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Forord  
 

Etter vedtak i kontrollutvalget i Hurum kommune 09.05.2019, har KPMG gjennomført en 
forvaltningsrevisjon rettet mot det psykososiale skolemiljøet i kommunens offentlige grunnskoler. 
Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling  

 

Oppbygging av rapporten  
 
Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til 
rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2-4 
besvarer vi problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Her blir revisjonskriterier, fakta og vurderinger 
presentert. I kapittel 5 presenterer vi våre anbefalinger. I kapittel 6 er kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten tatt inn.  
 
Vi vil takke Hurum kommune og skolene for god hjelp i arbeidet vårt med forvaltningsrevisjonen.  
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Sammendrag 
Formålet med revisjonen er å vurdere skoleeiers og skolenes arbeid med å sikre et godt psykososialt 
skolemiljø og forebygge mobbing. Kapittel 9 A i opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø. 
Ettersom kravene til kapittel 9 A ikke er avgrenset til kun å gjelde mobbing, vil også 
forvaltningsrevisjonen ha en bredere tilnærming til retten til et trygt og godt skolemiljø der man ikke 
utsettes for krenkelser. Forvaltningsrevisjonen vil undersøke skoleeiers og skolenes helhetlige arbeid 
med å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene, og om praksis ved skolene er i samsvar med 
kravene i kapittel 9 A. Vi vurderer ikke det fysiske skolemiljøet (bygninger etc.) som del av denne 
forvaltnings-revisjonen.  

Under er våre konklusjoner og anbefalinger. 

 

Problemstilling 1  

Revisjonen vurderer at skolene arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, 
trivsel og læring.  

Kommunen som skoleeier har satt konkrete og operasjonaliserte mål for skolenes psykososiale 
skolemiljø. Skolene gjennomfører læringsmiljøundersøkelsene Spekter og elevundersøkelsen, som 
analyseres i ettertid. Skolene har videre tiltak som bidrar til å forebygge og avdekke digital mobbing. 

Skolene har tiltak og prosedyrer for å forebygge og fange opp saker som gjelder elevenes skolemiljø. 
Kommunen har en plan og veileder for trygt og godt leke- og læringsmiljø gjeldende for nye Asker 
kommune. Alle skolene har handlingsplaner mot mobbing. Samtidig er det forskjeller i skolene sitt 
planverk. Noen av skolene har et videre perspektiv enn mobbing, hvor forebygging av mobbing er en 
del av skolens plan for å sikre et godt psykososialt skolemiljø. Departementet understreker i Prop. 57L 
2016-2017 at begrepet krenkelser skal tolkes vidt. Vi vurderer derfor at skolenes eget planverk for 
arbeidet med å fremme elevenes helse, trivsel og læring bør favne videre enn mobbing. 

Vi vurderer at de ansatte på skolene får opplæring i og er kjent med rutinene som gjelder elevenes 
psykososiale skolemiljø. Dette blir jevnlig tatt opp i utviklingstid og på planleggingsdager. 

Revisjonen vurderer at elever og foreldre involveres aktivt i arbeidet som gjelder elevenes skolemiljø. 
Revisjonen vurderer samtidig at elever og foreldre i varierende grad blir informert om rettighetene 
deres etter kapittel 9 A, og at det ikke er noen systematikk i hvordan og når de blir informert om dette. 
Dette medfører en risiko for at denne informasjonsplikten kan "glippe" for skolene.  

 

Problemstilling 2 

Revisjonen vurderer at skolene i stor grad har hensiktsmessige rutiner og system for å legge til rette 
for at alle som arbeider på skolen kan gripe inn når elever ikke har det trygt og godt. Aktivitetsplikten 
er godt kjent blant de ansatte på skolene, og opplæring i denne har sterkt fokus i skolens 
utviklingsarbeid. Skolene har tiltak og prosedyrer for å følge opp saker hvor elevene ikke har det trygt 
og godt. Disse beskriver hvordan ulike hendelser skal håndteres.  

Skolene utarbeider aktivitetsplaner i de fleste saker hvor det er satt i gang tiltak. En skole opplyser at 
de i noen saker har løst saken før det har blitt en 9 A sak, og uten at det vært behov for å sette opp en 
aktivitetsplan. Skolene har et sterkt fokus på å involvere involverte elever og deres foreldre i 
håndteringen av slike saker. 
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Vi vurderer at det er et forbedringspotensial knyttet til skolenes system for å fange opp elever som ikke 
har et trygt og godt skolemiljø. Etter vår oppfatning viser dette seg igjen i aktivitetsplanene som ble 
utarbeidet for skoleåret 2018/2019. Her ble det utarbeidet 31 aktivitetsplaner, noe som tilsvarer 2,94 
prosent av elevmassen i kommunens grunnskoler. Samtidig oppgir 9,7 prosent av elevene i 
barneskolen 7. trinn og 6 prosent av elevene på ungdomsskolen 10. trinn at de blir mobbet. Dette 
indikerer etter vår vurdering at skolene ikke klarer å fange opp alle elevene som ikke har det trygt og 
godt på skolen. Riktig nok er det metodiske utfordringer som gjør det vanskelig å sammenligne tall fra 
elevundersøkelsen med antall aktivitetsplaner. Samtidig indikerer de store forskjellene mellom andel 
aktivitetsplaner og andel elever som oppgir å bli mobbet i elevundersøkelsen at det er elever som ikke 
har det trygt og godt og som skolene ikke fanger opp. Dette inntrykket fremføres også av flere  
respondentene vi har snakket med. Vi vurderer dermed at skolene registrerer for få saker 
sammenlignet med andel elever som opplever mobbing eller av andre årsaker ikke har det trygt og 
godt.   

Skoleeier og skolene har ikke rutiner for den skjerpete aktivitetsplikten, utover at det fremkommer av 
veilederen for trygt og godt leke- og læringsmiljø at rektor skal varsle skoleeier om ansatte som 
krenker elever. Ellers gjelder de ordinære delpliktene i aktivitetsplikten for skolenes håndtering av 
tilfeller av skjerpet aktivitetsplikt. Skolene er godt kjent med plikten, men det er ulike forståelser knyttet 
til hvordan man skal handle i slike situasjoner. Noen skoleledere er videre usikre på hvordan man skal 
håndtere slike situasjoner, og ønsker seg retningslinjer for dette. Intervjudata viser at en respondent 
ville ha tatt saken direkte opp med vedkommende som krenker en elev om respondenten er trygg på 
vedkommende. Dette er i strid med § 9 A-5 der man straks skal varsle rektor. Etter vår vurdering bør 
skoleeier arbeide for å tydeliggjøre hvordan skolene og de ansatte skal håndtere den skjerpete 
aktivitetsplikten, både for å sikre en lik praksis mellom skolene og at skolene handler i tråd med 
kravene i opplæringsloven. 

§ 9 A-5 stiller krav til at skoleeier skal varsles direkte av den som har mistanke om eller har kjennskap 
til krenkelsen om det er en i skolens ledelse som krenker. Om en slik situasjon skulle oppstå hadde 
det etter revisjonens vurdering vært hensiktsmessig med klare retningslinjer for hvordan dette skal 
foregå, både for å skape trygghet for håndtering og av hensyn til de ansatte som eventuelt skulle 
kommet oppi en slik situasjon. Revisjonen understreker at vi ikke har avdekket slike tilfeller, og at vi 
ikke har mistanke om det. Men av hensyn til alvorligheten i et eventuelt slikt tilfelle bør det være klare 
og tydelige retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.  

Revisjonen vurderer at skolene har system og rutiner for å informere foreldre og elever involvert i slike 
saker om rettighetene deres etter kapittel 9 A, derunder retten til klage til fylkesmannen. Samtidig 
burde slik informasjon etter vår vurdering også kommet frem av aktivitetsplanen, som styrer skolens 
arbeid og tiltak ovenfor elever som blir krenket.  

 

Problemstilling 3 

Hurum kommune sitt administrative system for å innhente informasjon om skolenes praksis knyttet til 
kravene i opplæringen baserer seg i hovedsak på samtaler med skolene, og er i liten grad skriftliggjort. 
Skoleeier opplever at dette systemet fungerer godt da det er en liten kommune hvor man har god 
oversikt over skolene. Samtidig opplever skoleeier at systemet i større grad kunne vært skriftliggjort. 

Hurum kommune har ingen skriftlige rutiner for hvordan skolene skal følges opp ved avdekket strid 
med opplæringsloven. I slike tilfeller går skoleeier inn og har samtaler med skolen. Skolen følges tett 
opp, og skoleeier har dialog med foreldre. Ved behov involveres kommunedirektøren. 

Revisjonen vurderer at dette systemet vil være en risikofaktor når Hurum kommune blir en del av 
storkommunen Nye Asker, og at oppfølgingen av skolene i den nye kommunen må formaliseres og 
skriftliggjøres for å fungere hensiktsmessig og effektivt. Det samme gjelder oppfølgingen av skolene 
ved avdekket praksis i strid med opplæringsloven. 

Det er store forskjeller mellom skolene, som i stor grad har styrt og styrer seg selv. Revisjonen 
vurderer at det hadde vært formålstjenlig med større likhet mellom skolene, blant annet med tanke på 
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skolebytte og overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Videre vil dette lette skoleeiers oppfølging 
av skolene, noe som vil være viktig i storkommunen Nye Asker kommune. Skolene har i stor grad 
utviklet sitt eget mal- og planverk. Revisjonen vurderer at skoleeier ikke har hatt et forsvarlig system 
for å følge opp og kvalitetssikre skolenes mal- og planverk. Dette viser seg i ordensreglementene, 
hvor enkelte er i strid med opplæringsloven. Revisjonen vurderer videre at skolene hadde hatt nytte av 
nærmere bistand i arbeidet med mal- og planverket for å forbedre og styrke dette, noe som ville vært 
hensiktsmessig for skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet.  

Skolene utarbeider årlige rapporter om skolemiljøet, som behandles politisk av oppvekstutvalget og 
kommunestyret. 

Hver enkelt grunnskole har utarbeidet sitt eget ordensreglement. Det er tydelige forskjeller i skolenes 
reglement, både i form og innhold. Alle ordensreglementene inneholder regler, konsekvenser og tiltak. 
Samtidig er det forskjeller hva gjelder i hvilken grad regler, konsekvenser og tiltak beskrives i skolenes 
ordensreglement.  

I et reglement nevnes det få mulige konsekvenser av å bryte ordensreglementet. Blant annet nevnes 
ikke muligheten for å midlertidig/permanent flytte elev til en annen klasse eller skole. Det fremkommer 
av opplæringsloven § 9 A-10 tredje ledd at skolen bare kan benytte tiltak som er fastsatt i 
ordensreglementet. Revisjonen vurderer at mangelen på mulige konsekvenser og tiltak gir skolene et 
uheldig begrenset handlingsrom i saker hvor elever bryter ordensreglementet.   

Ordensreglementet skal videre etter § 9 A-10 andre ledd spesifisere hvordan saker hvor elever som 
bryter ordensreglementet skal behandles. Enkelte av ordensreglementene forklarer ikke hvordan slike 
saker behandles. Revisjonen vurderer slik at noen av skolene bryter dette lovpålegget. 

Sætre skole sitt ordensreglement ble sist endret for 8 år siden, i 2011. Dette er etter revisjonens 
vurdering utilstrekkelig da det har skjedd samfunnsendringer og lovendringer i utdanningspolitikken 
siden den tid, noe som ordensreglementet bør reflektere. Dette viser seg i opphevede lovhjemler som  
det vises til i ordensreglementet som et sentralt grunnlag for skolens saksbehandling.  

Skoleeier opplyser at de er klar over utfordringen med ordensreglementene til skolene, og at de 
avventer innføringen av et felles ordensreglement for Nye Asker kommune gjeldende fra 01.01.2020.  

Vår overordnede vurdering er at Hurum kommune ikke har hatt et forsvarlig system for å følge opp 
skolenes ordensreglement. 

 

Anbefalinger: 

I og med at Hurum kommune snart blir en del av Nye Asker kommune er våre anbefalinger preget av 
dette, og forbedringspunkter som vi opplever vil være viktig for Hurumskolene i den nye kommunen. 
Våre anbefalinger er at Hurum kommune prioriterer følgende: 

✓ Skolenes eget planverk for arbeidet med å fremme elevenes helse, trivsel og læring bør favne 
videre enn mobbing, og være en del av en helhetlig plan for det psykososiale skolemiljøet. 

✓ Hurum kommune/skolene bør vurdere hvordan man i større grad kan legge til rette for at foreldre 
og elever informeres om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 A. 

✓ Hurum kommune/skolene bør iverksette tiltak for å sikre at mobbing, andre krenkelser og elever 
som ikke har det trygt og godt fanges opp.  

✓ Hurum kommune/Nye Asker kommune bør tydeliggjøre hvordan skolene og de ansatte skal 
håndtere den skjerpete aktivitetsplikten. 

✓ Elever og foreldres rettigheter bør fremkomme av aktivitetsplanen. 

✓ Hurum kommune bør etterstrebe og jobbe for å utvikle en mer enhetlig skole i Nye Asker 
kommune. 
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✓ Hurum kommune bør etterstrebe, og jobbe for, at det administrative systemet for oppfølgingen av 
skolene systematiseres og skriftliggjøres i Nye Asker kommune. 

✓ Hurum kommune bør etterstrebe og følge opp at det nye ordensreglementet for Nye Asker 
kommune: 

• Etterlever kravene i opplæringsloven til ordensreglement.  

• Regulerer konsekvenser og tiltak på en formålstjenlig måte. 

• Setter frister og tidspunkt for revisjon, herunder ved sentrale lovendringer i opplæringsloven. 
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1. Innledning 
 

 Bakgrunn og formål  

Etter vedtak i kontrollutvalget i Hurum kommune 09.05.2019, har KPMG gjennomført en 
forvaltningsrevisjon rettet mot det psykososiale skolemiljøet i kommunens offentlige grunnskoler. 
Reviderte enheter er de offentlige grunnskolene og kommunen som skoleeier. I denne revisjonen 
forstår vi begrepet skoleeier som kommunens administrasjon på overordnet nivå og de politiske utvalg 
med ansvar for å følge opp kommunens grunnskoler. Den private Steinerskolen er utelatt fra 
forvaltningsrevisjonen. Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling. 
 
Forvaltningsrevisorene i Asker (BDO) og Røyken (Deloitte) kommuner har gjennomført 
forvaltningsrevisjoner på samme tema. Forvaltningsrevisjonene i de tre kommunene er koordinert 
mellom forvaltningsrevisorene for å sikre at Nye Asker kommune får et samlet godt 
beslutningsgrunnlag som synliggjør eventuelle særtrekk, likheter og spesielle utfordringer i skolene 
som kommunene er skoleeiere for. I dette arbeidet har revisorene utformet likelydende 
problemstillinger og revisjonskriterier. Forvaltningsrevisjonene er gjennomført av de respektive 
revisorene i kommunene.  
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere kommunens og skolenes arbeid med å sikre et godt 
psykososialt skolemiljø og forebygge mobbing.  
 
