fra
elevene. I dette dokumentet er kontaktlærer på trinnet og kontaktlærer for elevrådet
ansvarlig for å signere på gjennomgangen av §9a, ordensregler og trivselsregler.
Revisor har fått tilsendt ei liste som viser at lærerne har signert på gjennomgang av
reglene i de enkelte klassene.
Introduksjon nytilsatte
Introduksjonsrutiner for nyansatte (sist oppdatert 28.11.2012) inneholder en sjekkliste
for hva nærmeste leder er ansvarlig for å gjennomgå med den nyansatte og begge skal
signere på det som gjennomgås. Et av punktene som skal gjennomgås er hvor man
finner internkontrolloversikten med alle dokumentene. Revisor har fått tilsendt
eksempel på at det er signert på en slik gjennomgang.
Ordensreglement for grunnskole og SFO
Ordensreglementet er siste gang oppdatert 04.11.2013. I innledningen slås det fast at
ordensreglementet skal gjennomgås for elevene ved starten av hvert skoleår og på
foreldremøtene, og henges opp i klasserommene/SFO-rommet.
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Et av punktene under overskriften – Slik vil vi ha det, sier at alle har et ansvar for at
ingen blir plaget eller stengt ute fra fellesskapet og melde fra hvis dette finner sted.
Videre har ordensreglementet en hovedoverskrift – Mobbing. Her henvises det til egen
rutinebeskrivelse og tiltaksplan mot mobbing. Både elever og foreldre skal signere på
at de har lest ordensreglementet. Revisor har fått tilsendt eksempel på at elev og
foreldre har signert på at de har lest ordensreglementet.
På kommunenes hjemmeside om Utvorda oppvekstsenter ligger en versjon av
ordensreglementet fra 2010. Denne versjonen avviker på noen punkter fra det
ordensreglementet som revisor har fått fra kvalitetssystemet og som er revidert i 2013.
Retningslinjer for oppføling av 9a
Det er et eget dokument for oppfølging av elevenes psykososiale miljø i opplæringslovens §9a, sist revidert 28.11.2012. I disse retningslinjene omtales fire hovedområder.
Det er forståelsen av krenkende ord eller adferd, forhold som kan løses uten enkeltvedtak, et punkt om enkeltvedtak, forberedende arbeid og myndighet og til sist et punkt
om utforming og utsending av enkeltvedtak.
Forståelsen av krenkende ord og adferd tar utgangspunkt i at det er elevens opplevelse
som skal legges til grunn for vurderingen. Dette er nærmere behandlet i kapittel 4.2.1.
Punktene om enkeltvedtak er nærmere beskrevet i kapittel fem.
Det er et eget avsnitt om forhold som kan løses uten enkeltvedtak. Her heter det blant
annet:
Små problemer eller misforståelser søkes løst på en hensiktsmessig måter der
og da, uten at det utformes enkeltvedtak. Det samme gjelder tiltak som den
enkelte lærer kan løse i klasserommet. For forhold vi selv oppdager kreves i
utgangspunktet ikke enkeltvedtak. Det skal likevel fattes enkeltvedtak dersom
det iverksettes tiltak som er inngripende i forhold til elevens rettigheter.
Rektor ved Lauvsnes skole forteller at retningslinjene for oppfølging av § 9a ligger på
intranettet slik at alle ansatte har tilgang til dem.
Sosiale ferdigheter
Dette dokumentet, som er sist revidert 30.11.2012, inneholder kjøreregler for å få til
et godt skolemiljø, hvor blant annet ingen plager, erter eller mobber. Dette dokumentet
er opprinnelig utarbeidet sammen med foreldrene i 2006 og omhandler Lauvsnes
skole.
Tiltaksplan mot mobbing
Innledningsvis i denne tiltaksplanen (sist revidert 27.11.2012) defineres mobbing.
Videre inneholder tiltaksplanen forebygging, avdekking og mal for å løse mobbesaker.
Tiltaksplanen er godkjent i skolemiljøutvalgene høsten 2012.
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Forebygging består av flere deler. Kontaktlærer skal gjennomføre minst to elevsamtaler i året hvor trivsel, mobbing og klassemiljø er et av temaene som tas opp. På
klassenivået skal det være trivselsregler, som tas opp årlig. Klassene skal ha månedlige
klassemøter hvor klassemiljøet kan tas opp og årlig skal digital mobbing og nettvett
tas opp.
Videre står det i tiltaksplanen mot mobbing at i friminuttene skal elevene tas på alvor
når de ber om hjelp og voksne skal gripe aktivt inn og stoppe konflikter. Alle ansatte
har plikt til å gripe inn/varsle ved uønsket adferd. Dette punktet kan relateres til
ansattes handlingsplikt og omtales nærmere i kapittel 4.
Tiltaksplanen har et eget punkt om hvordan mobbing kan avdekkes:
 Gjennomføring av elevundersøkelsen
 Inspeksjon, observasjon i friminuttene
 Gjennom elevsamtaler, foreldresamtaler, foreldremøter, og samtaler forøvrig
 Alle varslinger om plaging og mobbing skal tas på alvor
 Informasjon om digital mobbing, samt bevisstgjøring av konsekvenser ved
slik mobbing
Dersom elever, skolens ansatte eller foresatte oppdager at en eller flere av elevene er
utsatt for plaging gjentatte ganger i skoletiden, skal det meldes fra til kontaktlærer og
rektor. Dette kan knyttes til henstillinger og omhandles nærmere under kapittel 5. Mal
for å løse mobbesaker omhandler gangen i en sak hvor det fattes enkeltvedtak og
behandles nærmere i kapittel 5.2.3.
Rutiner for oppfølging av elevundersøkelsen og nasjonale prøver
Retningslinjene for oppfølging av elevundersøkelsen er følgende:
 Lærerne gjøres kjent med resultatene. Hver enkelt kontaktlærer får resultatene
for sin klasse. Resultatene drøftes med ledelsen/ eventuelt trinnet
 Det orienteres om hovedtrekkene fra undersøkelsen på foreldremøter og SU
 Ut fra innspill fra SU og pedagogisk personale, velger rektor ett forbedringsområde. Det utformes konkrete tiltak for å utbedre kvaliteten på det valgte
området. Det beskrives når tiltaket skal gjennomføres, hvem som har ansvaret
og når det skal evalueres
I høringen opplyser rektor ved Lauvsnes at det ble utarbeidet en ny rutine høsten 2017.
