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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Skolene i kommunen har hatt en økning i antall rapporterte avvik bl.a. når det gjelder vold og 
trusler. Språkbruken har blitt tøffere både mellom elever og mellom elever og lærere. 
 
Opplæringsloven sier i § 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 
 
Arbeidsmiljøloven ser i § 4-1.Generelle krav til arbeidsmiljøet 

(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet 
vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og 
psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til 
enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. 

 
Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om avvikssystem, utviklingen av antall 
avvik, typer meldte avvik, og hvordan avvik følges opp og lukkes samt om hvordan dette 
brukes til forbedring.  
 
Det er også bedt om en orientering om hvordan kommunen ivaretar elevenes rett til et trygt 
og godt skolemiljø iht. opplæringsloven § 9A-2 og krav til arbeidstakernes arbeidsmiljø iht. 
arbeidsmiljøloven §4-1. 
 
 
Vurdering 
Elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og lærerne har rett til et forsvarlig arbeidsmiljø 
som ikke går ut over deres fysiske og psykiske helse og velferd.  
 
I den senere tid er det blitt meldt flere avvik som tyder på at elvenes skolemiljø og læreres 
arbeidsmiljø utfordres. Kommunedirektøren er bedt om å gi en orientering om dette. 
 
Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering så fremt det ikke kommer 
frem informasjon som kontrollutvalget vil følge opp. 
 
 
 
 
 
 