Kapittel 9 A i opplæringsloven omhandler elevens skolemiljø. Elevene har rett på et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring hvor man ikke utsettes for mobbing eller andre 
krenkelser. Ettersom kravene til kapittel 9 A ikke er avgrenset til kun å gjelde mobbing, vil også 
forvaltningsrevisjonen ha en bredere tilnærming til retten til et trygt og godt skolemiljø, der man ikke 
utsettes for krenkelser. Forvaltningsrevisjonen vil undersøke skoleeiers og skolenes helhetlige arbeid 
med å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene, og om praksis ved skolene er i samsvar med kravene 
i kapittel 9 A. 
 
Vi vurderer ikke det fysiske skolemiljøet (bygninger etc.) i denne forvaltningsrevisjonen.  
 

 Problemstillinger 

Forvaltningsrevisjonen gir svar på følgende problemstillinger:  

1. Arbeider skolene systematisk og kontinuerlig for å sikre et godt psykososialt skolemiljø for 
elevene i grunnskolene, og gjennom dette forebygge mobbing og andre krenkelser?  

a. Har skolene satt seg konkrete mål for det psykososiale skolemiljøet?  

b. Har skolene tiltak og prosedyrer for å forebygge og fange opp saker som gjelder 
elevenes skolemiljø?  

i. Hvordan evalueres skolenes handlingsplan mot mobbing?  

ii. Har skolene iverksatt særlige tiltak for å forebygge og avdekke (oppdage) 
digital mobbing?  

c. I hvilken grad og hvordan involveres elever og foreldre i arbeidet med psykososialt 
skolemiljø?  
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d. Gjennomføres det læringsmiljøundersøkelser og hvordan følges disse opp?  

2. Er det etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at tilfeller der elever ikke har et trygt 
og godt skolemiljø, blir fanget opp og håndtert i samsvar med kravene i opplæringsloven?  

a. Har skolene tiltak og prosedyrer for å følge opp saker hvor elevene ikke har et trygt og 
godt skolemiljø? 

b. I hvilken grad har skolene rutiner og prosedyrer som på forhånd foreskriver hvordan 
forskjellige hendelser skal håndteres, jf. Kapittel 9A-4 (aktivitetsplikten)?  

i. I hvilken grad blir de involverte elevene hørt?  

ii. Er det utarbeidet planer i de tilfeller det er igangsatt tiltak?  

c. Har skolene rutiner knyttet til skjerpet aktivitetsplikt?  

3. Har kommunen som skoleeier et forsvarlig system som er egnet til å avdekke praksis ved 
skolene som er i strid med opplæringsloven, og følge opp at skolene endrer praksis slik at 
de oppfyller kravene?  

a. I hvilken grad innhenter og benytter kommunen som skoleeier informasjon om 
skolenes praksis knyttet til krav i opplæringsloven, og vurdere om denne er i henhold 
til kravene i loven?  

b. Hvordan følger kommunen som skoleeier opp dersom det avdekkes praksis i strid 
med opplæringsloven?  

c. Utarbeides det årlige rapporter om skolemiljøet, og behandles disse av 
kommunestyret?  

d. Er det utarbeidet ordensreglement for grunnskolene hvor regler, konsekvenser og 
tiltak fremkommer?  

 

 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot. 
Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen. Kilder for å utlede 
revisjonskriterier har vært: 

✓ Kommuneloven 

✓ Opplæringslova kapittel 9 A 

✓ Prop. 57L (2016-2017), endringer i opplæringslova og friskolelova 

✓ Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

✓ Kommunens/skolenes planverk og styringsdokumenter vedrørende mobbing og andre krenkelser  

 

 Metode 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for 
forvaltningsrevisjon1.  

                                                           
1 Utgitt av Norges Kommunerevisorforbund. 
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For å svare på problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data: 

✓ Dokumentinnsamling og analyse 

✓ Intervjuer 

✓ Statistikk 

 

Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter opp mot 
revisjonskriteriene. Liste over mottatt dokumentasjon er inntatt i vedlegg 1. 

 

Det er gjennomført intervjuer med 11 personer: 

✓ Kommunalsjef oppvekst 

✓ Rektor Folkestad skole 

✓ Rektor Tofte barneskole 

✓ Rektor Tofte ungdomsskole 

✓ Rektor Sætre barneskole 

✓ Rektor Sætre ungdomsskole 

✓ Avdelingsleder Tofte barneskole 

✓ Avdelingsleder Sætre ungdomsskole 

✓ Lærer Tofte ungdomsskole 

✓ Lærer Sætre barneskole 

✓ Medlem Foreldrenes arbeidslivsutvalg (FAU) 

 

Intervju har vært en sentral informasjonskilde, og utvalget personer er basert på forventet 
informasjonsverdi, personens erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonens formål og 
problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende informasjon til 
dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, 
dvs. at respondentene har fått anledning til å lese igjennom referatene og gjøre eventuelle 
korrigeringer. 

Videre har vi brukt statistikk fra skoleporten, som er Utdanningsdirektoratet si nett-tjeneste med data 
om grunnopplæringen i skolen. Her har vi hentet data om resultat fra elevundersøkelsen i Hurum 
kommune, Røyken kommune, Asker kommune, Buskerud fylkeskommune og nasjonale tall. Vi har 
også innhentet statistikk over antallet aktivitetsplaner som ble utarbeidet på skolene i skoleåret 
2018/2019. 

Datainnsamlingen ble avsluttet 08.10.2019. 

Rapport er sendt kommunedirektøren til uttalelse den 31.10.2019 med høringsfrist den 12.11.2019. 
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2. Arbeid med psykososialt skolemiljø i 
grunnskolene 

I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 1, "Arbeider skolene systematisk og kontinuerlig for å 
sikre et godt psykososialt skolemiljø for elevene i grunnskolene, og gjennom dette forebygge mobbing 
og andre krenkelser?"  

 

 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene som er benyttet er sammenfattet i vedlegg 2. Kort oppsummert er de sentrale 
revisjonskriteriene for problemstillingene belyst i dette kapittelet:  

✓ Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, trivsel og læring, slik 
at krav som er stilt i opplæringslova kapittel 9 A, er oppfylt.  

✓ Skolen skal sørge for at alle som arbeider ved skolen, får opplæring i og er kjent med rutinene og 
prosedyrene som gjelder elevenes skolemiljø. 

✓ Skolen skal sørge for at elever og foreldre/foresatte er informert om og involveres i arbeid som 
gjelder elevenes skolemiljø.  

 

 Fakta 

2.2.1 Hurumskolen 

I Hurum kommune er det 5 offentlige grunnskoler, 3 barneskoler og 2 ungdomsskoler: 

✓ Folkestad skole 

✓ Sætre barneskole 

✓ Sætre ungdomsskole 

✓ Tofte barneskole 

✓ Tofte ungdomsskole 

I tillegg er det en privat Steinerskole, som er en kombinert barne- og ungdomsskole. Steinerskolen er 
ikke omfattet av denne forvaltningsrevisjonen. 

Skolene er organisert under oppvekstsektoren og kommunalsjef for oppvekst. I tillegg til skolene er 
PPT, Hurum kompetansesenter, barnehagene og familiens hus organisert under oppvekstsektoren. 
Oppvekstsektoren i kommunen presenteres nærmere i kapittel 4.2.1. 

 

2.2.2 Mål for psykososialt skolemiljø 

Hurum kommune har satt konkrete mål for det psykososiale skolemiljøet ved skolene. Målene for 
2018 fremkommer av Hurum kommunes økonomi- og handlingsplan 2018-2021: 

✓ Elevene i Hurum trives på skolen 
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✓ Elevene opplever støtte fra lærerne  

✓ Ingen elever opplever å bli mobbet 

 

Skoleeier bruker elevundersøkelsen som indikator for å måle skolene sin måloppnåelse hva gjelder 
psykososialt skolemiljø. Elevundersøkelsen er en nasjonalt utformet undersøkelse der elevene får si 
sin mening om læring og trivsel i skolen. Det stilles nasjonale krav om at elevundersøkelsen 
gjennomføres på 7. og 10. trinn2. Hurum kommune har valgt å gjennomføre elevundersøkelsen for 5-
7. trinn på barneskole og 8.-10. trinn på ungdomsskolen. Elevundersøkelsen består av 10 tema med 
en skala fra 1-5 der høy verdi betyr et positivt resultat. Elevundersøkelsen består i tillegg av 
informasjon om antall elever i % som opplever å bli mobbet på skolen3. Skoleeier har i økonomi- og 
handlingsplanen operasjonalisert de nevnte målene for det psykososiale skolemiljøet: 

✓ Trivsel: Verdi på 4,3 i elevundersøkelsen 2018 

✓ Støtte fra lærerne: Verdi på 4,3 i elevundersøkelsen 2018 

✓ Mobbing: 0% av elevene opplever å bli mobbet oppgir å bli mobbet i elevundersøkelsen 2018 

 

Resultatene for elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn i kommunens grunnskoler er offentliggjort på 
Skoleporten, som er Utdanningsdirektoratet sin nettportal. For 7. trinn høsten 2018 oppnådde 
barneskolene samlet skoleeiers mål for trivsel og støtte fra lærerne, med verdier på henholdsvis 4,3 
og 4,4. Samtidig opplever 9,7% av elevene å bli mobbet på skolen. 

For elevundersøkelsen på 10. trinn høsten 2018 fikk ungdomsskolene en samlet verdi på 4,1 på trivsel 
og 3,9 på støtte fra lærerne, noe som er under målet om 4,3. Samtidig opplever 6% av elevene å bli 
mobbet på skolen. 

Resultatene for 5-6. og 8-9. trinn er ikke offentliggjort på skoleporten. 

 

2.2.3 Tiltak og prosedyrer for å forebygge og fange opp saker som gjelder elevenes 
skolemiljø 

2.2.3.1 Trygt og godt leke- og læringsmiljø 

Hurum kommune har sammen med Asker og Røyken kommune utarbeidet en plan for et trygt og godt 
leke- og læringsmiljø gjeldende for nye Asker kommune. Planen ble vedtatt av Hurum kommunestyre i 
desember 2018. I tillegg har kommunene utarbeidet en digital veileder som er lagt ut på Askerskolen 
sine hjemmesider. Veilederen skal bidra med praktiske råd, veiledning og maler for de ansatte. 
Skolene har fått i oppdrag å gjøre veilederen kjent for foreldre og barn.  

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelser i barnekonvensjonen, barnehageloven og 
opplæringsloven. Formålet er å sikre hvert enkelt barn og ungdom et best mulig leke- og læringsmiljø. 
Videre gir planen retning for de ansatte i kommunen for arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. 
Planen informerer om barnets rettigheter etter opplæringsloven og gir en kort innføring i kunnskap og 
forskning som er viktige for arbeidet med et trygt og godt leke- og læringsmiljø. Planen gir også 
informasjon om utbredte utfordringer i leke- og læringsmiljøet, som lite utviklet sosial kompetanse, 
krenkelser og mobbing, lite utviklet digital dømmekraft og utenforskap. 

Planen presenterer en standard for hvordan kommunen mener et trygt og godt leke- og læringsmiljø 
skal være. Kommunens hovedmålsetting for arbeidet med leke- og læringsmiljø er: 

                                                           
2 https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/  

3 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-kommune/hjelptiltolkning  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-kommune/hjelptiltolkning
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"Barn og unge i Hurum er trygge og tåler medgang og motgang. De opplever å bli verdsatt, lærer å 
inkludere andre og møter trygge og ansvarlige voksne som engasjerer seg for deres trivsel, utvikling 
og læring".  

I denne standarden vises det hvordan barn og unge skal bli hørt og tatt hensyn til, hvordan leke- og 
læringsmiljøet skal være samt hvordan skolene skal arbeide med forebygging og håndtering av 
mobbing og andre krenkelser.  

Kommunens arbeid med leke- og læringsmiljø er delt i tre nivå: 

1: Fremme trygge og gode leke- og læringsmiljø 

2: Forebygge mobbing og andre krenkelser 

3: Håndtere mobbing og andre krenkelser 

 

I veilederen kommer det frem at på nivå 1 ligger det systematiske arbeidet med å fremme et godt 
skolemiljø med følgende tiltak på skolenivå: 

✓ Plan med tydelige mål og årshjul 

✓ Tydelige mål og forventninger 

✓ Tydelig klasseledelse 

✓ Gode relasjoner 

✓ Aktivt tilsyn i skolen 

✓ Trivselsledere 

✓ Sosial ferdighetstrening 

✓ Livsmestring/psykisk helse 

✓ Elevråd og skolemiljøutvalg 

✓ Overgang barnehage-barneskole og barneskole-ungdomsskole 

✓ Oppfølging av fravær 

 

På klassenivå har man følgende tiltak: 

✓ Tydelig klasseledelse 

✓ Sosial ferdighetstrening 

✓ Gode relasjoner 

✓ Elevundersøkelse hver høst på 6., 8. og 10. trinn4 

✓ Jevnlige trivsels- og læringsmiljøundersøkelser 

✓ Godt skole- og hjem samarbeid 

 

På elevnivå har man følgende tiltak: 

✓ Sikre at alle elever opplever å bli sett av de voksne hver dag 

✓ Daglig kommunikasjon mellom elev og lærer 

✓ Skape god relasjon med hver enkelt elev 

                                                           
4 Elevundersøkelsen gjennomføres per dags dato for 5-10. trinn i Hurum kommune 
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✓ Elevsamtaler  

✓ Utviklingssamtaler med foreldre 

 

Nivå 2, forebygge mobbing og andre krenkelser, er knytt opp mot plikten til å følge med, som er den 
første delplikten i skolens aktivitetsplikt. Skolenes tiltak er: 

✓ Ansatte har kompetanse til å forstå og se hva som kan utvikle seg til uønskede situasjoner 

✓ Gode rutiner for å følge med hva som skjer i skolegården 

✓ Foreta risikoanalyser av utsatte steder for krenkelser på skolen 

✓ Kart over områder som er særlige utsatte 

✓ Være tett på i alle overganger 

✓ Følge rutinen for fravær 

✓ Oppfølging av elev- og foreldreundersøkelsen med personalet 

✓ Elevrådet har trivsel som tema på hvert møte 

✓ Elevens trivsel tas opp som tema i elev- og utviklingssamtaler 

✓ Besøk av barne- og ungdomskontakt 

✓ Benytte Pedagogisk analyse ved utfordringer eller suksesshistorier 

✓ Drøftinger i Oppvekstteam 

✓ Ordensregler 

 

Veilederen inneholder informasjon om hva de ansatte på skolen bør være oppmerksom på, som for 
eksempel elever som ikke fokuserer i timene, lager mye støy i klassen, ikke dukker opp skolen flere 
dager på rad, blir utsett for ryktespredning og som endrer atferd.  

 

Det er også utarbeidet en sjekkliste på klassenivå for skolene, som bør: 

✓ Være observante i timene 

✓ Tydelige klasseregler; slå ned på uakseptabel atferd 

✓ Alltid lede arbeidet i klassen gjennom å dele inn i grupper/fag 

✓ Planlegge hvem som skal jobbe og sitte sammen 

✓ Tilsyn i overganger, garderobe og friminutt 

 

Nivå 3, håndtere mobbing og andre krenkelser, er knyttet opp mot delplikt 2-5 i skolens aktivitetsplikt. 
Dette vil utdypes nærmere i kapittel 3.  