Oppvekstsjefen forteller at skolene jobber ut fra en tredeling mellom forebygging,
vedtak og tiltak. I forebyggingen er det fokus på utearbeidet ved skolene med god
dekning på inspeksjon og tilgjengelige voksne. Trivselsregler og stillingsbeskrivelser
for lærere ivaretar dette. I tillegg ligger det en god del beskrivelser av framgangsmåter
i kvalitetssystemet og arbeidsbeskrivelsene.
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Oppvekstsjefen orienterer om at det er utarbeidet rutiner for hvordan elevundersøkelsen skal benyttes. Elevundersøkelsen er en del av den årlige tilstandsrapporten
som legges fram for kommunestyret.
Rektor ved Lauvsnes skole mener at handlingsplanen mot mobbing er noe utdatert og
at nye rutiner skal utarbeides i forbindelse med lovendringen. Videre forteller rektor
at handlingsplanen mot mobbing ikke er fulgt ordrett, men har fungert som et
utgangspunkt for hvordan man skal håndtere mobbing. Blant annet handler dette om
at kontaktlærer har en mer sentral rolle enn hva som framgår av mobbeplanen. Rektor
ved Lauvsnes skole påpeker at det er forbedringspotensial i rutinene.
Rektor ved Utvorda oppvekstsenter uttaler at det er etablert skriftlige rutiner for
arbeidet med det psykososiale miljøet. Dette er de samme rutinene som gjelder for hele
kommunen. Hennes inntrykk er at rutinene for psykososialt elevmiljø blir fulgt. Rektor
uttaler videre at skolen ikke har hatt mobbesaker og har ingen erfaringer å vise til.
Vi har spurt ansatte ved Lauvsnes skole og Utvorda oppvekstsenter hvorvidt deres
skole har klare rutiner for det psykososiale miljøet. Her svarer 86 prosent at de enten
er svært eller ganske enig i dette, mens 14 prosent er litt enig.
Elevene forteller at de ikke har hatt mobbing som sak i elevrådet. I høringen opplyser
rektor ved Lauvsnes at dette gjelder for inneværende år. Rektor sier videre at
elevrådene har samarbeidet på tvers av skoler og årstrinn om antimobbedag.
Noen elever forteller at de har hatt mobbing som tema i klassetimene og noen har hatt
mobbing i fagene. Ved begge skolene har de hatt antimobbedag.
Av nettsidene går det fram at begge skolene i 2014 ble godkjent i henhold til forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, av kommuneoverlegen. Oppvekstsjefen forteller at for noen år siden hadde Fylkesmannen tilsyn på psykososialt miljø
og §9a i opplæringsloven uten at det ble funnet avvik.
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)
Oppvekstsjefen forteller at kommunen er med i 0 visjon mot mobbing (nullmobbing.no) som er et initiativ fra Utdanningsdirektoratet, hvor ledere med personalansvar deltar. Kommunen deltar også i oppvekstprogrammet som er et samlingsbasert
kompetansehevingsprogram. Noen av de ansatte på skolene har også hatt egne
studieprogram. Lærerne har også vært på kurs om mobbing med foredrag av blant
annet politiet og om temaet nettmobbing.
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Rektor ved Lauvsnes skole forteller at de ikke følger noe antimobbeprogram, men
følger opp lovverk og retningslinjer. Skolen bruker informasjonsmateriell fra
Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i sitt forebyggende arbeid og i utarbeidelsen
av rutiner.
Rektor ved Utvorda oppvekstsenter forteller at rutinene for mobbing som finnes i
kommunen er gjennomgått med alle ansatte på planleggingsdagen i august. Rektor
benytter en halv planleggingsdag på å informere om de viktigste planene som alle må
kjenne til blant annet mobbeplanene. Rektor uttaler at dette er spesielt viktig dersom
det er kommet nyansatte. Videre informerer rektor om at de ikke har hatt kursing, men
har revidert mobbeplanen i ny og ne. Det er rektors oppfatning at rutinene følges.
Rektor ved Lauvsnes skole forteller at de har diskutert hvordan mobbing endrer seg i
takt med samfunnsutviklingen på flere foreldremøter. Skolen har hatt politiet på besøk
for å informere om mobbing og skolen har brukt Redd Barnas materiell som ligger på
nettet. I tillegg har SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) hatt kursing av
elever og ansatte vedrørende seksuelle krenkelser.
Kommuneoverlegen i Midtre-Namdal har vært på begge skolene og hatt en
presentasjon av varslingsplikten, informasjonsplikt og de rutiner som det forventes at
skolen har for å ta imot og behandle klager, avvik og bekymringer fra foresatte om
blant annet mobbing og trakassering. Dette var også tema på storforeldremøte hvor
kommuneoverlegen deltok. Videre har PPT hatt en kursrekke om utagerende adferd.
Skolen jobber tett med PPT.
Rektorene ved Utvorda oppvekstsenter og Lauvsnes skole har et samarbeid med
Vangen barnehage og oppvekstsjefen i ledermøter og et samarbeid mellom ansatte på
disse enhetene. Det er også etablert en ressursgruppe for barn og unge hvor rektorene
på Lauvsnes skole, Utvorda oppvekstsenter og Montessoriskolen er med samt
barnehagen og helsesøster. Her diskuteres felles utfordringer.
Helsesøster forteller at hun er på Utvorda oppvekstsenter og Montessoriskolen på Vik
en heldag pr måned, hvis det ikke er noe spesielt som gjør at hun bør være der mer.
Helsesøster er på Lauvsnes skole en dag i uka.
I spørreundersøkelsen til ansatte svarer 93 prosent av de ansatte at de enten er svært
eller ganske enig i at de kjenner innholdet i rutinene om det psykososiale miljøet, mens
7 prosent er litt enig. De ansatte er ikke like entydige på at skolen har gjort dem i stand
til å håndtere handlingsplikten og henstillinger på en god måte. Svarfordelingen er vist
i figur 3.1 og her er 29 prosent svært enig, 43 prosent ganske enig, mens 7 prosent er
litt uenig.
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1 svært enig

