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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport på skolemiljø på Gimse ungdomsskole til orientering. 
 
Vedlegg 
Oversendelsesbrev 
Tilsynsrapport kommunen som skoleeier - skolemiljø 
 
Saksopplysninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom 
blant annet Statsforvalteren og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det 
naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter 
tilsyn i kommunene.  
 
Statsforvalteren fører tilsyn med offentlige skoler og kontrollerer om skolene oppfyller 
opplæringsloven med forskrifter. 
Tilsynet er gjennomført på Gimse ungdomsskole 20. og 21. mai 2021.  
Temaet for tilsynet er skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø. 
Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolen handler raskt og riktig når en elev ikke har 
det trygt og godt på skolen. Alle som jobber på skolen har en plikt til å følge med, gripe inn 
og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. Videre har skolen en plikt til å undersøke saken og sette inn egnede tiltak som 
sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Elevene har rett til å bli hørt, og til å uttale 
seg om sin egen situasjon. 
 
Statsforvalteren konkluderer med at det er overveiende sannsynlig at rektor på Gimse 
ungdomsskole sikrer at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt 
skolemiljø ikke er oppfylt. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport for utfyllende informasjon om tilsynet. 
 
Rådmannen er i e-post av 25 oktober bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om tilsynet. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar Statsforvalterens tilsynsrapport 
og orienteringen som vil bli gitt på utvalgets møte 4. november til orientering, og legger dette 
til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune. 
 
 