 

2.2.3.2 Prosedyrer for å forebygge og fange opp saker som gjelder elevenes skolemiljø 

Det fremkommer av intervju at skoleeier i liten grad har utarbeidet felles planer, rutiner og prosedyrer 
for arbeidet med det psykososiale skolemiljøet. Skolene har i stor grad vært overlatt til seg selv, og har 
i stor grad måttet utviklet sine egne planer og prosedyrer. Det fremkommer av intervju at dette har 
sammenheng med at kommunen tidligere var en tonivåkommune. En tonivåkommune er organisert i 
to nivå, med en rådmann/kommunedirektør og et tjenesteytende nivå. Mellomliggende nivåer, som 
skole- eller oppvekstsektor, fjernes i en slik organisasjonsmodell5. Ifølge en respondent førte den 

                                                           
5 Rapport 2004:3; https://docplayer.me/7861960-Rapport-2004-3-to-nivakommuner-fokus-pa-kvalitetsutvikling-og-

medbestemmelse.html  

https://docplayer.me/7861960-Rapport-2004-3-to-nivakommuner-fokus-pa-kvalitetsutvikling-og-medbestemmelse.html
https://docplayer.me/7861960-Rapport-2004-3-to-nivakommuner-fokus-pa-kvalitetsutvikling-og-medbestemmelse.html
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tidligere tonivå-organiseringen i kommunen til at kommunalsjefen ikke fikk nær og god nok kjennskap 
til fagområdene kommunalsjefen skulle lede. 

Skoleeier har de siste årene jobbet med å utvikle en mer felles skole, og har utviklet noen felles planer 
og prosedyrer for skolene. Som nevnt har kommunen sammen med Asker og Røyken laget plan for 
trygt og godt leke- og læringsmiljø.  

I tillegg har skoleeier en handlingsplan for bekymringsfullt fravær. Handlingsplanen er en praktisk 
veileder som skal bidra til å forebygge og avdekke bekymringsfullt fravær, og har fokus på forebygging 
og tidlig innsats rettet mot bekymringsfullt fravær. Bekymringsfullt fravær defineres her som: "Fravær 
fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig og ugyldig, av et omfang/ en hyppighet 
som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og 
utvikling". 

Planen skal gjennomgås årlig på personalmøter i alle virksomhetene i oppvekstsektoren, evalueres 
årlig på lederforum i oppvekst og informeres om på foreldremøter. Planen skal revideres minst hvert 
fjerde år, noe som kommunalsjef oppvekst er ansvarlig for.  

Planen gir rutiner for oppfølging og registrering av fravær, samt kartlegging av situasjonen og 
igangsetting av tiltak ved bekymringsverdig fravær. Skolen skal registrere elevenes fravær. Skolen 
skal følge opp følgende typer fravær: 

✓ 10% udokumentert fravær 2 dager  

✓ 10 dager dokumentert fravær i løpet av 4 uker som ikke skyldes kjent sykdom eller der eleven 
strever med å komme/være på skolen 

 

Kontaktlærer skal ved forekomsten av slike tilfeller fravær kartlegge situasjonen og sette inn egnede 
tiltak. Om tiltakene ikke gir ønsket effekt skal skolens ledelse følge opp saken, og ved behov opprettes 
tverrfaglig samarbeidsgruppe rundt barnet.  

Skoleeier har også et årshjul for overgang fra barnehage til skole og SFO. 

 

2.2.3.3 Tiltak og prosedyrer på skolenivå  

Skolene har utviklet sine egne tiltak og prosedyrer i arbeidet med å forebygge og fange opp saker som 
gjelder elevenes skolemiljø. Alle skolene har handlingsplaner mot mobbing. Noen av skolene har et 
videre perspektiv, hvor forebygging av mobbing er en del av skolens plan for å sikre et godt 
psykososialt skolemiljø. Disse planene evaluerer skolene jevnlig. Skolene har også ordensreglement, 
som presenteres nærmere i del 4.2.3. 

 

Folkestad skole  

Folkestad skole har rutiner for det kontinuerlige og systematiske arbeidet rettet mot elevenes 
psykososiale miljø. Skolen har en sjekkliste som følges opp. Etter denne sjekklisten skal blant annet 
skolen ha skriftlige rutiner og planer for det forebyggende arbeidet og en inspeksjonsplan.  

Skolen har sammen med FAU og elevrådet utarbeidet enkle felles regler og rutiner mot plaging 
(stopp-regler). Alle elever skal kjenne til disse reglene, og de ansatte ved skolen bruker disse reglene 
ved konflikter mellom elevene. Elever blir videre oppfordret til å fortelle hvis de eller medelever ikke 
har det bra. 

Skolen gjennomfører tiltak for å fremme læringsmiljøet ved skolen. Skolen gjennomfører for eksempel 
forsterket inspeksjon med oppfølging av enkeltelever, og rektor har oppfølgingssamtaler med 
enkeltelever som har stort behov for veiledning og utvikling av sosial kompetanse. Det informeres om 
elever som strever på personalmøter, hvor en reflekterer rundt årsak og tiltak.  
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Skolen jobber videre aktivt med klassemiljøet. Man jobber i hver klasse aktivt med klasseregler, og 
lærerne gjennomfører årlig en rekke ulike tiltak for å skape gode klassemiljø. Skolen har videre i det 
psykososiale arbeidet fokus på sosiale aktiviteter i friminuttene. 

 

Sætre skole  

Sætre skole gjennomførte i perioden mars – juni 2018 en aksjonsplan for bedret skolemiljø ved Sætre 
skole. Aksjonsplanen ble satt i sammenheng med retten til et godt og trygt skolemiljø i 
opplæringsloven § 9A-2 og innebar strukturelle og relasjonelle endringer og tiltak i skolen. Hovedmålet 
var at gode relasjoner og tydelig struktur skulle prege skolehverdagen ved Sætre skole for både elever 
og voksne. Skolen ønsket blant annet å oppnå god språkbruk, ro i gangene om morgenen og at 
elevene skal forstå begrepet respekt. Tiltak som ble gjennomført var blant annet arbeid med elevatferd 
i timene, utarbeidelse av klasseregler, klassesamtaler om respekt og språkbruk og inspeksjoner fra 
lærerne. 

Sætre skole har en handlingsplan mot mobbing, og revisjon har fått tilsendt et utkast av denne. 
Målsetningen er at ingen elever opplever å bli mobbet. Planen gjennomgår hva mobbing og digital 
mobbing er. Planen beskriver videre hva elever, foreldre og skolen skal gjøre når elever selv blir 
mobbet, eller man oppdager at noen andre blir mobbet. Planen inneholder også en beskrivelse av hva 
skolen gjør for å avdekke og forebygge mobbing. Blant annet gjennomføres ulike undersøkelser, 
samtidig som skolen har fokus på trivsel og sosial kompetanse blant elevene.  

Skolen gjennomfører Mitt-valg, som er et undervisningsprogram som skal bidra til å utvikle sosiale 
ferdigheter blant elevene.  

 

Sætre ungdomsskole  

Sætre ungdomsskole har en perm som inneholder retningslinjer, regler og rutiner for pedagogisk 
personale ved skolen. Permen inneholder blant annet prosedyrer for å forebygge og fange opp saker 
som gjelder elevenes skolemiljø. Skolen har som overordnet mål at alle elevene opplever et trygt og 
godt læringsmiljø, fritt for mobbing. For å avdekke mobbing gjennomfører skolen årlige undersøkelser 
som kan fange opp forekomsten av mobbing. Samtidig har skolen fokus på vakt- og tilsynsordninger 
samt kommunikasjonen mellom skole, elev og foreldre. 

Skolen har videre en prosedyre ved mistanke om mobbing. Ved enhver mistanke skal 
rektor/avdelingsleder og kontaktlærer informeres umiddelbart. De ansatte skal observere situasjonen 
og samle inn (eventuelle) bevis, blant annet ved å snakke med involverte elever. Skolen har også 
prosedyrer for når mobbing er meldt og/eller avdekket.  

Permen inneholder også retningslinjer for lærernes atferd, rutiner vedrørende elever og 
trivselsreglement. Lærerne skal gi elevene trygghet og møte dem med like holdninger og beskjeder. 
Alle lærerne har et ansvar for å sørge for et godt og trygt elevmiljø. Elevkonflikter skal løses så raskt 
som mulig av læreren som oppdager hendelsen. Videre melding til kontaktlærer eller rektor er 
avhengig av alvorlighetsgrad. Lærerne har et inspeksjonsansvar, og rutinene beskriver denne 
oppgaven. 

Det kommer frem av permen at skolen legger stor vekt på å utvikle en kultur med et godt læringsmiljø 
og godt psykososialt skolemiljø. I denne forbindelse er felles sosiale arrangementer for hele skolen, 
som en årlig Oslo-tur og nyttårsball, viktig. I permen er det en oversikt over de felles sosiale 
aktivitetene skolen arrangerer.  

 

Tofte skole  
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Tofte skole har en handlingsplan for å fremme et godt psykososialt miljø. Målet er at alle elever 
opplever et skolemiljø som fremme helse, trivsel og læring. Handlingsplanen skal bidra til å sikre at 
elever og foreldre sine rettigheter og skolens plikter etter kapittel 9A ivaretas. Handlingsplanen er delt i 
tre nivå: Fremme et trygt og godt skolemiljø, forebygge krenkelser og håndtere krenkelser. Planen er 
forankret i Læringsmiljøprosjektet i regi av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Dette 
prosjektet innbefattet blant annet veiledning og oppdatert kunnskap om mobbing og skoleutvikling. 
Planen revideres årlig og ved endringer i lov og forskrift.  

I arbeidet med å fremme et trygt og godt skolemiljø vektlegger skolen et variert og aktivitetsskapende 
utemiljø. Planen inneholder en oversikt over aktivitetene skolen gjennomfører i arbeidet med å fremme 
et trygt og godt skolemiljø. 

I arbeidet med å avdekke risikoforhold vektlegges det at gode relasjoner med elev og foreldre, 
tilstedeværende voksne i skolen og systematisk kartlegging av skolemiljøet er viktig. Planen 
inneholder en oversikt over aktivitetene skolen gjennomfører i dette arbeidet. 

 

Tofte ungdomsskole 

Tofte ungdomsskole har skoleregler og en handlingsplan for et godt psykososialt miljø. 
Handlingsplanen gir forventninger til personalet og elevene i arbeidet med det psykososiale miljøet i 
skolen. Handlingsplanen inneholder videre ulike forebyggende tiltak som skolen gjennomfører for å 
sikre et trygt og godt skolemiljø. Dette inkluderer blant annet en inspeksjonsplan for de voksne, 
aktivitetstilbud og sosiale arrangementer i skolen og å sette mobbing på dagsorden.  

 

2.2.4 Opplæring av skoleansatte 

De ansatte på skolene får opplæring omkring elevenes psykososiale skolemiljø i skolenes ukentlige 
utviklingstid, samt på planleggingsdager. Skolene har for eksempel hatt eksterne forelesere, jobbet 
med temaet kollegialt og kjørt ulike kurs. Noen skoler har hatt opplæring gjennom eksterne 
kompetansesenter som Læringsmiljøsenteret og Høyskolen på Lillehammer. Rektor og avdelingsleder 
deltar i oppvekstteam hvor også PPT, helsesøster, familietjenesten og barnevernet deltar. Her kan 
skolene få råd og veiledning ved behov. Utviklingstid og planleggingsdager brukes også for å 
informere om og diskutere lovverk og rutiner omkring psykososialt skolemiljø. Den ene skolen gikk for 
eksempel gjennom § 9 A på planleggingsdagen ved skolestart.  

Både rutineverk og lovverk samt opplæring omkring psykososialt skolemiljø tas opp kontinuerlig i 
utviklingstid og planleggingsdager. Dette oppleves som viktig for å holde kunnskapen ved like. 
Rutineverk og lovverk er tilgjengelig for de ansatte på skolene enten på en disk/fellesområde/server 
eller i skolens arkivskap.  

Respondentene opplever at de ansatte på skolene er godt kjent med rutinene som gjelder elevenes 
psykososiale skolemiljø og at de har tilstrekkelig kompetanse omkring psykososialt skolemiljø. 
Samtidig påpekes det at angst og depresjoner er et økende problem i skolen, og at skolene trenger 
hjelp fra fagpersoner med spesialistkompetanse i enkelte slike saker. Det fremkommer av intervjudata 
at skolene får skolene god støtte fra Familiens hus som bistår skolene i slike saker.  

En respondent fremhever at det generelt er vanskelig for nyansatte å sette seg inn i skolens praksis, 
da det har vært mange uskrevne normer som har styrt skolens arbeid. Skolen har jobben med å skrive 
disse ned, og alle skolene har som nevnt tidligere rutineverk tilgjengelig enten på disk eller i 
arkivskapet.  

 

2.2.5 Tiltak for å forebygge og avdekke digital mobbing 

Sætre ungdomsskole har listet opp tiltak for å forebygge og avdekke digital mobbing i permen med 
retningslinjer, regler og rutiner for pedagogisk personale: 
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✓ Elevundersøkelsen årlig 

✓ Spekterundersøkelsen to ganger per år 

✓ Utviklingssamtaler hvert halvår 

✓ Tema i elevsamtaler 1-2 ganger per halvår 

✓ Tema i klasseundervisningen: Digital dømmekraft og Opphavsrett 

✓ Helsesykepleiers elevsamtaler 8. trinn 

✓ Lærernes generelle årvåkenhet og kontakt med elevene 

 
Også de andre skolene gjennomfører disse tiltakene. Digital dømmekraft og opphavsrett er et 
opplæringsprogram innen digital didaktikk som Asker kommune har utarbeidet. Programmet har fokus 
på holdningsskapende aktiviteter som bruk av digitale verktøy. Ellers vektlegges det at lærernes 
holdningsskapende arbeid i klasserommet gjennom sin digitale praksis er viktig i arbeidet med å 
forebygge digital mobbing. Alle skolene har videre mobiltelefonforbud i skoletiden. Det er også blitt 
gjennomført opplæring av personalet i bruk av digitale verktøy i undervisningen. 

Det fremkommer av intervjudata at ved Tofte ungdomsskole skriver elevene og foreldrene under på en 
avtale om hvordan digitale verktøy skal brukes, med et fastsatt regelsett som følges opp med 
konsekvenser ved brudd på reglementet. Også Tofte skole har et regelsett for bruk av digitale verktøy. 

Folkestad skole hadde i våren 2019 besøk av mobbeombudet, som hadde samling med hele skolen 
og elevrådet samt foreldremøte på kvelden. Her ble digital mobbing tatt opp. 