28,6%

2 ganske enig

42,9%

3 litt enig

7,1%

4 hverken enig eller uenig

14,3%

5 litt uenig

7,1%

6 ganske uenig

0,0%

7 svært uenig

0,0%
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Figur 3.1: Om skolen har gjort de ansatte i stand til å håndtere handlingsplikten og
henstillinger på en god måte. n=14

De ansatte er i stor grad trygge på hvordan de skal reagere hvis de observerer eller får
vite om tilfeller av krenkende adferd eller mobbing, når 79 prosent er svært enig og 21
prosent ganske enig.

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 har samlet det meste av sine relevante styringsdokumenter og rutiner i
kvalitetssystemet. Dokumentene med rutinene er tilgjengelig for alle ansatte via intranettet, noe som gjør det enkelt for de ansatte å finne. For eksterne, som for eksempel
foreldre, finnes det lite informasjon om kommunens rutiner på kommunens
hjemmeside.
I dokumentene som beskriver rutinene framgår det ikke noe klart skille mellom
handlingsplikten og henstillinger, noe som også kan ligge bak at ansattegruppen har
litt ulike oppfatninger om skolen har gjort de ansatte i stand til å håndtere handlingsplikten og henstillinger på en god måte. Dette uklare skillet mellom ansattes handlingsplikt og elever og foreldres henstillinger om tiltak får betydning for hvordan handlingsplikten og henstillinger håndteres.
Mobbing er et eget punkt i ordensreglementet, men her henvises det til en egen rutine
og tiltaksplan mot mobbing. Når ordensreglementet gjennomgås og foresatte og elever
skal signere på å ha lest ordensreglementet, er det ingen garanti for at retningslinjene
og tiltaksplan mot mobbing er lest. I følge elevene tas ikke mobbing opp i elevrådet
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og da gjennomgås ikke §9A (stor A henviser til den nye loven som gjelder for skoleåret
2017/18) i elevrådet slik det står i rutinen. Revisor kan heller ikke lese ut fra
kvitteringsskjemaet at §9A er gjennomgått i elevrådet.
Det er signaler på at rutinene bør oppdateres og ny lov aktualiserer også dette.
Ansattes kunnskap
Ansatte oppgir i stor grad at de kjenner innholdet i rutinene om det psykososiale
miljøet og de er i stor grad trygg på hvordan de skal reagere. Rutinene gjennomgås
med de ansatte og skolene henter inn ekstern kompetanse både for opplæring og
bistand.
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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.

Handlingsplikten



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 de reagerer likt overfor samme type adferd.
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2014)
I tiltaksplanen mot mobbing i Flatanger kommune er mobbing definert som:
Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot
en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig
og sårende måte er også mobbing. Utdanningsdirektoratet.
I kommunens retningslinjer for oppføling av §9a i opplæringsloven heter det at
forståelsen av krenkende ord og adferd tar utgangspunkt i at det er elevens opplevelse
som skal legges til grunn for hva man plikter å følge opp.
Oppvekstsjefen forteller at det gjennomføres interne ledermøter hvor oppvekstsjefen,
begge rektorene og barnehagestyrer drøfter blant annet henstillinger.
Oppvekstsjefen uttaler at det er den som opplever det som krenkende som skal bli hørt.
Dersom en elev reagerer negativt på noe andre gjør er dette å anse som en krenkelse
overfor eleven. Oppvekstsjefen er usikker på om forståelsen av krenkende adferd
drøftes blant de ansatte på skolen og henviser til definisjonen som er gitt i retningslinjene for oppfølging av elevenes psykososiale miljø. §9a i opplæringsloven er
diskutert med lærere og assistenter i fellestida. Oppvekstsjefen forteller videre at det
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på planleggingsdagene på høsten informeres om hvor man finner dokumentene og
rutinene for elevenes psykososiale miljø. Det finnes også en sjekkliste for hva som
skal gjennomgås for nyansatte. Revisor har sett eksempel på en slik liste som er utfylt
og signert på.
Rektor på Lauvsnes skole forteller at forståelsen av krenkende adferd er tema på planleggingsdager, trinnmøter, klassemøter, i elevrådet og i samarbeidsfora, eksempelvis
er §9a tema på møter i Samarbeidsutvalget hver høst. Rutinene som ligger i
kvalitetssystemet er tilgjengelig for ansatte i intranettet.
Rektor ved Lauvsnes skole forteller at kollegiet har diskutert forståelsen av krenkende
adferd, men at det er vanskelig å lage en definisjon. Det er den enkelte elev sin
oppfatning som skal legges til grunn og elevene er forskjellig i sine oppfatninger, noe
som gjør det vanskelig. Kollegiet har diskutert at det er vanskelig når noen elever har
en lav terskel for å føle seg krenket, men rektor presiserer at det er viktig å ikke overse
noen eller bagatellisere. Rektor forteller videre at det å håndtere ting likt diskuteres
ofte i personalgruppa. Forskjellsbehandling kan være frustrerende og man bør derfor
ha en enhetlig praksis.
Rektor ved Lauvsnes skole forteller at det forekommer tilfeller av mobbing og det har
blitt mer av utestenging eller det å føle seg satt til side. Rektor synes det er vanskelig
å gjøre noe med dette fordi det ofte er usynlig.
Når det gjelder spørsmålet hvorvidt skolen har hatt en prosess blant alle ansatte hvor
begrepet krenkende atferd defineres, svarer rektor ved Utvorda oppvekstsenter at det
har man egentlig ikke. Hennes inntrykk er at dette kommer tydelig frem i ny §9A, men
at man ikke har diskuterte det så mye ved skolen tidligere. Rektor uttaler at alle ansatte
reagerer på krenkende atferd, men at det er vanskelig å si at det reageres likt i alle
tilfeller. Rektor kjenner ikke til at det har vært mobbesaker ved skolen i de ca. 12 årene
hun har arbeidet ved skolen.
Av de ansatte er 57 prosent svært eller ganske enig i at de har en felles forståelse ved
skolen om hva som skal oppfattes som krenkende adferd. 36 prosent er litt enig, mens
7 prosent er ganske uenig. Svarfordelingen finnes i figur 4.1.
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Figur 4.1: De ansatte på min skole har en felles forståelse av hva som skal oppfattes som
krenkende adferd. n=14

På spørsmålet om ansatte på skolen reagerer likt dersom elever blir utsatt for samme
typer krenkelser er 50 prosent ganske enig, 43 prosent litt enig og 7 prosent er hverken
enig eller uenig. Svarfordelingen finnes i figur 4.2.
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Figur 4.2: Det er mitt inntrykk at ansatte på skolen reagerer likt dersom elever blir utsatt for
samme typer krenkelser. n=14

57 prosent av de ansatte har i løpet av det siste året observert eller fått vite om at elever
har blitt mobbet. Her er 21 prosent ganske uenig i at de har observert eller fått høre om
mobbing av elever. Svarfordelingen er vist i figur 4.3. I tolkingen av denne figuren
kan det være nyttig å huske på at svarene kommer fra ansatte ved to ulike skoler.
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Figur 4.3: Om ansatte i løpet av det siste året har observert eller fått vite om at elever har
blitt mobbet. n=14

I gruppeintervjuene med elevene beskriver de mobbing som erting og plaging over tid.
Det kan være slik at det starter med erting, men gjentar seg. Det kan skje på nett,
meldinger og facebook. Utestenging er mobbing. Elevene uttaler at folk kan bli mobbet
på jobb også.
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Figur 4.4: Elevarbeid om mobbing

