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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret til orientering.  

 
Vedlegg 
Notat - Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Klasseledelse, tilpasset 
opplæring og skolemiljø 
Særutskrift - sak 09-22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Klasseledelse, tilpasset opplæring og 
skolemiljø 
 
Saksopplysninger 
Det følger av kommuneloven § 23-2 bokstav e at kontrollutvalget skal følge opp vedtak som 
kommunestyret treffer ved behandling av revisjonsrapporter.  
 
I kontrollutvalgets møte 21.03.2022 behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapport med 
tema klasseledelse, tilpasset opplæring og psykososialt skolemiljø (sak 09/22), se vedlagt 
særutskrift. Rapporten ble oversendt kommunestyret for videre behandling.  
  
I kommunestyremøte 07.04.2022 (sak 026/22) behandlet kommunestyret rapporten. 
Kommunestyret fattet enstemmig følgende vedtak: 
  

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen snarlig følge opp revisors anbefalinger:  

a. Se på muligheten for at flere skoler i større grad kan jobbe målrettet med 
klasseledelse og relasjonsarbeid, samt dele erfaringer mellom skolene.  

b. Se på muligheten for at informasjonsutvekslingen mellom barnehager og 
skoler blir spisset opp mot tilpasset opplæring.  

c. Sørge for at etablerte rutiner for dokumentasjon, tiltak og evalueringer av 
elevers faglige utvikling etterleves.  

d. Sørge for at evalueringer av det forebyggende arbeidet med skolemiljøet 
baserer seg på det samlede informasjonsgrunnlaget som skolene har tilgang 
til.  

3. Kommunestyret ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, 
utvalg helse og oppvekst og kommunestyret innen 15.10.2022 på hvordan revisors 
anbefalinger er fulgt opp. 

 
Kontrollutvalgets sekretariat mottok tilbakemelding fra administrasjonen den 21.10.2022 (se 
vedlegg). I notatet fremgår følgende om hvordan kommunen har jobbet for å følge opp 
anbefalingene: 
 
Anbefaling a) Se på muligheten for at flere skoler i større grad kan jobbe målrettet med 
klasseledelse og relasjonsarbeid, samt dele erfaringer mellom skolene. 
Administrasjonen opplyser i sitt notat at sektor oppvekst jobber kontinuerlig med å 
utvikle/implementere og evaluere planer og veiledere som skal sikre trygge og gode 
læringsmiljø. Planene og veilederne er utarbeidet av arbeidsgrupper på tvers av skoler og er 
i tillegg sendt på høring både i elevråd/ungdomsråd og i personalgruppene på skolene. 



Planene og veilederne evalueres jevnlig og er også punkt på programmet i alle ledermøter 
for skolene. Det vises også til at alle skolene er påmeldt ulike kompetansetiltak for å sikre 
felles visjon for skolene i Åfjord og et felles elevsyn. Det arbeides også kontinuerlig med 
elevinvolvering.  
 
Anbefaling b) Se på muligheten for at informasjonsutvekslingen mellom barnehager og 
skoler blir spisset opp mot tilpasset opplæring.  
Når det gjelder anbefaling b vises det i notatet blant annet til kommunens plan for 
overgangen mellom barnehage og skole, som sist ble revidert i august 2022. I planen 
skisseres ulike møtepunkt for å sikre en god overgang, oppstart, og evaluering i etterkant om 
hvordan overgangen har vært. Videre jobbes det i skolene med rutiner for bedre å sikre at 
informasjon som blir gitt fra barnehage til ledelsen på skolen skal nå de ansatte som skal 
jobbe med eleven. Kommunen opplyser videre at det nylig har blitt ansatt en spesialpedagog 
for samtlige barnehager i kommunen. Spesialpedagogen skal ha et bredt arbeidsfelt og vil 
bistå både overordnet og på individnivå. Vedkommende vil blant annet bidra med drøfting av 
tiltak inn mot enkeltbarn og grupper og veiledning av barn, foresatte og ansatte for å nevne 
noe.  
  
Anbefaling 3) Sørge for at etablerte rutiner for dokumentasjon, tiltak og evalueringer av 
elevers faglige utvikling etterleves.  
Rutiner for Åfjordskolene er samlet i teamet "Skoleansatte Åfjord" og skal derfor være lett 
tilgjengelig for lærerne. Rutinene er oppe som sak på ledermøtene i skole når de er aktuelle, 
og ble blant annet nylig vist til på planleggingsdagen i august. Administrasjonen opplyser 
videre at det i tillegg til tilbakemeldinger underveis i skoledagen, er laget et flytskjema som 
gir oversikt over når det skal gjennomføres elevsamtaler, utviklingssamtaler og 
foreldremøter. Her er det også «oppskrift» for hva som skal tilbakemeldes til elever og 
foresatte. 
  
Anbefaling 4) Sørge for at evalueringer av det forebyggende arbeidet med skolemiljøet 
baserer seg på det samlede informasjonsgrunnlaget som skolene har tilgang til.  
Evaluering av resultater fra Olweusundersøkelsen, Elevundersøkelsen, Ungdata, 
sosiometriske undersøkelser, elevsamtaler, utviklingssamtaler og informasjon som kommer 
fram under møter i elevtjenesten skal sørge for et godt forebyggende arbeid med 
skolemiljøet. Gode rutiner for at dette skjer og blir satt i sammenheng, både på den enkelte 
skole, mellom skolene og tverrfaglig, skal sikre at dette blir ivaretatt. Her vil fokus på dette 
arbeidet i overordnet Olweusteam, i elevtjeneste og på ledermøtene være viktig framover. 
 
 
Vurdering 
Kommunen har gitt en oppsummerende orientering til kontrollutvalget om hvordan 
anbefalingene fra rapporten har blitt fulgt opp. Sekretariatet mener at kommunen har satt i 
verk gode tiltak som vil kunne bidra til forbedringer for elever, herunder f.eks at det jobbes på 
tvers av skoler både med utvikling og forbedring av planer/veiledere og elevinvolvering. Det 
er også positivt at det er ansatt en felles spesialpedagog for barnehagene. Når det gjelder 
anbefaling d vises det til at gode rutiner for evaluering er viktig og at det er viktig at arbeidet 
med dette settes fokus på. Det fremgår imidlertid ikke om slike rutiner faktisk finnes eller 
hvordan kommunen eventuelt skal jobbe videre med dette. Sekretariatet mener derfor at 
dette gjerne kan utdypes noe mer. Alt i alt fremstår det likevel for sekretariatet som at 
administrasjonen har gjort en god jobb med å følge opp revisors anbefalinger slik 
kommunestyret har bedt om.  
 
Rådmannen kommer i kontrollutvalgets møte for å redegjøre for arbeidet som er gjort og for 
å svare på eventuelle spørsmål utvalget måtte ha.  
  
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler utvalget å ta informasjonen til orientering. 
Sekretariatet anbefaler videre at saken sendes kommunestyret til orientering.  
 



 