 

2.2.6 Involvering av elever og foreldre i arbeidet med psykososialt skolemiljø 

Foreldrene og elevene involveres i skolene sitt arbeid med psykososialt skolemiljø gjennom ulike 
medvirkningsorgan i skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes organ. FAU jobber 
hovedsakelig med saker som påvirker alle trinnene og hele skolen. Rektor deltar i møtene og 
informerer om det psykososiale skolemiljøet. Her er det et særlig fokus på resultat på og oppfølgingen 
av elevundersøkelsen. Elevrådet, som velges av elevene selv, tar også opp og får informasjon om 
skolemiljøsaker. FAU og elevrådet utgjør, sammen med en politiker fra oppvekstutvalget og ansatte 
fra kommunen, samarbeidsutvalget (SMU). Foreldrene og elevene har til sammen flertall i SMU. SMU 
tar opp og får informasjon om saker angående det psykososiale skolemiljøet på skolen. Flere 
respondenter mener elevene i SMU gir viktige innspill ved å fortelle om hvordan de har det på skolen. 
De gir også informasjon om risikoområder hvor det kan oppstå krenkelser, som i friminuttene og i 
busskø. 

Det er videre et tett skole-hjem samarbeid mellom skole og elever og foreldre. Det gjennomføres 
klassevise foreldremøter, elevsamtaler mellom kontaktlærer og elev og utviklingssamtaler mellom 
elev, foreldre og kontaktlærer hvert halvår. Psykososialt skolemiljø tas opp i alle disse arenaene. I 
tillegg tas det opp hvordan den enkelte elev har det på skolen i elevsamtalene og utviklingssamtalene. 
Dette beskrives som viktige arenaer i arbeidet med å sikre et godt og trygt psykososialt skolemiljø. 

Skolene har videre fokus på å involvere elevene og foreldrene i skolens forebyggende arbeid. Elevene 
er med på å lage egne klasseregler. Formålet med dette er å skape en bevissthet rundt psykososialt 
skolemiljø blant elevene. Det arrangeres videre jevnlige fellesaktiviteter som for eksempel turer hvor 
foreldre er med. Dette oppleves som viktig for å skape et godt klassemiljø og gode relasjoner. 
Elevrådet engasjerer seg aktivt og er med på å arrangere fellesaktiviteter på skolen. Særlig jobbes det 
med å skape aktiviteter i friminuttene.  

Elevene involveres videre i ulike læringsmiljøundersøkelser som gir informasjon om det psykososiale 
skolemiljøet. Dette er tema for del 2.2.8. 

Skolene bruker møtearenaer som FAU og foreldremøter for å informere om elever og foreldre sine 
rettigheter etter kapittel 9 A. Noen skoler bruker i tillegg hjemmesidene for å informere om dette. 
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Samtidig fremkommer det av intervju det at det ikke er noen systematikk i hvordan, når og hvor ofte 
foreldre blir informert om disse rettighetene ved flerparten av skolene. En skole har en slik systematikk 
ved at skolen har en powerpointmal lærerne bruker på foreldremøtet ved starten av hvert skoleår. Her 
er informasjon om rettighetene til elevene etter kapittel 9 A inkludert. Samtidig opplever en respondent 
fra en av de andre skolene at det er forbedringspotensial knyttet til informasjonsflyten med foreldrene. 
Foreldre har gitt klart uttrykk for at de vet lite om psykososialt skolemiljø. Basert på disse 
tilbakemeldingene har denne skolen tatt en runde denne høsten og gjennomgått 9 A på alle 
foreldremøtene på skolen.  

 

2.2.7 Læringsmiljøundersøkelser 

Grunnskolene i Hurum kommune bruker læringsmiljøundersøkelsene Spekter og elevundersøkelsen. 
Spekter er et ikke-anonymt spørreskjema som kjøres to ganger i året. Det kommer frem av 
kommunens strategiske plan for barn og unge at Spekter er innført for å styrke antimobbe-arbeidet i 
skolene. Det vises til at konseptet har hatt positiv effekt på mobbestatistikkene ved skolene der det er 
gjennomført over noe tid.  

Videre gjennomfører skolene elevundersøkelsen hver høst. Som nevnt i del 2.2.2 er 
elevundersøkelsen en nasjonalt utformet undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og 
trivsel i skolen. Hurum kommune har valgt å gjennomføre elevundersøkelsen for 5-7. trinn på 
barneskolen og 8-10. på ungdomsskolen. Skolene sine resultat på undersøkelsen offentliggjøres på 
Utdanningsdirektoratet sin nettportal Skoleporten.no. 

Disse undersøkelsene følges opp av skolene etterpå, som analyserer resultatet. Spekter-
undersøkelsen brukes til å følge opp de elevene som man mistenker ikke har det trygt og godt basert 
på elevenes svar på undersøkelsen. En av skolene opplyser at de kjører Spekterundersøkelsen før 
elevene sine utviklingssamtaler for å kartlegge ting man bør ta opp med foreldrene. 
Elevundersøkelsen, som gir data på skolenivå, tas opp og diskuteres i lærerkollegiet for å se hva man 
kan gjøre bedre på skolen. Resultatene brukes også til å vurdere eventuelle satsingsområder i 
arbeidet med skolenes psykososiale skolemiljø.    

I tillegg brukes elevene sine elev- og utviklingssamtaler til å kartlegge tilstanden i læringsmiljøet. Her 
får elevene spørsmål om hvordan de har det på skolene og om de eller andre blir mobbet. Skolene 
følger opp dem som oppgir at de blir mobbet. En respondent påpeker at det settes stor lit til denne 
informasjonen, og at informasjonen i anonyme undersøkelser ikke alltid stemmer. Denne personen 
mener at utviklingssamtalene gir et bedre bilde av det psykososiale skolemiljøet enn 
elevundersøkelsen. 

 

 Vurderinger 

Revisjonen vurderer at skolene arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, 
trivsel og læring. Kommunen som skoleeier har satt konkrete mål for skolenes psykososiale 
skolemiljø. Disse målene er videre operasjonaliserte og målbare. Skolene gjennomfører 
læringsmiljøundersøkelsene Spekter og elevundersøkelsen, som analyseres i ettertid. Skolene har 
tiltak og prosedyrer for å forebygge og fange opp saker som gjelder elevenes skolemiljø. Skoleeier har 
en plan og veileder for trygt og godt leke- og læringsmiljø gjeldende for nye Asker kommune. Skolene 
har videre tiltak som bidrar til å forebygge og avdekke digital mobbing.  

Alle skolene har handlingsplaner mot mobbing. Samtidig er det forskjeller i skolene sitt planverk. Noen 
av skolene har et videre perspektiv enn mobbing, hvor forebygging av mobbing er en del av skolens 
plan for å sikre et godt psykososialt skolemiljø. Vi vurderer at dette er positivt da psykososialt 
skolemiljø i tråd med kapittel 9 A må sees i et videre perspektiv enn mobbing. 
Utdanningsdepartementet understreker i Prop. 57L 2016-2017 at begrepet krenkelser skal tolkes vidt. 
Vi vurderer derfor at skolenes eget planverk for arbeidet med å fremme elevenes helse, trivsel og 
læring bør favne videre enn mobbing. Vi vurderer at de ansatte på skolene får opplæring i og er kjent 
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med rutinene som gjelder elevenes psykososiale skolemiljø. Dette blir jevnlig tatt opp i utviklingstid, og 
planleggingsdager. 

Revisjonen vurderer at elever og foreldre involveres aktivt i arbeidet som gjelder elevenes skolemiljø. 
De involveres aktivt i skolenes forebyggende arbeid og i ulike medvirkningsorgan i skolene. I tillegg er 
det et tett skole-hjem samarbeid. Foreldre og elever blir videre jevnlig informert om skolens arbeid 
med skolemiljøet gjennom medvirkningsorganene og skole-hjem samarbeidet. Revisjonen vurderer 
samtidig at elever og foreldre i varierende grad blir informert om rettighetene deres etter kapittel 9 A, 
og at det ikke er noen systematikk i hvordan og når de blir informert om dette. Revisjonen knytter dette 
til manglende overbygning og system for Hurumskolene. Dette medfører en risiko for at denne 
informasjonsplikten kan glippe for skolene. 
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3. System og rutiner i skolene 
I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 2. "Er det etablert system og rutiner som bidrar til å sikre 
at tilfeller der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø, blir fanget opp og håndtert i samsvar med 
kravene i opplæringsloven?"  

 

 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene som er benyttet er sammenfattet i vedlegg 2. Kort oppsummert er de sentrale 
revisjonskriteriene for problemstillingene belyst i dette kapittelet:  

✓ Skolen skal ha tiltak og rutiner i tråd med de krav som er stilt i opplæringslova kapittel 9 A for 
oppfølging av elever som opplever skolemiljøet som utrygt.  

✓ Skolen skal sørge for at alle som arbeider ved skolen, får opplæring i og er kjent med hva som 
ligger i skolens aktivitetsplikt 

 

 Fakta 

3.2.1 Tiltak og prosedyrer for å følge opp saker hvor elevene ikke har et trygt og godt 
skolemiljø 

Plan for trygt og godt leke- og læringsmiljø 

Som nevnt i del 2.2.3 er kommunens arbeid med leke- og læringsmiljø delt i tre nivå. Nivå 3, håndtere 
mobbing og andre krenkelser, er knyttet opp mot delplikt 2-5 i skolens aktivitetsplikt i opplæringsloven 
§ 9 A-4. I kommunens veileder for trygt og godt leke- og læringsmiljø informeres det om prosedyrer for 
hvordan disse pliktene skal håndteres av skolene.  

Delplikt 2 er skolens plikt til å gripe inn. Plikten er knyttet til å gripe inn ved krenkelser som skjer der og 
da, og som fortsatt pågår. Dette kan være å stoppe krenkelser på sosiale medier eller å stoppe 
baksnakking. De voksne skal markere at slikt ikke er tillatt. Det poengteres at en voksen ikke skal gå 
inn i diskusjon med elevene om hva som har skjedd.  

Delplikt 3 er å varsle rektor. Veilederen poengterer at plikten gjelder om en har kunnskap eller 
mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt. Det skal være lav terskel for å varsle. Varsler skal 
dokumenteres, noe som rektor har ansvar for. Ved alvorlige mobbesaker skal rektor varsle overordnet 
leder. Det er utarbeidet et eget varslingsskjema gjeldende for nye Asker kommune som kan brukes for 
å varsle rektor. 

Delplikt 4 er å undersøke saken. Skolen skal ha samtaler med de involverte elevene. Det vektlegges 
at elevene skal snakkes med en og en og at de ikke skal få anledning til å snakke sammen underveis. 
Det er videre viktig at eleven får snakke med en person som eleven kjenner og er trygg på. Skolen 
skal samtidig kartlegge saken, og belyse saken så langt som mulig. Skolen kan her observere, 
gjennomføre spørreundersøkelser eller bruke sosiogram, som er en visuell representasjon av 
relasjonen mellom elevene. Skolen skal jobbe ut ifra hensynet til barnets beste, og undersøkelsen skal 
gi nok kunnskap til å sette i gang egnede tiltak. Veilederen inneholder ressurser som kan hjelpe 
skolene i deres arbeid med å undersøke slike saker.  

Delplikt 5 er å sette inn tiltak. Det skal settes inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt leke- og 
læringsmiljø. Det skal videre lages en aktivitetsplan som beskriver tiltakene som skal iverksettes. 



 

© 2019 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 15 

 
 
 

Eleven skal bli hørt ved valg av tiltak, og foreldre bør tas med på råd. Skolen skal fortløpende evaluere 
om tiltakene er til elevens beste og egnet til å gi et trygt og godt leke- og læringsmiljø.  

Planen for trygt og godt leke- og læringsmiljø inneholder videre retningslinjer for skolenes håndtering 
av mobbing og andre krenkelser. For eksempel skal de voksne i skolen gjennomføre nødvendige tiltak 
slik at krenkelser opphører. Skoleledere skal rådføre seg med hjelpetjenestene i kommunen ved 
behov.   

 

Handlingsplan for bekymringsfullt fravær 

Planen gir rutiner for oppfølging og registrering av fravær, samt kartlegging av situasjonen og 
igangsetting av tiltak ved bekymringsverdig fravær. Skolen skal følge opp følgende typer fravær: 

✓ 10% udokumentert fravær over 2 dager  

✓ 10 dager dokumentert fravær i løpet av 4 uker som ikke skyldes kjent sykdom eller der eleven 
strever med å komme/være på skolen 

 

Kontaktlærer skal ved forekomsten av slike tilfeller fravær kartlegge situasjonen og sette inn egnede 
tiltak. Mulige kartleggingsverktøy som samtaler med foresatte, observasjoner i klasserommet og 
samtaler med elev nevnes i planen. Om tiltakene ikke gir ønsket effekt skal skolens ledelse følge opp 
saken, og ved behov opprette tverrfaglig samarbeidsgruppe rundt barnet. Planen inneholder forslag til 
tiltak på skolen, i hjem – skole samarbeidet og i hjemmet. Eksempel på tiltak er forutsigbarhet og 
struktur i elevens skoletilbud, å planlegge elevens skoletilbud i samråd med foreldrene og å ha faste 
rutiner i hjemmet på morgenen før skolestart. Tiltakene bygger på erfaringer med effektive tiltak for 
elever med skolevegring og er hentet fra en veileder som Oslo kommune har utarbeidet.  

 

Folkestad skole  

Som nevnt i del 2.2.2 har Folkestad skole utarbeidet enkle felles regler og rutiner mot plaging. De 
ansatte ved skolen bruker disse reglene ved konflikter mellom elevene. Skolen har definert hva som er 
krenkende atferd, noe som ansatte, elever og foreldre får informasjon om årlig. Skolen har utviklet en 
egen prosedyre for hvordan skolen skal håndtere ansattes kjennskap til krenkende atferd. Skolen har 
også et skjema for å registrere krenkende atferd. Videre har skolen en prosedyre for å håndtere 
henstilling fra elever eller foresatte om tiltak og skjema for å henstille til tiltak.  

 

Sætre skole  

Sætre skole har en handlingsplan mot mobbing. Planen beskriver hva elever, foreldre og skolen skal 
gjøre i situasjoner der man oppdager at elever blir mobbet. Elever skal si fra til voksne, mens foreldre 
skal ta kontakt med skolen. Foreldre til barn som plager andre barn skal samarbeide med skolen.   
Skolen tar imot varsler, avdekker mobbing, informerer rektor og undersøker saken. Skolen skal videre 
sette inn tiltak og følge opp saken. Skolen skal først prøve å løse saken gjennom samtaler. Vis dette 
ikke fungerer skal skolen sette inn legale sanksjoner mot enkeltplagerne.  

 

Sætre ungdomsskole  

Sætre ungdomsskole har en perm med retningslinjer, regler og rutiner for det pedagogiske personalet 
på skolen. Her har skolen rutiner for konflikter mellom elever, som skal varsles videre til kontaktlærer 
og til rektor ved svært høy alvorlighetsgrad. Skolen har videre prosedyrer ved mobbing. Mobbing 
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defineres her som krenkelser mot en som ikke kan verge seg. Alle kan melde fra om mobbing, og 
ansatte skal melde fra til rektor. Lærerne og ledere på skolen har ansvar for å forebygge og stoppe 
mobbing. Prosedyren gir rutiner for hvordan mobbesaker skal følges opp av skolen. Skolen skal her 
starte med å undersøke saken, hvor man har samtaler med involverte saker. Skolen skal vurdere om 
man setter inn tiltak og om sanksjoner er nødvendig. Skolen skal følge opp mobbesituasjonen fram til 
den opphører helt.  