Elevene kjenner ikke til at det skjer mobbing nå. Det var mer før, men de kjenner ikke
detaljene i det. Elevene synes lærerne er greie, de hører på elevene og elevene lærer
mye. Elevene ved den ene skolen oppfatter at lærerne reagerer likt overfor elevene,
mens elevene ved den andre skolen opplever at de reagerer ulikt. Hvis elevene hadde
observert mobbing ville de bedt vedkommende om å stoppe og så gi beskjed til en
voksen. Elevene forteller at de har mobbing som tema i undervisningen og figur 4.4
viser elevarbeid fra dette.
Fra foreldrene hører vi om ulike forståelser av mobbing og flere er inne på at det kan
handle om alt fra småting til store alvorlige hendelser. Utestenging nevnes av flere.
Flere foreldre har en bekymring for at små ting eller det som er vanskelig å sette ord
på for elevene ikke tas på alvor.
Handlingsplikten gjelder ikke bare overfor elever som mobber elever, men også
dersom ansatte på skolen mobber elever. 64 prosent av de ansatte er svært uenig i at
de i løpet av det siste året har hatt mistanke om at ansatte har trakassert eller mobbet
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elever. Her svarer 7 prosent at de er ganske enig i at de har hatt mistanke om at ansatte
trakasserer eller mobber elever og 7 prosent er litt enig.
4.2.2 Undersøker, varsler og griper 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.
I stillingsbeskrivelsen for lærere inngår det at ansatte ved skolen har en plikt til å
undersøke, varsle og gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev
blir utsatt for krenkende adferd.
Undersøke
I spørreundersøkelsen er 93 prosent av ansatte svært enig i at når de observerer eller
får vite om at elever har blitt mobbet så undersøker de saken nærmere. De resterende
6 prosent er ganske enig.
Oppvekstsjefen forteller at det er viktig at det reageres med en gang og oppfatningen
er at saker skal løses på lavest mulig nivå, men rektor skal varsles.
Rektor ved Utvorda oppvekstsenter uttaler at man må følge opp saker når det skjer noe
og undersøke nærmere. Det omfatter å snakke med de involverte elevene, alene eller
sammen. Hvis det er noe alvorlig kobles foreldrene inn, men her er det ingen rutiner
for når foreldrene skal kontaktes. Rektors inntrykk er at skolen tar tidlig kontakt med
foreldrene når det skjer noe. Det er kontaktlæreren som følger opp dette.
Varsle
I tiltaksplan mot mobbing heter det at dersom elever, skolens ansatte eller foresatte
oppdager at en eller flere av elevene er utsatt for plaging gjentatte ganger i skoletiden,
skal det meldes fra til kontaktlærer og rektor.
Rektor ved Lauvsnes skole føler at rektor blir involvert i alt av mobbing og rektor har
innblikk i problemene og hva som skal gjøres.
Rektor ved Utvorda oppvekstsenter mener at rektor får vite alt fordi det er så få ansatte
og man har tid til å snakke med hverandre om slike forhold. Skolen har fast
møtetidspunkt en dag i uka og fellestid en gang i uka, hvor det er mulighet til å drøfte
saker vedrørende det psykososiale miljøet.
Det er 79 prosent av de ansatte som oppgir at de varsler rektor hvis de har mistanke
om at ansatte trakasserer eller mobber elever. Resterende fordeler seg på litt enig,
hverken enig eller uenig og svært uenig, jfr. figur 4.5. Denne svarfordelingen kan ha
sammenheng med at rektorene har svart og for de vil det være unaturlig å svare at de
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varsler rektor. En annen forklaring kan være at hvis rektor er den som trakasserer eller
mobber, så er det også unaturlig å svare at det er rektor som varsles.
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Figur 4.5: Hvis jeg har mistanke om ansatte trakasserer eller mobber elever varsler jeg
rektor. n=14

I figur 4.6 vises svarfordelingen på påstanden om at enkelte tilfeller av krenkelser
håndteres uten at den ansatte varsler skolen ledelse. Her er 57 prosent svært eller
ganske enig at i enkelte tilfeller at krenkelse håndteres uten at skolen varsles, mens 36
prosent er ganske eller svært uenig.
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Figur 4.6: Enkelte tilfeller av krenkelser håndteres uten at jeg varsler skolens ledelse. n=14

Gripe inn
I tiltaksplan mot mobbing heter det at elevene skal tas på alvor når de ber om hjelp og
voksne skal gripe aktivt inn og stoppe konflikter. Alle ansatte har plikt til å gripe
inn/varsle ved uønsket adferd.
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Rektor ved Lauvsnes skole forteller at lik håndtering diskuteres i ansattegruppa. Det
er ikke uenighet i ansattegruppa om når de skal gripe inn, og ansatte reagerer
forholdsvis likt.
Rektor ved Utvorda oppvekstsenter kjenner ikke til mobbesaker ved skolen så lenge
hun har jobbet der. Hennes inntrykk er at foreldre og unger sier ifra tidlig, og at det da
ryddes opp med en gang. På revisor sitt spørsmål om det hender at slåssing
forekommer uttaler rektor at det har skjedd, men at dette ikke dokumenteres, fordi det
ordnes opp i det med det samme. Rektors oppfatning er at man har arbeidet med det
psykososiale miljøet greit og at man har prøvd å løse mobbing på lavest mulig nivå.
Rektor forteller at alle reagerer på krenkende adferd, men at det er vanskelig å si at
man reagerer likt i alle tilfeller.
I spørreundersøkelsen svarer 86 prosent at det er helt enig og de resterende 14 prosent
at de er ganske enig i at de griper inn om nødvendig hvis de observerer at elever blir
utsatt for krenkende adferd.

