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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommuedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Høsten 2019 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn av elevenes psykososiale skolemiljø ved 
Buvik skole. Kommunedirektøren orienterte om forhold knyttet til tilsynet i kontrollutvalgets 
møte 12. februar i år (sak 1/20). Gjennom tilsynet ble det avdekket flere brudd på 
opplæringsloven, og kommunen fikk frist på seg til 4. mai 2020 for å rette disse. Gjennom 
Fylkesmannens rapport ble disse bruddene avdekket:  
 
1. Skaun kommune må sørge for at Buvik skole oppfyller plikten til å følge med og gripe inn, 
varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-4.  
 
Skaun kommune må i denne forbindelse se til at:  

a. Rektor sørger for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for 
eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering, dersom det er mulig.  

b. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om 
eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

c. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier.  
d. Rektor sikrer at skolen undersøker saken når rektor mottar varsel fra en som jobber 

ved skolen, eller en elev sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt.  
e. Rektor sikrer at skolen undersøker saken snarest.  

2. Skaun kommune må sørge for at Buvik skole oppfyller plikten til å varsle, undersøke og 
sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever, jf. 
opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5.  
 
Skaun kommune må i denne forbindelse se til at:  

a. Rektor sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor eller eventuelt skoleeieren 
straks. b) Rektor varsler skoleeieren straks dersom det er mistanke om eller 
kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever.  

b. Rektor sikrer at skolen undersøker saken straks.  

3. Skaun kommune må sørge for at Buvik skole oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere 
og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4.  
Skaun kommune må i denne forbindelse se til at:  

a. Rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har 
virket, inkludert elevens syn på hvordan tiltakene har virket og hvilke endringer 
eleven ønsker.  

b. Rektor sørger for at skolen tilpasser tiltakene basert på informasjonen om hvordan 
tiltakene har virket og elevens syn. 

 
Følgelig orienterer kommunedirektøren i dagens møte om hvordan kommunen har fulgt opp 



rapporten, og status på retting av lovbruddene som er avdekket.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må vurdere om de skal ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering 
eller om det er grunnlag for å følge opp saken videre.  
 
 