 

Tofte skole  

Tofte skole har en handlingsplan for å fremme et godt psykososialt miljø. I arbeidet med å håndtere 
krenkelser vektlegger skolen øyeblikkelig og resolutt handling av voksne. Skolen fokuserer på deling 
av informasjon og kompetanse i mobbesaker for å styrke arbeidet med å sikre et godt skolemiljø. 
Planen inneholder en oversikt over hvordan skolen handler for å stoppe krenkelser, og hvordan skolen 
jobber for å avdekke risikoforhold for et godt psykososialt miljø,   

Alle er ansvarlige for å gripe inn og varsle. Kontaktlærer i samarbeid med team og skoleledelse har 
ansvar for å undersøke en sak. Rektor er ansvarlig for å sette inn tiltak som er egnede og tilstrekkelige 
for å løse saken og sikre eleven et trygt og godt skolemiljø. Kontaktlærer og skoleledelse i samarbeid 
med elev og foresatte er ansvarlig for å lage en skriftlig aktivitetsplan. Skoleledelsen skal dokumentere 
hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Rektor er ansvarlig for å evaluere saken og eventuelt 
involvere eksterne instanser som PPT. 

 

Tofte ungdomsskole 

Tofte ungdomsskole har i sin handlingsplan for psykososialt miljø retningslinjer og rutiner ved brudd 
på skolereglene. Det beskrives her hva skolen gjør i ulike gitte situasjoner, herunder hvilke sanksjoner 
som brukes. Mobbing og krenkende oppførsel kan for eksempel føre til at elev må be om 
unnskyldning, melding hjem eller bortvisning. Planen inneholder videre forventninger til personalet på 
skolen og elevene.  

Konflikter eller hendelser skal snarest varsles til kontaktlærer. Ved alvorlige hendelser skal rektor eller 
inspektør varsles. Eleven skal få mulighet til å forklare seg, og ved konflikter mellom elever og elev og 
lærer, snakker man med de involvert personene hver for seg først.  

Skolen har særlige handlingsrutiner for følgende situasjoner: 

✓ Nedsettende kommentarer til medelev 

✓ mobbing, krenkende oppførsel eller trusler mot medelev  

✓ Fysisk angrep på medelev 

 

Handlingsrutinene beskriver hvordan personalet skal håndtere slike situasjoner.  

Elevene og foreldrene skal lese gjennom handlingsplanen og kvittere for at dette er gjort. 

 

Familiens hus 

Familiens hus er et lavterskeltilbud til barn, unge og familier som skal styrke barnas oppvekstsvilkår. 
Skolene har en årlig samling der personer fra Familiens hus deltar, hvor elevene kan melde fra om at 
de har problemer. Det gjennomføres her samtaler med elevene en til en. Det kommer frem fra en av 
skolene at det har dukket opp saker i disse samtalene hvor elever ikke har det greit hjemme. 
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3.2.2 Aktivitetsplaner i skolene 

Skoleeier og skolene sine rutiner og prosedyrer for hvordan forskjellige hendelser skal håndteres er 
beskrevet i del 2.2.3 og 3.2.1. Samtidig kommer det frem av kommunens veileder at når skolen 
undersøker en sak angående krenkelser skal de involverte elevene involveres i samtaler en og en. 
Det vektlegges at de involverte ikke skal få anledning til å snakke sammen underveis. Dette 
vektlegges også i skolenes eget planverk. Skolen skal videre, etter kommunens veileder, lage en 
skriftlig plan, en aktivitetsplan, som beskriver tiltakene skolene skal iverksette. Når skolen skal velge 
tiltak skal eleven bli hørt, og det vil være hensiktsmessig å ta foreldrene med på råd. 

Tabellen under viser en oversikt per 07.06.2019 over antall elever det er utarbeidet aktivitetsplan for 
ved skolene i Hurum kommune skoleåret 2018/2019. Med andre ord viser tabellen antall registrerte 
saker angående mobbing og andre krenkelser hvor elever ikke har det trygt og godt på skolen. 
Tabellen viser også antall elever og prosentvis antall elever med aktivitetsplan som opplever mobbing. 
Denne statistikken er hentet fra Utdanningsdirektoratet sin nettportal skoleporten. Statistikk over antall 
elever med aktivitetsplan og % elever som opplever mobbing er utelatt fra enkelte av skolene da det 
er snakk om et fåtalls elever, noe som gjør at personopplysninger kan identifiseres.  

Skole Antall elever med 
aktivitetsplan 

Antall elever % elever med 
aktivitetsplan 

Andel elever i % 
som opplever 
mobbing  

Folkestad skole 7 149 4,7 * 

Sætre barneskole 17 349 4,87 10,9 

Sætre ungdomsskole * 171 * * 

Tofte barneskole * 225 * * 

Tofte ungdomsskole * 162 * * 

Hurum kommune 
totalt 

31 1056 2,94 9,7 barneskole 

6 barneskole 

Tabell 1: Oversikt antall elever med aktivitetsplan per skole i Hurum kommune. Statistikk hentet fra 
kommunen og Skoleporten.  

Som tabellen viser var det per 07.06.2019 utarbeidet aktivitetsplaner for 31 av elevene i Hurum 
kommune for skoleåret 2018/2019. Totalt ble det utarbeidet aktivitetsplaner for 2,94 % av elevene i 
grunnskolen. Samtidig viser resultatene fra elevundersøkelsen 2018-2019 at 9,7% av elevene i 7. trinn 
på barneskolene og 6% 10. trinn på ungdomsskolene oppgir at de blir mobbet av medelever, digitalt 
og/eller av voksne 2-3 ganger i måneden, eller oftere.  

Tabellen under viser mobbetallene i elevundersøkelsen for Hurum kommune, Røyken kommune, 
Asker kommune, Buskerud fylke og nasjonalt. 
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Enhet Barneskole Ungdomsskole 

Hurum kommune 9,7 % 6 % 

Røyken kommune 7,3 % 5,5 % 

Asker kommune 9,6 % 6 % 

Buskerud fylkeskommune 6,5 % 5,5 % 

Nasjonalt 7 % 7,1 % 

Tabell 2: Statistikk fra elevundersøkelsen 7. og 10. trinn 2018-2019. Statistikk hentet fra Skoleporten.  

Mobbetallene for barneskolene er høyere enn for Buskerud fylke, Røyken kommune og nasjonalt. 
Mobbetallene er på omtrent samme nivå som Asker kommune. Mobbetallene for ungdomsskolene er 
høyere enn Røyken kommune og omtrent på nivå som Asker kommune og Buskerud fylke. 
Mobbetallene er videre lavere enn nasjonalt på ungdomsskolene. 

En respondent er litt overrasket over at skolen ikke hadde flere elever med aktivitetsplaner forrige 
skoleår slik respondenten kjenner elevflokken. En annen respondent opplever at systemet for å fange 
opp elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø kan bli bedre. Respondenten vektlegger samtidig 
at man er flinke til å hjelpe de man ser sliter, og at man har et sterkt fokus på å se og følge opp alle 
elevene.  

Hurum kommune har nylig utarbeidet et forslag til mal for hvordan aktivitetsplanen kan utarbeides. 
Planen skal inneholde bakgrunnen for saken, hva eleven mener, ha en oversikt over tiltakene som 
skal settes i gang og en beskrivelse for hvordan eleven skal følges opp i etterkant. I tiltaksoversikten 
skal skolen krysse av for at elev og foreldre har medvirket i utarbeidelsen av plan. Tiltaksplanen skal 
videre være aktiv til elev og foreldre har bekreftet at eleven har det trygt og godt på skolen og skolen 
har avsluttet tiltakene. Planene skal også inneholde en plan for evaluering av tiltakene.  

Skolene har samtidig utviklet sine egne maler for utarbeiding av aktivitetsplan. Skolene bruker disse 
malene når det utarbeider aktivitetsplaner. Det fremkommer av intervju at det vil komme en felles mal 
for aktivitetsplan for den nye kommunen.    

 

3.2.3 Skolenes arbeid med aktivitetsplaner 

Skolelederne er opptatt av at alt lærerne snakker om relatert til elever som ikke har det trygt og godt 
skal dokumenteres og tas vare på. Skolene har system for å arkivere dette. Revisjonen har ikke testet 
skolenes dokumenterings-rutiner og praksis.  

Det fremkommer av intervju at involverte elever med foreldre involveres enkeltvis i undersøkelsene i 
krenkelsessaker. Elevene blir her hørt og barnets stemme vektlegges. Skolene gjennomfører også 
systematisk observasjon i slike saker. I saker som gjelder angst og depresjoner er eleven kjernen i 
saken, og eleven har en sentral rolle i arbeidet med saken. Elevene er videre aktivt involvert i å velge 
tiltak, og det poengteres i intervjudata at eleven må være komfortabel med tiltakene. 

Når tiltakene er satt i gang har skolene rutiner og praksis for å evaluere tiltakene underveis, og 
elevene og foreldrene involveres tett i denne prosessen. Skolene poengterer at de har tett dialog med 
elevene og foreldrene underveis, og at skolen følger disse elevene tett opp mens tiltakene pågår. Et 
tiltak vil ofte være å ha ukentlige samtaler med eleven og ukentlige tilbakemeldinger til foreldrene. 
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Forsterket inspeksjon brukes for eksempel for å følge opp elever som har en særlig høy risiko for å 
utsettes for krenkelser, og for å passe på at alle har noen å være med i friminuttene.      

Det kommer frem av intervjudata at skolene utarbeider aktivitetsplaner i de fleste saker hvor det er satt 
i gang tiltak. En skole opplyser at de i noen saker har løst saken før det har blitt en 9 A sak, og uten at 
det vært behov for å sette opp en aktivitetsplan. Her har tiltakene vært å observere, loggføre og gi 
tilbakemelding på dette til foreldre, og gjennom dette har man løst saken. Et eksempel på en slik sak 
er foreldre som gir beskjed om at en elev går mye alene.    

Foreldre og elever involvert i slike saker informeres i møter med skolen om rettighetene deres etter 
kapittel 9 A, derunder muligheten til å klage til fylkesmannen. Informasjon om dette står ikke på 
aktivitetsplanen.   

 

3.2.4 Opplæring om aktivitetsplikten 

Skolene bruker felles utviklingstid, personalmøter og planleggingsdager for å lære opp de som 
arbeider på skolen om aktivitetsplikten og hva som ligger i denne. Dette løftes frem jevnlig for at de 
ansatte skal holde seg oppdatert og ha aktivitetsplikten friskt i minne. En skole har videre vært på kurs 
hos fylkesmannen om aktivitetsplikten.  

Respondentene opplever at de ansatte ved skolen er kjent med hva som ligger i skolens aktivitetsplikt. 
Samtidig påpeker en rektor at faglærerne må følges opp litt ekstra da det kan være vanskelig for dem 
å se hvilke elever som sliter, da de er lite inne i klasserommet. Videre har en av skolene hatt en sak 
hos fylkesmannen hvor foreldre har fått medhold i at en lærer ikke har overholdt meldeplikten. Denne 
skolen har tatt tak i denne saken i skolens videre utviklingsarbeid, og har satt et ekstra fokus på 
opplæring og gjennomgang av aktivitetsplikten blant personalet.  

 

3.2.5 Rutiner knyttet til skjerpet aktivitetsplikt i skolene 

Det kommer frem av veilederen for trygt og godt leke- og læringsmiljø at alle som arbeider i skolen har 
en skjerpet aktivitetsplikt, og at rektor skal varsle skoleeier om ansatte som krenker elever. Ellers 
gjelder de ordinære delpliktene i aktivitetsplikten for skolenes håndtering av tilfeller av skjerpet 
aktivitetsplikt.  

I Tofte skole sin handlingsplan for å fremme et godt psykososialt miljø er den skjerpede 
aktivitetsplikten nevnt, men den gir ikke spesifikke rutiner for hvordan slike saker skal håndteres. I de 
andre skolene sitt planverk nevnes ikke den skjerpede aktivitetsplikten.  

Utover dette har ikke skoleeier og skolene rutiner knyttet til skjerpet aktivitetsplikt.  

Det fremkommer av intervjudata at skolene er godt kjent med denne plikten. Flere skoler vil 
håndtere/håndterer slike saker på samme måte som man håndterer den ordinære aktivitetsplikten. 
Samtidig opplyser flere respondenter at man i forbindelse med en slik sak gjerne skulle hatt en rutine 
og oppskrift for hvordan skolen skulle håndtere dette. Det ønskes også retningslinjer for hvordan 
ansatte skal reagere ved slike situasjoner. 

Av intervjudata fremgår det at det er ulike praksiser, og ulike forståelser, knyttet til hvordan man skal 
handle i slike saker. Enkelte vil som nevnt løse det på same måte som man håndterer den ordinære 
aktivitetsplikten. En respondent gir inntrykk av at i en slik sak ville respondenten tatt opp saken direkte 
med personen det gjaldt, så fremt han/hun er trygg på vedkommende. Dette handler om at viss saken 
tas videre til skoleleder så blir det en sak, og av og til kan det være feiltakelser. Om respondenten ikke 
hadde vært trygg på personen, ville rektor blitt involvert.    
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 Vurderinger 

Revisjonens overordnede vurdering er at skolene i noen grad har hensiktsmessige rutiner og system 
for å gripe inn når elever ikke har det trygt og godt. Samtidig er det etter vår vurdering et 
forbedringspotensial knyttet til å fange opp elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Aktivitetsplikten er godt kjent blant de ansatte på skolene, og opplæring i denne har sterkt fokus i 
skolens utviklingsarbeid. Selv om revisjonen vurderer at skolene har hensiktsmessige system og 
rutiner hva gjelder aktivitetsplikten, så registrerer vi klare forskjeller mellom skolene hva gjelder antall 
aktivitetsplaner. Sætre barneskole og Folkestad skole har en betydelig andel elever med 
aktivitetsplaner, mens de andre skolene har veldig få elever med aktivitetsplaner. En av 
respondentene gav videre inntrykk av å være overrasket over at det ikke var flere elever med 
aktivitetsplaner på skolen forrige skoleår. Dette gjør at vi stiller spørsmålstegn ved disse skolenes 
(oppfølging/praktisering av) rutiner og system knyttet til å rapportere avvik på elever som ikke har det 
trygt og godt i samsvar med krav til aktivitetsplan i opplæringsloven. Avviksføring er viktig i enhver 
organisasjons kvalitetsutviklingsarbeid, og vi vurderer her at disse skolene har et forbedringspotensial 
knyttet til dette.    