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
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
Mobbing er definert i tiltaksplan mot mobbing, men det er uklart i hvilken grad
tiltaksplanen brukes aktivt for å utvikle en felles forståelse. Ved begge skolene
diskuteres forståelsen av mobbing og krenkende adferd og de har fokus på at det er
den krenkedes opplevelser som er avgjørende. Ved Lauvsnes skole har kollegiet
diskutert at elevene har ulike terskler for hva som oppleves som krenkende. Ved
Utvorda oppvekstsenter har de liten erfaring med mobbesaker.
Noen av de ansatte oppfatter at det skjer mobbing, mens elevene uttaler at de ikke
kjenner til at det skjer mobbing nå. Det kan bety at elevene ikke klarer å fange opp at
det skjer mobbing fordi det ikke er veldig synlig i skolemiljøet. Revisor er av den
oppfatning at mange sin forståelse av mobbing er basert på synlige hendelser hvor det
er kjent hva som skjer og hvem som er involvert. Mer usynlige former som utestenging
og nettmobbing er mer krevende å forholde seg til.
Elevene gir uttrykk for at det ikke er noen forskjell på hvordan krenkende adferd
håndteres av ansatte, mens lærerne er litt eller ganske enig i at saker håndteres likt.
Revisor har ingen signaler på at krenkende adferd håndteres ulikt. Aktive diskusjoner
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i ansatte gruppen for å utvikle en felles forståelse av krenkende adferd danner grunnlag
for at ansatte skal reagere likt.
Undersøke, varsle og gripe inn
Det ser ut til at ansatte undersøker nærmere hvis de observerer eller får høre om
trakassering eller mobbing. Skolens ledelse varsles hvis det er mistanke om at ansatte
trakasserer eller mobber, men ansatte er ikke like enig i at skolens ledelse varsles ved
krenkelser gjort av elever. Undersøkelsene tyder på at ansatte griper inn og forsøker å
ordne opp når elever blir utsatt for krenkende adferd.
Funnene tyder på at ansatte ved skolene følger opp handlingsplikten og undersøker,
varsler og griper inn når de får høre om eller observerer krenkende adferd, men at
skolens ledelse ikke varsles alltid.
Det er ikke nødvendigvis slik at skolens ledelse skal varsles om alt som skjer på skolen
i løpet av en dag, men at krenkelser som mobbing skal varsles til skolens ledelse. Her
vil det være avgjørende at de ansatte har en felles forståelse som gjør at de er trygge
på å skille mellom mobbeepisoder og enkeltstående konflikter som løses der og da.
Dette skillet er ikke alltid like enkelt og det kreves jevnlig dialog for å skape en felles
forståelse.
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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
Skolen skal alltid fatte enkeltvedtak ved henstillinger fra elever eller
foreldre
Henstillinger skal alltid viderebringes til skolens ledelse

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 har. (Fylkesmannen i Oslo
og Akershus, 2014).
I tiltaksplan mot mobbing heter det at dersom elever, skolens ansatte eller foresatte
oppdager at en eller flere av elevene er utsatt for plaging gjentatte ganger i skoletiden,
skal det meldes fra til kontaktlærer og rektor.
Dokumentet dokumentasjon av §9a, slår fast at kapittel 9a i opplæringsloven skal
gjennomgås i alle klasser ved skolestart og i elevrådet. Videre skal ordensregler
gjennomgås og trivselsregler skal utarbeides med deltakelse fra elevene. I dette
dokumentet er kontaktlærer på trinnene og kontaktlærer for elevrådet ansvarlig for å
signere på gjennomgangen av 9a, ordensregler og trivselsregler.
Ordensreglementet skal gjennomgås for elevene ved starten av hvert skoleår og på
foreldremøtene. Elever og foresatte skal signere på at ordensreglementet er lest.
Oppvekstsjefen forteller at det i foreldremøtene er gitt anledning til å snakke om hva
henstilling innebærer og man kan fritt diskutere problemstillinger knyttet til det
psykososiale miljøet.
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Rektor ved Utvorda oppvekstsenter forteller at det hvert år informeres om §9a til
ansatte, elever og foreldre. Dette blir dokumentert og er en del av rutinen. Rektor ved
Utvorda oppvekstsenter uttaler at det ikke har kommet noen henstillinger hvor elever
eller foreldre henvender seg til skolen om at noen mobbes og at noe må gjøres, dette
så lenge rektor har vært ansatt. Det har forekommet at foreldre har fortalt at noen andre
elever har sagt noe stygt til sitt barn. Da har skolen ryddet opp i det uten at det
dokumenteres eller skrives vedtak på dette.
Rektor ved Utvorda oppvekstsenter uttaler at man må ta det opp når det skjer og
undersøke. Hvis en elev klager på en annen elev, snakker skolen med begge elever.
Det kan variere om man snakker med dem sammen eller en og en. Rektor uttaler at
man snakker med foreldrene om det er noe alvorlig. Rektor mener at hun får høre
absolutt alt. Skolen har fast møtetidspunkt mandagsmorgen som kalles infomøte, samt
fellestid for lærere på onsdager. I disse møteforaene kan mobbesaker tas opp.
Rektor ved Lauvsnes skole forteller at kontaktlærer har ansvar for at reglementet
omkring §9a gjennomgås i klassene den første uka ved skolestart. Kontaktlærer må
kvittere på dette og dokumentasjonen samles i en perm. Revisor har sett
dokumentasjon på dette. I tillegg gjennomgås §9a på foreldremøter på alle klassetrinn
på høsten.
Rektor ved Lauvsnes skole sier at skolen har gitt tydelig informasjon om arbeidet mot
mobbing og retten til å fremme henstillinger om tiltak, og henholdsvis gammelt (§9a)
og nytt reglement (§9A) har blitt sitert direkte rutinemessig på første foreldremøte om
høsten i alle klasser. Da får også foreldrene skriftlig materiell. Rektor presiserer at det
er sendt ut informasjonsskriv om lovendringen, samt at det ligger informasjon på
hjemmesiden. Den informasjonen som ligger ute på hjemmesiden er en link til
utdanningsdirektoratets informasjonsskriv om nulltoleranse mot mobbing i skolen som
omhandler den nye loven og en link til www.udir.no/nullmobbing.
I spørreundersøkelsen er de ansatte spurt om det er enkelt å bedømme om en
henvendelse fra elev eller foresatte skal anses som en henstilling. Svarfordelingen er
vist i figur 5.1 og viser at 7 prosent er svært enig, 43 prosent ganske enig og 29 prosent
litt enig, mens de resterende 21 prosent er verken enig eller uenig.

