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Tilbakemelding til kontrollutvalget i Midtre Gauldal på iverksatte tiltak etter
revisjonsrapporten om mobbing i grunnskolen.
Kommunestyret behandlet i sitt møte 20.09.18 forvaltningsrevisjonens rapport om mobbing i
grunnskolen. Kommunestyret vedtok følgende:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingen er fulgt opp innen 01.11.2018
4. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for bedring av ytringsklima.
Pkt 4.2 i revisjonsrapporten sier følgende:
Rådmannen anbefales å
- Gjennomgå praksis for håndtering av varsel med enhetslederne ved skolene og at det skal
være lav terskel for å inngi og dokumentere et varsel
- Gjennomgå praksis for utarbeidelse av aktivitetsplaner, for å sikre riktig og nødvendig
dokumentasjon i saken
Rådmannen har iverksatt følgende tiltak for å følge opp revisjonsrapporten:
- Arkiveringsrutinene i skolemiljøsaker er gjennomgått med enhetslederne i møter både før
ferien og i høst. Alle dokumenter i saken, dvs. varsel, hvordan det følges med og undersøkes
i saken, aktivitetsplaner og evalueringsmøter skal i Ephorte.
- Skoleeier skal informeres om alle meldinger som omhandler elever som ikke opplever å ha et
trygt og godt skolemiljø slik det beskrives i oppll. Kap 9A. Dette for å kunne følge med, men
også for å støtte skolene i deres håndtering av sakene
- Skoleeier utarbeider en samlet oversikt på alle meldinger om skolemiljøsaker, og kan på eget
initiativ følge med at framdriften i saken er i henhold til kravene i oppll. Kap 9 A
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Rutinene for skolemiljøsaker er gjennomgått av rektorer med personalet på alle skolene ved
oppstart av nytt skoleår, bl.a. hvordan man skal ta imot varsler og hvordan rektor skal
varsles.
Skolene får bistand fra skoleeier for å kvalitetssikre de skriftlige planene som beskriver hvilke
tiltak som skal gjennomføres, jf. oppll. § 9 A-4, punkt a-e.

Rådmannen har iverksatt følgende tiltak for å bedring av ytringsklima:
- Det er utarbeidet et skriv – «Hvordan melde fra hvis du ikke har det trygt på skolen» - som er
sendt alle elever og foresatte og som er gjort tilgjengelig på kommunens og skolenes
hjemmesider/læringsplattformer. Skrivet omhandler elevenes rettigheter og hvordan de skal
gå fram om de mener at skolen ikke tar deres bekymring på alvor. Skrivet opplyser bl.a om
muligheten for å ta direkte kontakt med skoleeier og/eller Fylkesmannen.
- Rådgiver oppvekst er oppnevnt som kontaktperson for mobbeombudet i Trøndelag
- Kommunens retningslinjer for klager fra elever og foresatte er gjennomgått med personalet
ved alle skoler.
- Foresatte som tar direkte kontakt med skoleeier, blir informert om at vi kan bistå elev eller
foresatte i møte med skolen. For øvrig kan elev/foresatt, dersom de ønsker det, selv avgjøre
hvem de ønsker å ta med seg i en slik samtale.
- Skolene informerer foreldre i foreldremøter og samtaler om at det er lav terskel for å ta
kontakt med skolen

Med hilsen

Toril Grøtte
kommunalsjef oppvekst
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Vedlegg
1 Du har rett til å ha edet bra - informasjon til foreldre og foresatte
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