Vi vurderer at det er et forbedringspotensial knyttet til skolenes system for å fange opp elever som 
ikke har et trygt og godt skolemiljø. Etter vår oppfatning viser dette seg igjen i aktivitetsplanene som 
ble utarbeidet for skoleåret 2018/2019. Her ble det utarbeidet 31 aktivitetsplaner, noe som tilsvarer 
2,94 prosent av elevmassen i kommunens grunnskoler. Samtidig oppgir 9,7 prosent av elevene i 7. 
trinn på barneskolen og 6 prosent av elevene i 10. trinn på ungdomsskolen at de blir mobbet. Dette 
indikerer etter vår vurdering at skolene ikke klarer å fange opp alle elevene som ikke har det trygt og 
godt på skolen. Riktig nok er ikke elevundersøkelsen nødvendigvis en god indikator på utbredelsen av 
elever som ikke har det trygt og godt. Som en respondent nevner er ikke det alltid at svaret til eleven i 
elevundersøkelsen stemmer. Samtidig er det metodiske utfordringer som gjør det vanskelig å 
sammenligne tall fra elevundersøkelsen med antall aktivitetsplaner. Samtidig indikerer de store 
forskjellene mellom antall aktivitetsplaner og svar i elevundersøkelsen at det er elever som ikke har 
det trygt og godt som skolene ikke fanger opp. Dette inntrykket har også flere av respondentene vi har 
snakket med. Vi vurderer dermed at skolene registrerer for få saker sammenlignet med andel elever 
som opplever mobbing eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt.   

Skoleeier og skolene har ikke rutiner for den skjerpete aktivitetsplikten, utover at det fremkommer av 
veilederen for trygt og godt leke- og læringsmiljø at rektor skal varsle skoleeier om ansatte som 
krenker elever. Ellers gjelder de ordinære delpliktene i aktivitetsplikten for skolenes håndtering av 
tilfeller av skjerpet aktivitetsplikt. Skolene er godt kjent med plikten, men det er ulike forståelser knyttet 
til hvordan man skal handle i slike situasjoner. Noen skoleledere er videre usikre på hvordan man skal 
håndtere slike situasjoner, og ønsker seg retningslinjer for dette. Intervjudata viser at en respondent 
ville ha tatt saken direkte opp med vedkommende som krenker en elev om respondenten er trygg på 
vedkommende. Dette er i strid med § 9 A-5 der man straks skal varsle rektor. Etter vår vurdering bør 
skoleeier arbeide for å tydeliggjøre hvordan skolene og de ansatte skal håndtere den skjerpete 
aktivitetsplikten, både for å sikre en lik praksis mellom skolene og at skolene handler i tråd med 
kravene i opplæringsloven. 

§ 9 A-5 stiller krav til at skoleeier skal varsles direkte av den som har mistanke om, eller har kjennskap 
til krenkelsen om det er en i skolens ledelse som krenker. Om en slik situasjon skulle oppstå hadde 
det etter revisjonens vurdering vært hensiktsmessig med klare retningslinjer for hvordan dette skal 
foregå, for å trygge de ansatte som eventuelt skulle kommet oppi en slik situasjon. Revisjonen 
understreker at vi ikke har avdekket slike tilfeller, og at vi ikke har mistanke om det. Men av hensyn til 
alvorligheten i et eventuelt slikt tilfelle, bør det være klare og tydelige retningslinjer for hvordan dette 
skal håndteres.  

Revisjonen vurderer at skolene har system og rutiner for å informere foreldre og elever involvert i 
saker hvor aktivitetsplikten utløses om rettighetene deres etter kapittel 9 A, derunder retten til klage til 
fylkesmannen. Samtidig burde slik informasjon etter vår vurdering også kommet frem av 
aktivitetsplanen, som styrer skolens arbeid og tiltak ovenfor elever som blir krenket.  
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4. Skoleeiers system for oppfølging av 
skolene 

I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 3. "Har kommunen som skoleeier et forsvarlig system som 
er egnet til å avdekke praksis ved skolene som er i strid med opplæringsloven, og følge opp at 
skolene endrer praksis slik at de oppfyller kravene?"  

 

 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene som er benyttet er sammenfattet i vedlegg 2. Kort oppsummert er de sentrale 
revisjonskriteriene for problemstillingene belyst i dette kapittelet:  

✓ Kommunen har et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringslova blir oppfylt.  

✓ Kommunen behandler årlige rapporter om skolemiljøet. 

✓ Kommunen har utarbeidet ordensreglement som regulerer konsekvenser og tiltak.  

 

 Fakta 

4.2.1 Skoleeiers oppfølging av skolenes praksis knyttet til krav i opplæringsloven 

Oppvekstsektoren i Hurum kommune 

Hurum kommune sin administrasjon innen skolesektoren består for øyeblikket av kommunalsjef for 
oppvekst, som har det overordnede ansvaret for skolene. Kommunalsjefen var frem til sommeren 
2019 skolefaglig rådgiver. Da gikk den tidligere kommunalsjefen for oppvekst av med pensjon. I 
forbindelse med den nært forestående kommunesammenslåingen med Asker og Røyken 1. januar 
2020 vil den nye kommunalsjefen inneha stillingen ut året. 

PPT har to systemkoordinatorer som jobber ute i skolene, både med faglige og psykososiale 
utfordringer. Systemkoordinatorene jobber både på individ-, gruppe- og skolenivå. Familiens hus har 
to barne- og ungdomskontakter (BUK) som jobber tett opp mot skolene og elevene. Familiens hus er 
et lavterskeltilbud til barn, unge og familier som skal styrke barnas oppvekstsvilkår. BUK er et 
lavterskeltilbud og de er først og fremst ute i skolene for å snakke med elevene. De er også til stedes 
på fritidsklubbene i kommunen. BUK har barnevern og miljøarbeider bakgrunn, og har god trening i å 
håndtere barn og atferdsvansker. De samarbeider tett med BUK i Røyken kommune. Skolene er godt 
fornøyde med disse tilbudene og opplever at de gir dem god støtte i arbeidet med psykososialt 
skolemiljø.  

Oppvekstsektoren har lederforum en gang i måneden for alle ledere og avdelingsledere. 
Oppvekstsektoren består av PPT, Hurum kompetansesenter, skolene, barnehagene og Familiens hus. 
Familiens hus består av forebyggende helsetjenester, familietjenesten og barneverntjenesten. 
Skolene er representert ved rektor og avdelingsledere. I lederforumet har man flere ganger hatt 
psykososialt leke- og læringsmiljø som tema, og har blant annet hatt besøk av mobbeombudet i 
Buskerud.  
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Kommunen har samtidig et organisert oppvekstteam bestående av representanter fra skole, PPT, 
barnevern, helsesøster og Familiens hus. Teamet møtes en gang i måneden på hver skole og drøfter 
saker som skolen har behov for å diskutere. 

Respondentene er samstemte i at skolene i stor grad har styrt og styrer seg selv. Skolene har videre 
måtte laget det meste av malverk og planer selv. Dette medfører at malverk og planer kan se ganske 
ulike ut ved enkeltskolene. Skoleeier har de siste årene jobbet med å skape en mer felles skole. Flere 
respondenter fra skolene gir inntrykk av at de er positive til dette, og at de kan tenke seg mer 
samordning mellom skolene og mer støtte fra skoleeier i utviklingen av skolenes mal- og planverk. 
Flere respondenter mener skolenes praksis med fordel kan bli likere, blant annet med tanke på å sikre 
gode skolebytter. Andre respondenter oppgir at de har vært komfortable med å ha stor frihet til å 
utvikle mal- og planverket selv. Det fremkommer av intervjudata at det oppleves at Asker kommune 
har et mer systematisert system med større likskap mellom skolene. Det fremkommer videre av 
intervjudata at det forventes at det vil bli mer felles føringer for skolene i nye Asker kommune.  

 

Skoleeiers oppfølging av skolene 

Skoleeier har ingen skriftlige rutiner for hvordan skolene skal følges opp ved avdekket strid med 
opplæringsloven.  

Skoleeiers hovedkilde for å få innblikk i skolens praksis knyttet til kravene i Kapittel 9 A er samtaler 
med skolene. Det er tett kontakt mellom skolenes ledelse og kommunalsjef. Skoleeier opplever å ha 
god oversikt over skolene, da kommunen har relativt få grunnskoler (totalt 5). Skoleeier opplever også 
at skolens ledelse henvender seg raskt til skoleeier når det oppstår vanskelige saker på skolen. 

Skoleeier opplever at de har et godt system for å følge opp § 9 A. Samtidig opplever de at dette 
systemet kunne vært mer skriftliggjort. Det opplyses om at skoleeier tidligere hadde svært få rutiner, 
og at man har jobbet med dette de siste årene. Skoleeier har for eksempel nylig, sammen med Asker 
og Røyken, laget plan og veileder for godt og trygt leke- og læringsmiljø, som skal brukes i skolene og 
barnehagene. Skoleeier har lagt som føring at planen skal fremvises for og gjennomgås med de 
ansatte. Denne planen blir gjeldende for nye Asker kommune. 

Samtidig forekommer det at foreldre tar direkte kontakt med skoleeier. Da involverer kommunalsjefen 
seg i saken.  

Skolene utarbeider årlige tilstandsrapporter som sendes til skoleeier og behandles politisk i 
oppvekstutvalget og kommunestyret. I tilstandsrapportene viser og analyserer skolene sine resultater, 
blant annet omkring psykososialt skolemiljø. Kommunalsjefen har vært med på lage skjemaet skolene 
skal fylle ut i tilstandsrapporten. Dette skjemaet revideres og videreutvikles jevnlig. Disse 
tilstandsrapportene vil presenteres nærmere i del 4.2.2.  

Skoleeier har også tilgang til skolene sine resultater fra elevundersøkelsen.  

Skolen skal varsle skoleeier ved brudd på kapittel 9 A når det er snakk om alvorlige saker, samt saker 
som angår ansatte. Flere rektorer opplyser at de bruker å informere om og holder kommunalsjef 
oppdatert på slike saker som skolen handterer. Samtidig tar skolene særlig kontakt med skoleeier når 
det er vanskelige saker, hvor skolen trenger ekstern bistand for å løse saken. Skolene opplever at 
kommunalsjefen, som selv har skolebakgrunn, er tilgjengelig for råd og veiledning. Samtidig kan 
kommunalsjefen hjelpe til med å skaffe bistand fra andre deler av oppvekstsektoren i kommunen eller 
eksterne aktører. Skolene opplever videre at kommunalsjef følger opp skolene på en god måte. 

Ved avdekket praksis i strid med kapittel 9 A går skoleeier inn og har samtaler med skolen. Skolen 
følges tett opp, og skoleeier har dialog med foreldre. Ved behov involveres kommunedirektøren. 
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4.2.2 Rapporter om skolemiljøet 

Skolene utarbeider årlige tilstandsrapporter hvor skolene viser og analyserer sine resultater. Grunnet 
langtidssykemeldinger på ledere ved Sætre skole ble skolen fritatt fra å levere tilstandsrapport for 
2018. De andre skolene har levert tilstandsrapport for 2018 til skoleeier. Innsamlet dokumentasjon 
viser at Sætre skole utarbeidet tilstandsrapport for 2017.  

Tilstandsrapportene er bygd opp på den samme måten, og inneholder informasjon om: 

✓ Skolens visjon/mål/satsningsområder 

✓ Info om skolen 

✓ Faglige læringsresultater 

✓ Mål, måloppnåelse og resultat psykososialt læringsmiljø 

✓ Beskrivelse av samarbeid mellom skole og hjem 

✓ Beskrivelse av hva skolen er stolt over 

✓ Beskrivelse av utfordringer skolen står overfor  

✓ Konklusjon 

 

Tilstandsrapportene behandles hvert år politisk i Oppvekstutvalget ved et dialogmøte mellom 
politikerne og rektorene. Tilstandsrapportene for 2018 ble behandlet i oppvekstutvalgets møte den 
28.05.2019. Det kommer frem av saksframlegget til møtet at kommunalsjef oppvekst la frem skolene 
sine rapporter i møtet. Hensikten med rapporteringen er at kommunestyret som skoleeier skal få 
oversikt over hva de skal bistå skolene med når det gjelder nødvendige utviklingstiltak.  

Skoleeier opplyser om at tilstandsrapportene også behandles i kommunestyret.   

 

4.2.3 Ordensreglement for grunnskolene 

I Hurum kommune har hver enkelt grunnskole utarbeidet et eget ordensreglement. Det er ikke 
utarbeidet felles ordensregler for hele kommunen. Skoleeier opplyser om at de så vidt begynte på 
arbeidet med å utforme et felles ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen for et års tid 
siden. Dette arbeidet ble imidlertid stoppet da man oppdaget at det skal utarbeides et nytt felles 
ordensreglement for nye Asker kommune. Skolenes egne ordensreglementer vil dermed gjelde frem til 
det nye ordensreglementet for den nye kommunen er på plass. 

 

Folkestad skole 

Folkestad skole sitt ordensreglement ble sist endret i 2017. Reglene gjelder på skolen, på skoleveien 
og på skolebussen. Ordensreglementet inneholder regler for skolen. Blant annet er skolen en mobilfri 
sone. Ordensreglementet fastslår at alle skal oppføre seg slik en vil at andre skal oppføre seg mot en 
selv. Krenkelser som mobbing og diskriminering nevnes ikke i ordensreglementet. 

Ordensreglementet regulerer noen konsekvenser for brudd på reglementet. Ved alvorlige tilfeller kan 
elevene bli bortvist for resten av skoledagen. Hva som inngår i begrepet alvorlige tilfeller blir ikke 
spesifisert. Om en mister eller ødelegger noe av skolens utstyr må dette erstattes. Personlig utstyr 
som mobiltelefon og smartklokke som brukes i skoletiden uten tillatelse, blir beslaglagt og må hentes 
av foresatte på skolen. Midlertidig eller permanent bytte av klasse eller skole nevnes ikke som en 
konsekvens knyttet til regelbrudd. 

Bortsett fra at det opplyses om elevens rett til å bli hørt forklarer ikke ordensreglementet hvordan slike 
saker skal handteres.   
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Sætre skole 

Sætre barneskole sitt ordensreglement ble sist endret i 2011. Ordensreglementet gir regler for orden 
og oppførsel ved skolen. Den overordnede regel er at grovt språkbruk eller andre krenkende ord eller 
handlinger (som mobbing og diskriminering) ikke er tillatt.  

Ordensreglementet regulerer mulige konsekvenser for brudd på ordensreglementet: 

✓ Muntlig og skriftlig advarsel 

✓ Beslaglegge av utstyr 

✓ Midlertidig/permanent bytte av klasse eller skole 

✓ Anmeldelse ved straffbare forhold (etter fylte 12 år) 

✓ Bortvisning 

✓ Erstatningsansvar inntil 5000 kr 

 

Ordensreglementet utdyper hvordan saker med lovhjemmel i opplæringsloven og forvaltningsloven 
skal behandles. Det vises til hvordan skolen behandler og fatter enkeltvedtak, samt hvordan saker 
hvor det blir begått krenkelser skal handteres.  

 

Sætre ungdomsskole 

Sætre ungdomsskole sitt ordensreglement ble sist endret i januar 2018. Ordensreglementet 
inneholder regler for ønsket oppførsel ved skolen, samt regler for tiltak som skal brukes mot elever 
som bryter reglementet og regler for saksbehandlingen av slike saker. Reglementet gjelder for alle 
aktiviteter i skolens regi.  

 

Reglementet utdyper elevenes rettigheter og plikter. Elevene plikter blant annet å vise hensyn og 
respekt for andre, og å opptre slik at ingen føler seg utsatt for trakassering og mobbing. Elevene har 
samtidig rett til å oppleve skolemiljøet som trygt og meningsfullt og bli behandlet med respekt og 
omtanke.  