Elevenes psykososiale miljø

32

Revisjon Midt-Norge SA

1 svært enig

7,1%

2 ganske enig

42,9%

3 litt enig

28,6%

4 hverken enig eller uenig

21,4%

5 litt uenig

0,0%

6 ganske uenig

0,0%

7 svært uenig

0,0%

0%

20%

40%
60%
Prosent

80%

100%

Figur 5.1: Om ansatte synes det er enkelt å bedømme om en henvendelse fra elever eller
foreldre anses som henstilling. n=14

Elevene forteller at de har fått informasjonsskriv fra skolen om de nye paragrafene.
Foreldre forteller at de får informasjon på foreldremøte på høsten og at det kommer
ranselpost med informasjon. De fleste foreldrene forteller at de har signert på å ha lest
ordensreglementet. Det er også foreldre som sier at de ikke har fått noen informasjon
og foreldre som sier at de ikke signerer på å ha lest ordensreglementet. En av foreldrene
synes at det er vanskelig å nå fram med de små sakene hvor barna ikke har det bra på
skolen og opplever at det ikke tas tak i slike saker eller at man venter og ser.
På spørsmålet om foreldrene kjenner hvilke rettigheter de har hvis deres barn blir utsatt
for krenkelse som mobbing, er foreldrene usikre og vet ikke. En forelder henviser til
et foreldremøte med ekstern foredragsholder hvor dette var tema. De fleste foreldrene
ville tatt kontakt med kontaktlærer eller rektor hvis det skjedde noe med deres barn.
Foreldre som har vært i FAU uttrykker at de har fått god informasjon i større grad enn
de som ikke refererer til at de har vært i FAU.
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)
Figur 5.2 viser svarfordelingen på om ansatte har ordnet opp i henstillinger uten å
varsle skolens ledelse. Her er 14 prosent svært enig og 29 prosent ganske enig i at de
har ordnet opp i henstillinger uten å varsle skolens ledelse. 35 prosent er svært uenig i
at de har ordnet opp i henstillinger uten å ha varslet skolen ledelse.
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Figur 5.2: Jeg har mottatt henstillinger fra elever eller foreldre som jeg har ordnet opp i selv
uten å varsle skolens ledelse. n=14

Rektor ved Lauvsnes skole forteller at terskelen for å melde noe til enkeltvedtak er høg
og dagens rektor, som har hatt jobben i litt over ett år, har ikke fattet enkeltvedtak.
Rektor mener at man har et forbedringspotensial her.
Rektor ved Utvorda oppvekstsenter sier at foreldre og elever sier i fra tidlig om det er
noe som ikke er greit og da ryddes det opp med en gang.
En forelder forteller også at foreldre kvier seg for å ta opp saker med skolen fordi de
ikke vet hvordan det blir håndtert og at dette er spesielt vanskelig i et lite samfunn.
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.
Tiltaksplan mot mobbing har et punkt med mal for å løse mobbesaker. Mal for å løse
mobbesaker omhandler gangen i en sak hvor det fattes enkeltvedtak:
Når vi skal håndtere et tilfelle av mobbing, skal vi jobbe systematisk og i
faser; avhengig av alvorlighetsgrad. I alle tilfeller er det nødvendig å starte
arbeidet med å skaffe informasjon om saken. Denne informasjonen vil legges
til grunn for videre arbeid.
1. Straks mobbing avdekkes snakker rektor med begge partenes foreldre
2. Oppvekstsjef i samarbeid med rektor fatter enkeltvedtak i saken
3. Eleven(e) følges opp med samtaler med kontaktlærer helt til
mobbesituasjonen er opphørt
4. Dersom ikke mobbingen opphører, søkes det ekstern hjelp fra aktuelle
samarbeidspartnere (PPT, BUP, konfliktrådet, politiet, barnevern eller andre)
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Oppvekstsjefen opplyser at det er vedkommende som skriver enkeltvedtakene.
Oppvekstsjefen jobber sammen med rektor i slike saker og det er rektor sitt ansvar å
komme med alle opplysningen i saken. Det har også forekommet at oppvekstsjefen
har hatt møter med foreldre. Oppvekstsjefen forteller om en sak hun har vært involvert
i og at det i denne saken burde vært skrevet enkeltvedtak.
Ved Lauvsnes skole viser rektor til en sak hvor det ble fattet et enkeltvedtak, som
ligger litt tilbake i tid. Rektor, som tidligere har vært lærer ved skolen i flere år,
refererer til flere tidligere saker hvor det burde vært laget enkeltvedtak, men at dette
ikke ble gjort av ulike årsaker. En slik årsak er at noen foreldre ikke ønsker at det fattes
enkeltvedtak, men at saken behandles på lavest mulig nivå. Videre uttaler rektor at det
har vært uklart for skolen når man skal fatte enkeltvedtak og når man skal håndtere
ting der og da.

