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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø.  

2. Prosjektplanen utarbeides med utgangspunkt i en ressursramme på inntil 350 timer. 
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 
kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2022 og legges frem til kontrollutvalgets 
neste møte. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 39/21 at utvalget ønsket å bestille en ny forvaltningsrevisjon på 
skolemiljø. På denne bakgrunn utarbeider sekretariatet en bestillingssak for en 
forvaltningsrevisjon.  
 
I plan for forvaltningsrevisjon går det frem at det er ønskelig å sette fokus på det 
psykososiale skolemiljøet. Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever 
oppfører seg overfor hverandre på skolen. De 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. Kommunedirektøren har i handlings- og økonomiplan påpekt at det er et potensiale 
for å bedre rutiner innen psykososialt skolemiljø, da man har tilfeller av mobbing, trusler og 
krenkende atferd. En forvaltningsrevisjon kan være et godt hjelpemiddel for en evaluering av 
hvordan kommunen arbeider med elevenes psykososiale miljø. Det vil også være naturlig å 
se på om kommunen arbeider i tråd med opplæringslova og om handlingsplikten følges. 
 
Skolemiljø har vært orienteringssak i kontrollutvalget i sak 23/21 «Orientering fra 
kommunedirektøren - Bekymringer knyttet til ulike hendelser i skolemiljøet». 
Her ble det informert om hvordan skolen jobber med å redusere mobbetall og hvordan 
skolen jobber med å fange opp saker som rører seg. Det er blant annet tilknyttet et 
samarbeid med Midt-norsk kompetansesenter for atferd for å øke kompetansen for å bedre 
skolemiljøet. Kontrollutvalget har i sitt vedtak bedt om å bli orientert om UNG-data 
undersøkelsen når denne foreligger. Kontrollutvalget har også bedt om at 
kommunedirektøren orienterer utvalget om oppfølging og status for de tiltakene som er 
iverksatt og resultatene av disse. 
 
 
 
Vurdering 
Et godt skolemiljø er avgjørende for at elever og ansatte skal ha en trygg og god hverdag, 
med fravær av krenkende atferd og mobbing. Gjennom det skapes gode og utviklende 
læringsmiljø både for elever og ansatte. 
En forvaltningsrevisjon av det psykososiale skolemiljøet kan bidra til at Hitra kommune sikrer 
bedre rammer for å jobbe med forebygging, tilpassing og ivaretakelse av enkeltelever. 
 
Aktuelle problemstillinger kan være:  

· Har skolen verktøy og strategier for å avdekke negative og uønskede forhold på et tidlig 
stadium? 



· Har skolen strategier og gode tilnærminger for å sikre at elever, foreldre, råd eller utvalg 
blir involvert og engasjert i skolemiljøet?  

· Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 
bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen? 

· Tilfredsstiller skolene dokumentasjonskravet knyttet til aktivitetsplikten? Og foreligger 
det dokumentasjon i enkeltsaker som oppfyller kravene etter opplæringslovens 
bestemmelser om innholdet i den skriftlige planen når det skal gjøres tiltak i en sak? 

 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må vurdere om det er hensiktsmessig å stryke, endre eller legge til flere 
problemstillinger i bestillingen til revisor. Om ingen endringer anses som nødvendige kan 
kontrollutvalget vedta forslag til vedtak. 
 
 
 
 