 

Ved brudd på reglementet kan følgende tiltak iverksettes: 

✓ Muntlig og skriftlig advarsel 

✓ Erstatningskrav 

✓ Bortvisning 

✓ Midlertidig/permanent bytte av klasse eller skole 

✓ Anmeldelse ved straffbare forhold 

✓ Miste rett til bruk av skolens IKT-utstyr 

✓ Beslaglegge utstyr og rusmidler 

✓ Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel 

 

Ordensreglementet beskriver hvordan slike saker skal behandles. Det er ulike saksbehandlingsrutiner 
for saker hvor det fattes enkeltvedtak (for eksempel utvisning) og saker hvor det ikke fattes 
enkeltvedtak (for eksempel når aktivitetsplikten inntreffer). Det vises til lovhjemmelen i 
opplæringsloven og saksbehandlingsregler i henhold til opplæringsloven og skolens rutiner. Det 
påpekes at eleven skal ha mulighet til å forklare seg før tiltak iverksettes. Avgjørelser skal videre 
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begrunnes med henvisning til hvilken regel som er brutt, faktum som er lagt til grunn og vurderingen 
som er gjort.  

 

Tofte skole 

Tofte barneskole sitt ordensreglement gir regler for orden og oppførsel i skolen. Reglementet er 
udatert, men av mailkorrespondanse kommer det frem at reglementet revideres før hvert skoleår. 
Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene, som på skolen, skoleveien og skoleturer. 
Reglementet gir regler for orden og oppførsel. Elevene skal møte presis og holde orden samt vise 
alminnelig god oppførsel, inklusivt vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr. 
Elevene skal videre behandle medelever, ansatte og andre elevene møter i skolen med respekt 
uansett kjønn, nasjonalitet, religion osv. Mobbing og utøving eller trussel om vold er videre oppførsel 
som ikke aksepteres.  

Ved brudd på reglementet kan følgende tiltak iverksettes: 

✓ Skolen ta kontakt med hjemmet 

✓ Erstatningskrav 

✓ Eleven bli holdt under ekstra oppsyn for å beskytte andre elever 

✓ Eleven pålegges å oppholde seg på et begrenset område 

✓ Bortvisning 

✓ Midlertidig/permanent bytte av klasse  

Ordensreglementet forklarer ikke hvordan slike saker skal behandles. 

 

Tofte ungdomsskole 

Tofte ungdomsskole sitt ordensreglement ble sist endret i 2017. Reglementet inneholder regler for 
skolen, som at digitale verktøy i skoletimene bare skal brukes til skolearbeid og at man skal vise 
respekt og oppføre seg ordentlig mot alle. Elevene skal videre bidra til et positivt skolemiljø. 
Reglementet inneholder videre forventninger til personalet og elevene. 

Reglementet gir regler og retningslinjer som beskriver hva skolen kan gjøre ved brudd på reglene. For 
eksempel kan mobbing føre til melding hjem eller bortvisning. Fysisk angrep på medelever kan føre til 
bortvisning og mulig melding til politiet. Formålet med dette er å vise en fast, rettferdig og konsekvent 
handlemåte ved uønsket oppførsel. Sanksjoner skal brukes konsekvent og ikke som trusler. 

Ordensreglementet utdyper at bortvisningssaker er regulert av forvaltningslovens bestemmelser om 
enkeltvedtak. Med unntak av at elevene skal få anledning til å forklare seg og at rektor eller 
undervisningsinspektør handterer alvorlige saker utdyper ikke ordensreglementet hvordan saker som 
ikke er enkeltvedtak skal behandles.  

 

 Vurderinger 

Skoleeier sitt system for å følge opp skolenes praksis knyttet til krav til i opplæringsloven 

Jamfør forskrift til opplæringsloven skal skolen medvirke til å etablere administrative system og 
innhente statistiske og andre opplysninger for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor 
opplæringen. Hurum kommune har et administrativt system for å innhente informasjon om skolenes 
praksis knyttet til kravene i opplæringen og vurdere om denne er i henhold til kravene i loven. Dette 
systemet baserer seg i hovedsak på samtaler med skolene, og er i liten grad skriftliggjort. Skoleeier 
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opplever at dette systemet fungerer godt da Hurum er en liten kommune hvor man har god oversikt 
over skolene. Skolens ledelse henvender seg raskt til skoleeier når det oppstår vanskelige saker. 
Samtidig opplever skoleeier at systemet i større grad kunne vært skriftliggjort.  

 

Revisjonen vurderer at dette systemet vil være en risiko når Hurum kommune skal bli en del av 
storkommunen nye Asker, og at oppfølgingen av skolene i den nye kommunen må formaliseres og 
skriftliggjøres for å fungere hensiktsmessig og effektivt. Det samme gjelder oppfølgingen av skolene 
ved avdekket praksis i strid med opplæringsloven, hvor skoleeier i dag ikke har noen skriftlige rutiner. 

 

Det er store forskjeller mellom skolene, som i stor grad har styrt og styrer seg selv. Revisjonen 
vurderer at det hadde vært formålstjenlig med større likhet mellom skolene, blant annet med tanke på 
skolebytte og overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Videre vil dette kunne lette skoleeiers 
oppfølging av skolene, noe som vil være viktig i storkommunen Nye Asker kommune.  

 

Skolene har videre i stor grad utviklet sitt eget mal- og planverk. Revisjonen vurderer at skoleeier ikke 
har hatt et forsvarlig system for å følge opp og kvalitetssikre skolenes mal- og planverk. Dette viser 
seg i ordensreglementene, hvor enkelte er i strid med opplæringsloven. Skoleeier er riktig nok blitt 
kjent med utfordringen i den senere tid, og har valgt å ikke gjøre noe med ordensreglementene da det 
skal komme et nytt ordensreglement for nye Asker kommune fra 01.01.2020. Samtidig er et av 
reglementene sist revidert i 2011, noe som tyder på at skoleeier over tid ikke har fulgt skolene tett nok 
opp. Revisjonen vurderer videre at skolene hadde hatt nytte av nærmere bistand i arbeidet med mal- 
og planverket for å forbedre og styrke dette, noe som ville vært hensiktsmessig for skolenes arbeid 
med det psykososiale skolemiljøet.  

 

I tråd med forskriften medvirker skoleeier til at skolene gjennomfører elevundersøkelsen årlig. 

 

Rapporter om skolemiljøet 

Skolene utarbeider årlige rapporter om skolemiljøet, som behandles politisk av oppvekstutvalget og 
kommunestyret. 

 

Ordensreglement 

Hver enkelt grunnskole har utarbeidet sitt eget ordensreglement. Det er tydelige forskjeller i skolenes 
reglement, både i form og innhold. Alle ordensreglementene inneholder regler, konsekvenser og tiltak. 
Samtidig er det forskjeller i hvilken grad regler, konsekvenser og tiltak beskrives i skolenes 
ordensreglement.  

I et reglement nevnes det få mulige konsekvenser av å bryte ordensreglementet. Blant annet nevnes 
ikke muligheten for å midlertidig/permanent flytte elev til en annen klasse eller skole. Det fremkommer 
av opplæringsloven § 9 A-10 tredje ledd at skolen bare kan benytte tiltak som er fastsatt i 
ordensreglementet. Revisjonen vurderer at mangelen på mulige konsekvenser og tiltak gir skolene et 
uheldig begrenset handlingsrom i saker hvor elever bryter ordensreglementet. Videre vurderer vi at 
forskjellene i innholdet gir rom for utviklingen av en uenhetlig praksis mellom skolene knyttet til 
handteringen av saker hvor elever bryter ordensreglementet.  

Ordensreglementet skal videre etter § 9 A-10 andre ledd spesifisere hvordan elever som bryter 
ordensreglementet skal behandles. Enkelte av ordensreglementene forklarer ikke hvordan slike saker 
behandles. Revisjonen vurderer slik at noen av skolene bryter dette lovpålegget. 

Sætre skole sitt ordensreglement ble sist endret for 8 år siden, i 2011. Dette er etter revisjonens 
vurdering utilstrekkelig da det har skjedd samfunnsendringer og lovendringer i utdanningspolitikken 
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siden den tid, noe som ordensreglementet bør reflektere. Dette viser seg i opphevede lovhjemler som  
det vises til i ordensreglementet som et sentralt grunnlag for skolens saksbehandling.  

Skoleeier opplyser at de er klar over utfordringen med ordensreglementene til skolene, og at de 
avventer innføringen av et felles ordensreglement for nye Asker kommune gjeldende fra 01.01.2020.  

Vår overordnede vurdering er at Hurum kommune ikke har hatt et forsvarlig system for å følge opp 
skolenes ordensreglement. 
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5. Anbefalinger 
I og med at Hurum kommune snart blir en del av nye Asker kommune er våre anbefalinger preget av 
dette, og forbedringspunkter som vi opplever vil være viktig for Hurumskolene i den nye kommunen. 
Våre anbefalinger er at Hurum kommune prioriterer følgende: 

✓ Skolenes eget planverk for arbeidet med å fremme elevenes helse, trivsel og læring bør favne 
videre enn mobbing, og være en del av en helhetlig plan for det psykososiale skolemiljøet. 

✓ Hurum kommune/skolene bør vurdere hvordan man i større grad kan legge til rette for at foreldre 
og elever informeres om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 A. 

✓ Hurum kommune/skolene bør iverksette tiltak for å sikre at mobbing, andre krenkelser og elever 
som ikke har det trygt og godt fanges opp. 

✓ Hurum kommune/Nye Asker kommune bør tydeliggjøre hvordan skolene og de ansatte skal 
håndtere den skjerpete aktivitetsplikten. 

✓ Elever og foreldres rettigheter bør fremkomme av aktivitetsplanen. 

✓ Hurum kommune bør etterstrebe og jobbe for å utvikle en mer enhetlig skole i nye Asker 
kommune.  

✓ Hurum kommune bør etterstrebe, og jobbe for, at det administrative systemet for oppfølgingen av 
skolene systematiseres og skriftliggjøres i nye Asker kommune. 

✓ Hurum kommune bør etterstrebe og følge opp at det nye ordensreglementet for nye Asker 
kommune: 

• Etterlever kravene i opplæringsloven til ordensreglement  

• Regulerer konsekvenser og tiltak på en formålstjenlig måte 

• Setter frister og tidspunkt for revisjon, herunder ved sentrale lovendringer i opplæringsloven  
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6. Uttalelse fra kommunedirektøren 
Hurum kommune takker for en grundig og omfattende revisjonsrapport. Det er svært nyttig for oss å få 
en gjennomgang av alle våre planer og rutiner angående opplæringslovens § 9a. Vi tar KPMGs funn 
og kommentarer på alvor og til orientering, og vi har følgende kommentarer til punktene: 
 

✓ Skolenes eget planverk for arbeidet med å fremme elevenes helse, trivsel og læring bør favne 
videre enn mobbing, og være en del av en helhetlig plan for det psykososiale skolemiljøet. 

 

Når den endelige rapporten foreligger, vil vi gjennomgå den med alle rektorene i kommunen. Dette 
punktet vil bli presisert og kommunen vil se til at skolene følger det opp. 

 

✓ Hurum kommune/skolene bør vurdere hvordan man i større grad kan legge til rette for at foreldre 
og elever informeres om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 A. 

 

Hurum kommune vil be skolen lage en rutine for hvordan de vil informere foreldrene og elevene om 
deres rettigheter etter opplæringslovens § 9a. Dette vil være et naturlig tema hver høst på 
foreldremøtene. 

 

✓ Hurum kommune/skolene bør iverksette tiltak for å sikre at mobbing, andre krenkelser og elever 
som ikke har det trygt og godt fanges opp.  

 

Kommunen er klar over at det er stor forskjell mellom antall aktivitetsplaner og antall elever som svare 
i Elevundersøkelsen at de blir mobbet. Etter at opplæringsloven § 9a ble endret i 2017, har vi mange 
flere aktivitesplaner enn vi tidligere hadde vedtak. Dette kan tyde på at vi med lovendringen har fått et 
system som fører til at vi fanger opp flere tilfeller av mobbing og krenkelser enn tidligere.  

Vi vil jobbe med dette punktet i nye Asker. 

 

✓ Hurum kommune/Nye Asker kommune bør tydeliggjøre hvordan skolene og de ansatte skal 
håndtere den skjerpete aktivitetsplikten. 

 

Hurum kommune vil sørge for at det i veilederen for et trygt og godt leke- og læringsmiljø vil komme 
en rutine for hvordan skolene og de ansatte skal håndtere den skjerpede aktivitetsplikten.  

 

✓ Elever og foreldres rettigheter bør fremkomme av aktivitetsplanen. 

 

Nye Asker skal utarbeide en ny mal for aktivitetsplan hvor elever og foreldres rettigheter vil 
fremkomme. 

 

✓ Hurum kommune bør etterstrebe og jobbe for å utvikle en mer enhetlig skole i Nye Asker 
kommune. 
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Dette mener vi vil bli ivaretatt gjennom felles kompetanseplan for hele kommunen, Forventningsbrevet 
fra direktøren for oppvekst, og gjennom nettverk på tvers av skoler og mellom ledere. 

Nye Asker vil være en aktiv skoleeier som blant annet har utarbeidet et skjema kalt «Skoleeiers 
kontroll», hvor det er tatt utgangspunkt i kravene i opplæringsloven. 

✓ Hurum kommune bør etterstrebe, og jobbe for, at det administrative systemet for oppfølgingen av 
skolene systematiseres og skriftliggjøres i Nye Asker kommune. 

 

Asker har allerede utarbeidet et administrativt system, kalt «Skoleeiers kontroll», som alle skolene i 
den nye kommunen må besvare og sende inn en gang i året. Med utgangspunkt i disse skjemaene, vil 
10 skoler hvert år få nærmere tilsyn. Når tilsynet er klart, vil de aktuelle skolene få en tilbakemelding 
og alle skolene blir invitert til en «læringssamling». Dette arbeidet er allerede startet opp og skolene 
har innleveringsfrist av skjemaet 15. november 2019. 

 

✓ Hurum kommune bør etterstrebe og følge opp at det nye ordensreglementet for Nye Asker 
kommune: 

• Etterlever kravene i opplæringsloven til ordensreglement.  

• Regulerer konsekvenser og tiltak på en formålstjenlig måte. 

• Setter frister og tidspunkt for revisjon, herunder ved sentrale lovendringer i opplæringsloven. 

 

På nyåret skal det utarbeides et ordensreglement for nye Asker. Hurum kommune vil sørge for at 
punktene nevnt over vil bli tatt med i ordensreglementet. Før ordensreglementet blir sendt til politisk 
behandling, vil det sendes på høring til skolene, elevråd og skolenes rådsorgan. 