5.3

Vurdering

Vurderingen omkring 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 fra elever eller foreldre.
Informasjon om henstillinger
Retningslinjene for §9a omtaler forhold som kan løses uten enkeltvedtak og kan forstås
som ansattes handlingsplikt. Det står ikke tydelig i noen av kommunens dokumenter
at henvendelser om henstillinger fra elever eller foresattes krever at det fattes
enkeltvedtak.
Skolene har gode rutiner for å informere elever og foreldre. Selv om foreldre og elever
informeres om ordensreglementet er ikke ordensreglementet tydelig på retten til å
komme med henstillinger om tiltak og bruken av enkeltvedtak, og foreldrene er ikke
kjent med hvilke rettigheter de har. I ordensreglementet henvises det til mobbeplanen
med egne regler, men det er usikkert om den blir distribuert som et vedlegg til
ordensreglementet. Informasjonen som finnes på kommunes og skolenes hjemmesider
er mangelfull.
Mye tyder på at informasjon til foreldre når fram i varierende grad, til tross for gode
rutiner. Dette kan skyldes at de ikke deltar i foreldremøter, ikke leser ranselpost fra
skolen eller ikke tar inn over seg det budskapet som formidles fordi de opplever det
som lite relevant. Foreldre uttalte at gjennomgangen av arbeidet mot mobbing på
foreldremøte bar preg av å være et pliktløp med lite engasjement fra foreldrene, mens
når det var konkrete saker så ble det vanskelig for foreldregruppa fordi flere ble direkte
berørt.
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Henstillinger til skolens ledelse
Ansatte ser heller ikke ut til å være veldig klar på om en henvendelse fra elev eller
foreldre skal anses som en henstilling og dette forsterker seg når nesten halvparten av
de ansatte svarer at de ordner opp i henstillinger uten å varsle skolens ledelse.
Retningslinjene for oppfølging av §9a er heller ikke tydelig på hva som er en
henstilling, men bruker begrepet melding om krenkende adferd. Skillet mellom rutiner
knyttet til ansattes handlingsplikt og henstillinger fra foreldre og elever er uklart i
rutinebeskrivelsene og den samme uklarheten gjenfinnes i håndtering av situasjoner.
Revisor har fått signaler på at foreldre synes det er vanskelig å nå fram med mindre
saker om at det psykososiale miljøet ved skolen ikke er bra, når det ikke ligger konkrete
hendelser til grunn, men andre forhold som gjør at elever kvier seg for å gå på skolen.
Enkeltvedtak
Det er fattet få enkeltvedtak i kommunen. Oppvekstsjefen og rektor ved Lauvsnes
skole mener at det tidligere har vært saker hvor det burde vært fattet enkeltvedtak. Det
har vært en praksis at skolen har løst saker på lavest mulig nivå og unngått å skrive
enkeltvedtak, selv om enkeltvedtak er lavest mulig nivå ved henstillinger. I tillegg har
foresatte fått muligheten til å be om at det ikke fattes enkeltvedtak. Dette er svært
uheldig i forhold til elevenes rettigheter.
Kommunens rutinebeskrivelse og praksisen ved skolene har lite fokus på at
henvendelser fra elever eller foreldre om tiltak er henstillinger som skal resultere i
enkeltvedtak.
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6. OPPFØLGING AV MOBBESAKER
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 sette inn 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 tiltaksplan mot mobbing er det understreket at alt arbeidet skal dokumenteres
skriftlig.
Rektor ved Lauvsnes skole synes det er en utfordring med skriftlighet og peker på at
det kunne vært bedre rutiner for kvalitetssikring av lærernes arbeidsoppgaver, slik som
å dokumentere når man har hatt samtaler med elever. Rektor tror dessverre at
dokumentasjonen i tilknytning til mobbesaker varierer fra lærer til lærer og mener at
skolen er for dårlig til å ha lik praksis når det kommer til dokumentasjon. Rektor mener
at det ideelle hadde vært at det ble skrevet et notat som ble lagt på elevmappa i ephorte.
I ephorte lagres det som er arkivverdig, samt korrespondanse i enkeltsaker. Referat fra
foreldremøter legges også inn i ephorte. I det daglige kan alle gjør notater i Visma som
er et skoleadministrativt program. Her dokumenteres underveisvurdering av elevenes
faglige utvikling og orden og adferd.
Rektor ved Lauvsnes skole forteller at skolen framover må ha større fokus på
dokumentasjon og planer, hvor det blant annet framgår hvilken dokumentasjon man
ønsker fra lærerne.
Ved Utvorda oppvekstsenter informerer rektor om at det ryddes opp i forhold som er
ugreie med en gang og at dette ikke blir dokumentert fordi saken er løst.
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6.2.2 Iverksetting 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 elevens psykososiale miljø når det oppdages at noen er utsatt for
krenkende ord eller handlinger. (Udir 2010-2)
Oppvekstsjefen forteller at det aldri har blitt flyttet elever mellom skoler eller klasser
i Flatanger. Oppvekstsjefen er av den oppfatning at slike problemer må kunne
håndteres på andre måter enn at elevene blir flyttet på.
Ved Lauvsnes skole gir rektor eksempler på tiltak som samtaler med både den som blir
krenket og den som krenker og foreldre. Videre har de forsøkt å ha styrket inspeksjon,
aktivitetsleder i friminuttene, samarbeid med helsesøster, skifte plass i klasserommet,
oppfølgingssamtaler med kontaktlærer og eller helsesøster. Helsesøster er ofte
involvert når det er saker fordi det kan være godt for eleven å ha noen eksterne å snakke
med.
Det er 64 prosent av de ansatte som er svært enig i påstanden om at skolen iverksetter
tiltak vedrørende det psykososiale miljøet når det er nødvendig, mens 29 prosent er
ganske enig og resterende 7 prosent er litt enig.
I intervjuene med foreldre etterlyses det et litt mer mangfoldig sett av tiltak for å løse
utfordringer i forhold til elevenes psykososiale miljø. Det fortelles også at småsaker
ikke blir tatt tak i eller at man venter og ser hvordan det går. Foreldre peker også på at
skolen gjerne kunne søkt hjelp hos for eksempel PPT og helsesøster for å finne egnede
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)
I malen for å løse mobbesaker, som er en del av tiltaksplan mot mobbing, heter det i
punkt 3 og 4:
3. Eleven(e) følges opp med samtaler med kontaktlærer helt til
mobbesituasjonen er opphørt
4. Dersom ikke mobbingen opphører, søkes det ekstern hjelp fra aktuelle
samarbeidspartnere (PPT, BUP, Konfliktrådet, politiet, barnevern eller
andre)
De ansatte er spurt om tiltakene evalueres i etterkant av mobbesaker. Svarfordelingen
er gitt i figur 6.1. 71 prosent er enig (svært, ganske eller litt) i at tiltakene evalueres,
mens 29 prosent har svart verken enig eller uenig.
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1 svært enig

35,7%

2 ganske enig

21,4%

3 litt enig
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4 hverken enig eller uenig
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5 litt uenig
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6 ganske uenig

0,0%

7 svært uenig
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Figur 6.1: På skolen min evaluerer vi alltid de tiltak som er satt i gang i etterkant av
mobbesaker. n=14
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Figur 6.2: Tiltakene som settes inn følges opp helt til mobbingen har opphørt. n=14

De ansatte har også svart på om tiltakene som settes inn følges opp helt til mobbing
opphører. Her svarer 64 prosent at de i en eller annen grad er enig, mens 36 prosent er
verken enig eller uenig.
Elevene forteller at det for en tid tilbake ble iverksatt tiltak for å hindre utestengelse
og at helsesøster var involvert i dette arbeidet. Elevene forteller at dette tiltaket virket.

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.

Elevenes psykososiale miljø

39

Revisjon Midt-Norge SA
Dokumentasjon
Revisor finner at ingen av skolene har en god praksis på dokumentasjon av verken
saker som ansatte følger opp (handlingsplikten) eller henstillinger fra foreldre eller
elever, og det ikke finnes ingen logg. Dette skjer til tross for at tiltaksplan mot mobbing
er veldig tydelig på at – alt arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Det tyder på at skolene
har verken tradisjon eller innarbeidede rutiner for hvordan man skal dokumentere. Den
ene rektoren etterlyser tydeligere krav til hva lærerne skal dokumentere.
Slik det fungerer i dag har alle lærerne mulighet til å gjøre notater i Visma, mens det
er bare rektor, inspektør og sekretær som har tilgang til elevmappene i ephorte. En del
av å innarbeide dokumentasjonsrutinene omfatter også hvordan de ulike datasystemene skal benyttes i dette arbeidet.
Iverksetting av tiltak
Manglende dokumentasjon og manglende bruk av enkeltvedtak gjør at det blir lite
oversiktlig hvilke tiltak som iverksettes ved skolene. De eksemplene som rektorene
viser til tyder på at de har ulike former for tiltak som kan settes inn ved behov.
Lauvsnes skole viser til ulike tiltak som kan settes inn, mens Utvorda oppvekstsenter
har liten erfaring med tiltak fordi det ikke har vært aktuelt ut over at ting løses der og
da.
Fra foreldrene etterlyses det tiltak eller at noe blir gjort i forhold til små hendelser og
annet som gjør at enkeltelever ikke har lyst til å gå på skolen. Det kommer også
signaler fra foreldrene om at skolen i større grad burde søke råd om tiltak fra andre
som for eksempel PPT og helsesøster.
Evaluering av tiltak
Rutinen er tydelig på at elevene følges opp med samtaler med kontaktlærer til
mobbingen opphører og at eksterne ressurser innhentes hvis mobbingen ikke opphører.
Svarene fra lærerne tyder på at tiltak som iverksettes evalueres, men det er ikke
entydig. Den samme tvilen finnes også i forhold til om tiltakene følges opp helt til
mobbingen opphører.
Når det er utydelig når det settes inn tiltak blir det også utydelig om tiltakene evalueres.
Når det i tillegg kan være mangelfull dokumentasjon blir det vanskelig å evaluere. Da
er for eksempel ikke tiltaket dokumentert og det foreligger heller ingen skriftlig plan
for evaluering.
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7. KONKLUSJON
I dette prosjektet har vi vurdert hvordan Flatanger 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 slik de er beskrevet
 Ansatte er gjort kjent med rutiner for arbeidet med mobbing, men det er uklart
om ansatte kjenner skillet mellom handlingsplikten og henstillinger
2. Handingsplikten
 Mobbing er definert i tiltaksplan mot mobbing og ved Lauvsnes skole
diskuteres jevnlig forståelse av krenkende adferd blant de ansatte, mens ved
Utvorda oppvekstsenter har de liten erfaring med mobbesaker og diskusjonen
om forståelsen av krenkende adferd har ikke vært like aktuell
 Det finnes rutiner for undersøkelse, varsling og det å gripe inn og disse følges
i stor grad, men unntak av at skolens ledelse ikke varsles alltid
3. Henstillinger
 Skolene informerer elever og foreldre om arbeidet mot mobbing. Det er noe
uklart hvor tydelig informasjonen har vært på skillet mellom ansattes handlingsplikt og elever og foreldres rett til å fremme henstillinger om tiltak, fordi
budskapet om foreldrenes rettigheter har i liten grad nådd fram til foreldrene
 Det er ikke alltid at henstillinger blir videreformidlet til skolens ledelse
 Det skrives sjelden enkeltvedtak, når det kommer henstillinger
4. Oppfølging
 Dokumentasjonsrutinene oppleves uklare, dokumentasjonen er mangelfull og
det finnes ingen logg
 Det iverksettes tiltak
 Tiltakene følges opp, men rutinene for evaluering er utydelig og det er uklart i
hvor stor grad det evalueres
Hovedkonklusjon
Flatanger kommunes individuelt rettede arbeid med elevenes psykososiale miljø er
mangelfull når det gjelder å ha tydelige rutiner og dokumentere hendelser. Ut over
dette er håndteringen av handlingsplikten tilfredsstillende, mens det er 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 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 ny lovtekst
og tydelig for dem som skal bruke kvalitetssystemet
 Kommunen og skolene bør arbeide med å utvikle en felles forståelse av
krenkende adferd og mobbing sett i forhold til ny lovtekst hvor det er fokus på
at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø (§9A-2)
 Informasjon om arbeidet mot mobbing inkludert foreldrenes rettigheter bør
være tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen/skolene
 Skolene bør sørge for å ha gode rutiner for dokumentasjon av krenkelser i
henhold til den nye lovteksten, og innarbeide disse rutinene
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9. RÅDMANNENS KOMMENTARER
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Flatanger kommune
14.02.2018. Revisjon Midt-Norge SA mottok svar fra oppvekstsjefen 23.02.2018, med
henvisning til at tilbakemeldingene i brevet utgjør rådmannens uttalelse. Høringsbrevet er vedlagt rapporten (vedlegg 3). Høringsbrevet henviser til korreksjoner fra
rektorene ved kommunens to skoler. Revisor har korrigert faktafeil i tråd med
tilbakemeldingene fra rektorene. En av tilbakemeldingene går på revisors vurdering
og her er vurderingen utdypet. Høringssvaret har ut over dette ikke medført endringer
i rapporten.
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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
a) kva problem tiltaka skal løyse
b) kva tiltak skolen har planlagt
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c) når tiltaka skal gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.
Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle 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.
§ 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.
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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: UTLEDING AV REVISJONSKRITERIER
Rutiner for arbeidet med elevenes psykososiale miljø
I følge forarbeidene er det uttalt at skolen må ha klare rutiner for hvordan et problem
som mobbing skal avdekkes og håndteres1. Handlingsplikten forutsetter kjennskap til
rutinene og opplæring i å håndtere situasjoner på en formålstjenlig og lovlig måte2.
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 oppfylles3.


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 planer4. 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.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø,
skal skolen snarast undersøkje saka.

1

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
3
Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir 2/2010 – Rett til et godt psykososialt miljø etter
opplæringsloven kapittel 9a. Avsnitt 6 s. 10
4
Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir 2/2010 – Rett til et godt psykososialt miljø etter
opplæringsloven kapittel 9a. Avsnitt 6.2 s 31.
2
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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 varsles 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 skolen5.


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 klassenivå6.


Henstillinger skal alltid viderebringes til skolens ledelse

5

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilsynsrapport, Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø.
Nannested kommune – Maura skole. Avsnitt 3.2. s. 8
6
Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir 2/2010 – Rett til et godt psykososialt miljø etter
opplæringsloven kapittel 9a. Avsnitt 5.1.2. s 17.

Elevenes psykososiale miljø

50

Revisjon Midt-Norge SA

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 foreldre7. 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 rettigheter8.


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

Flatanger kommune har etablert en «handlingsplan mot mobbing/krenkende adferd i
skolene» revidert den 27.11.2012. Av denne er det gitt en «mal for å løse mobbesaker».
Her er det blant annet bestemt at skolen skal har oppfølgingssamtaler med elever helt
til mobbesituasjonen opphører. Det er ytterligere sagt i planen at «alt arbeid skal
dokumenteres skriftlig».

Oppfølging
Av utdanningsdirektoratet sin veileder (2-2010) 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

7

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilsynsrapport, Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø.
Nannested kommune – Maura skole. Avsnitt 4.2. side 18.
8
Vedlegg til PM Nr: 45-16. Regjeringens politikk mot mobbing. s 2.
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS HØRINGSSVAR

Elevenes psykososiale miljø

52

Revisjon Midt-Norge SA

Hovedkontor
Fylkets hus
7735 Steinkjer

Postadresse:
Postboks 2565
7735 Steinkjer
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Telefon:

907 30 300

Org.nr.:

919 902 310 mva

Hjemmeside: www.revisjonmidtnorge.no
E-post:
post@revisjonmidtnorge.no
Bankkonto:
4270 18 38658
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