 

 

Sætre/Hurum den 8. november 2019 

 

Lars Joakim Tveit 
Kommunedirektør (sign) 
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Vedlegg 1 Dokumentliste 
Kommunale planar 

✓ Økonomi- og handlingsplan for 2018-2021 

✓ Trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler 

✓ Veileder trygt og godt leke- og læringsmiljø 

✓ Samtenking, samhandling, samtidig og sammen - strategisk plan for barn og unge 2017 – 2020 – 
2027 Hurum kommune 

✓ Handlingsplan bekymringsfullt fravær 

✓ Årshjul for overgang fra barnehage til skole og SFO 

 

Rutiner, prosedyrer og handlingsplaner i skolene 

✓ § 9a – elevenes psykososiale miljø. Folkestad skoles rutiner 

✓ Prosedyrer ved mobbing – Sætre ungdomsskole 

✓ Aksjonsplan for bedret skolemiljø ved Sætre skole 

✓ Handlingsplan for å fremme et godt psykososialt miljø – Tofte skole 

✓ Sætre ungdomsskole 2018-2020 "Grytnespermen"  

✓ Utkast til Sætre skoles handlingsplan mot mobbing 

 

Tilstandsrapporter 

✓ Tilstandsrapport og analyse for Folkestad skole for 2018 

✓ Tilstandsrapport og analyse Sætre ungdomsskole 2018 

✓ Tilstandsrapport og analyse for Tofte skole for 2018 

✓ Tilstandsrapport og analyse for Tofte ungdomsskole 2018 

✓ Tilstandsrapport for Sætre skole for 2017 

 

Ordensreglement 

✓ Folkestad skole ordensregler 

✓ Trivselsregler for Sætre skole 

✓ Sætre ungdomsskole – ordensreglement 

✓ Tofte skole – Ordensreglement 

✓ Tofte ungdomsskole – skoleregler og handlingsplan for et godt psykososialt miljø 

 

Møte oppvekstutvalget 
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✓ Innstilling til møte oppvekstutvalg 28.05.20196 

✓ Saksprotokoll til møte oppvekstutvalg 28.05.20197 

 

Andre dokumenter 

✓ Kommunens hjemmesider 

✓ Statistikk over uønskede hendelser i skolene i Hurum som har medført aktivitetsplan etter § 9a 
skoleåret 2018/2019 

✓ Diverse kommentarer 

✓ Læringsmiljøet ved Sætre skole – informasjon foreldremøte 6. trinn 

✓ Elevundersøkelsen for grunnskolene 7. og 10. trinn i Hurum kommune, hentet fra Skoleporten8 

✓ Elevundersøkelsen for grunnskolene 7. og 10. trinn Asker kommune, Røyken kommune, Buskerud 
fylke og nasjonalt 

✓ Elevundersøkelsen9 

✓ Elevundersøkelsen - hjelp til tolkning10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6http://195.18.204.138/eInnsyn/Utvalgsbehandling/ShowUtvalgBehandlingDocument/15432/SaksFreml

egg 

7http://195.18.204.138/eInnsyn/Utvalgsbehandling/ShowUtvalgBehandlingDocument/15432/Protokoll 

8https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-
kommune?orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2 

9 https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ 

10 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-

kommune/hjelptiltolkning 

http://195.18.204.138/eInnsyn/Utvalgsbehandling/ShowUtvalgBehandlingDocument/15432/SaksFremlegg
http://195.18.204.138/eInnsyn/Utvalgsbehandling/ShowUtvalgBehandlingDocument/15432/SaksFremlegg
http://195.18.204.138/eInnsyn/Utvalgsbehandling/ShowUtvalgBehandlingDocument/15432/Protokoll
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-kommune?orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-kommune?orgaggr=a&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-kommune/hjelptiltolkning
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/hurum-kommune/hjelptiltolkning
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1992: Lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven)  

Kravet om internkontroll følger av kommuneloven § 23, andre ledd: 

- " (…) Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll". 

 

Kunnskapsdepartementet 2018: Lov om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa (opplæringslova)  

Opplæringslova er etter § 1-2 gjeldende for alle grunnskoleopplæring i offentlige skoler. Loven gjelder 
også grunnskoleopplæring i private grunnskoler som ikke får statstilskudd etter friskolelova, og for 
privat hjemmeopplæring i grunnskolen.  

§ 8-1 første ledd gir grunnskoleelever rett til å gå på den skolen som ligger nærmest nærmiljøet som 
de sokner til. Samtidig kan en elev i særlige tilfeller etter paragrafens fjerde ledd flyttes til en annen 
skole enn den man har rett til å gå på etter første ledd om hensynet til andre elever tilsier dette. 
Grunnen til at en elev kan flyttes kan for eksempel være at eleven mobber en eller flere medelever. 
Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev skal det prøves ut andre tiltak. Når nødvendig kan eleven 
flyttes til en skole utenfor kommunen, men ikke slik at eleven må flytte ut av hjemmet eller at 
skoleskyssen blir uforsvarlig lang.  

§ 9-1 stadfester at rektor skal lede opplæringen i skolen, og holde seg fortrolig med den daglige 
virksomheten i skolene. Rektor skal også arbeide for å videreutvikle virksomheten. Hver skole skal ha 
en forsvarlig, pedagogisk og administrativ ledelse. § 9-2 gir elevene rett til nødvendig rådgiving om 
utdanning, yrkestilbud, yrkesvalg og om sosiale spørsmål.  

§ 9-A handler om elevene sitt skolemiljø. Kapittel 9 A gjelder etter § 9 A-1 for elever i grunnskolen og 
videregående skole. Kapitlet gjelder også elever som deltar i leksehjelpordninger og 
skolefritidsordninger, med unntak av §§ 9 A-10 og 9 A-11. 

§ 9 A-2 gir alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Etter § 9 
A-3 skal skolen ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
Samtidig skal skolen arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme elevene sin helse, miljø og 
trygghet slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylt. Dette er rektor sitt ansvar.  

§ 9 A-4 gir skolen aktivitetsplikt, som skal sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. 
Paragrafen er delt i fem ledd. 

Aktivitetspliktens første ledd gir alle som arbeider på skolen en plikt til å følge med på om elevene har 
et trygt og godt skolemiljø. Om mulig skal de ansatte gripe inn mot krenking som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering.  

De ansatte skal etter aktivitetspliktens andre ledd varsle rektor om de har mistanke om eller kjennskap 
til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke 
har et trygt og godt skolemiljø skal skolen snarest undersøke saken.  
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Videre skal skolen etter aktivitetspliktens tredje ledd så langt det finnes egnede tiltak sørge for at 
eleven får et trygt og godt skolemiljø når eleven selv sier at hans/hennes skolemiljø ikke er trygt og 
godt. Dette gjelder også om en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Aktivitetsplikten fjerde ledd gir elevene rett til medvirkning. Skolen skal sørge for at involverte elever 
blir hørt. Hva som er best for elevene skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. 

Til slutt setter aktivitetspliktens femte ledd krav til at skolen skal lage en skriftlig plan når det blir gjort 
tiltak i en sak. I planen skal det stå: 

✓ Hvilket problem tiltakene skal løse 

✓ Hvilke tiltak skolen har planlagt 

✓ Når tiltakene skal gjennomføres 

✓ Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene 

✓ Når tiltakene skal evalueres 

Skolene skal dokumentere hva som gjøres for å oppfylle aktivitetsplikten etter første til femte ledd.   

§ 9 A-5 gir skolen en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev. Om en 
som jobber på skolen har mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter 
en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering skal vedkommende straks 
varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier. Dersom det er en i ledelsen ved skolen som står bak 
krenkelsen skal skoleeier varsles direkte av den som har mistanke om eller kjennskap til krenkelsen. 
Undersøkelse og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal straks settes i verk. 

§ 9 A-6 omfatter Fylkesmannen sin håndheving av aktivitetsplikten i enkeltsaker. Elev og foreldre kan 
etter paragrafens første ledd melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor og 
om en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Fylkesmannen avgjør i henhold til paragrafens andre ledd om aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 
er oppfylt. Om saken ikke er tatt opp med rektor eller om det er under en uke siden den ble tatt opp 
skal Fylkesmannen avvise saken, med mindre særlige grunner gjør dette urimelig. Det same gjelder 
om saken ikke gjelder skolemiljøet på skolen der eleven går når saka blir meldt til Fylkesmannen. 

Etter paragrafens tredje ledd skal skolen og skoleeier uten hinder av lovfestet taushetsplikt legge frem 
opplysninger som Fylkesmannen mener må til for å utrede saken. Fylkesmannen skal sørge for at 
involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene skal være et grunnleggende hensyn i 
saksbehandlingen.  

I henhold til paragrafens fjerde ledd kan Fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at 
eleven får et trygt og godt skolemiljø, så fremt Fylkesmannen sin konklusjon er at skolen ikke har 
oppfylt aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5. Det skal settes en frist for skolen til å gjennomføre 
vedtaket og Fylkesmannen skal følge opp saken. Fylkesmannen kan vedta reaksjoner etter skolen sitt 
ordensreglement, jamfør § 9 A-10. Fylkesmannen kan også avgjøre at en elev skal bytte skole jamfør 
§ 8-1 fjerde ledd.  

Paragrafens femte ledd stadfester at avgjørelsen til Fylkesmannen er et enkeltvedtak og kan påklages 
etter reglene i forvaltningsloven. Skoleeier har ikke klagerett.  

§ 9 A-8 første ledd gir elevene rett til å delta i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et 
trygt og godt skolemiljø. Andre ledd stadfester at elevrådet kan oppnevne representanter til å ivareta 
elevene sine interesser overfor skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker. Om det finnes et 
arbeidsmiljøutvalg eller liknende ved skolen kan elevene møte med opptil to representanter når 
utvalget behandler saker som gjelder skolemiljøet. Representantene skal kalles inn til møtene med 
talerett og rett til å få meningen sin protokollert. Representantene skal ikke være til stede når utvalget 
behandler saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger.  
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§ 9 A-9 gir skolen informasjonsplikt og elevene og foreldre rett til å uttale seg. Etter første ledd skal 
skolen informere elevene og foreldre om deres retter etter kapittel 9 A. Skolene skal også informere 
om aktivitetsplikten etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om muligheten til å melde saken til Fylkesmannen etter 
§ 9 A-6.  

Andre ledd gir skolen plikt til å varsle elever og foreldre snarest mulig om noe ved skolemiljøet kan 
skade elevene sin helse.  

Etter tredje ledd skal samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, elevrådet og foreldre 
holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig tas med i arbeidet med 
skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et 
godt og trygt skolemiljø. De har også rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker relevante 
for skolemiljøet. 

§ 9 A-10 omhandler ordensreglement. Kommunen skal etter første ledd gi forskrift om 
ordensreglement for den enkelte grunnskole. Etter andre ledd skal dette reglementet gi regler om 
elevenes retter og plikter så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet skal 
inneholde regler om orden og oppførsel, om tiltakene som kan nyttes mot elever som bryter 
reglementet og om hvordan slike saker skal behandles. Tredje ledd spesifiserer at skolen bare kan 
benytte seg av tiltak som er fastsatt i ordensreglementet. Tiltak skal ikke innebære fysisk refsing eller 
annen krenkende behandling. Før det blir tatt avgjørelse om tiltak har eleven rett til å forklare seg 
muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Etter fjerde ledd skal ordensreglementet gjøres kjent for 
elever og foreldre.  

I henhold til § 9 A-11 første ledd kan kommunen fastsette i ordensreglementet at grunnskoleelever 
kan vises bort fra undervisninga dersom de i alvorlig grad eller flere ganger bryter reglementet. Elever 
på 1-7 trinn kan vises bort for enkelttimer eller resten av dagen, og elever på 8-10 trinn for opptil tre 
dager.  

Etter tredje ledd kan rektor vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Om ikke 
kommunen fastsetter noe annet kan rektor gir lærerne høve til å vise bort elever fra egen undervisning 
for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer.  

Jamfør fjerde ledd skal skolen vurdere andre tiltak før det blir gjort vedtak om bortvisning. Foreldre 
skal varsles før en elev på 1-7 trinn blir bortvist for resten av dagen.  

Etter § 11-1 skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en 
for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. En av kommunens 
representanter skal være rektor ved skolen. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 
skolen.  

Videre skal skolen etter § 11-1a ha et skolemiljøutvalg. Her skal elever, foreldrerådet, ansatte, 
skoleledelsen og kommunen være representert. Representanter for elevene og foreldre skal til 
sammen være i flertall. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal 
medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldre tar aktivt del i arbeidet med å skape gode 
skolemiljø. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.  

Etter § 11-2 skal det være elevråd for årstrinnene 5-7 og 8-10 med representanter for elevene. 
Elevrådet skal ha en elevrådskontakt blant undervisningspersonalet som skal hjelpe elevrådet. 
Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene og arbeide for et godt lærings- og skolemiljø. 
Rådet kan uttale seg i saker som gjeld elevene sitt nærmiljø.  

§ 11-4 fastsetter at det skal være et foreldreråd med foreldre som medlemmer. Rådet skal fremme 
foreldrene sine fellesinteresser og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet for å skape 
gode skolemiljø.  
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Kunnskapsdepartementet: Forskrift til opplæringslova 

Etter kapittel 2 skal skoleeier medvirke til å etablere administrative system og innhente statistiske og 
andre opplysninger som trengs for å vurdere tilstanden og utviklingen innenfor opplæringen. Skoleeier 
skal sørge for at nasjonale undersøkelser om motivasjon, trivsel, elevmedvirkning, elevdemokrati og 
fysisk miljø blir gjennomført og fulgt opp lokalt. 

 

Kunnskapsdepartementet: Prop. 57L (2016-2017), endringer i opplæringslova og friskolelova 

Proposisjonen foreslår omfattende endringer i opplæringslovas regler om skolemiljø. Ved å tydelig 
plassere rettigheter og ansvar sier regjeringen klart ifra om at mobbing i skolen ikke skal skje, at det 
skal nytte å si fra og at regelverket skal virke for elevene. Proposisjonen foreslår et nytt kapittel om 
skolemiljø i opplæringslova (Dagens kapittel 9A) som skal gjelde for elever i offentlige og private 
skoler. Departementet ønsker i proposisjonen å lovfeste enda tydeligere kravene til hva skolene skal 
gjøre når elever blir mobbet eller ikke har det trygt og godt på skolen. I kapittel 9A legges det tydelige 
og strenge plikter på skoleeiere og skoler. Det ligger en klar forventning om at skolene skal mobilisere 
i det forebyggende arbeidet og vise rask og effektiv handling i enkeltsaker. Proposisjonen vektlegger 
at 9A setter tydelige krav til dokumentasjon da det er viktig med forsvarlig dokumentasjon i tilfelle 
saken senere skal overprøves av Fylkesmannen.  

 

Rett til et trygt og godt skolemiljø og nulltoleranse mot krenkelser 

Endingene i opplæringslova medfører at elevene gis rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette innebærer 
ikke endringer i elevenes eksisterende individuelle rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, men 
uttrykker elevenes rettigheter tydeligere og mer brukervennlig. Ønsket her er å gjøre bestemmelsen 
klarere og lettere å forstå. Departementet mener at retten til et godt fysisk og psykososialt miljø bør 
fastslås i en felles overordnet bestemmelse. Begrepet skolemiljø favner slik både det fysiske og 
psykososiale miljøet på skolen. 

Begrepet trygt beskriver og tydeliggjør elevenes rett. Begrepet innebærer blant annet at elevene ikke 
skal komme til skade og at elever skal føre at skolen er et trygt sted å være. Trygghet kan også 
handle om forutsigbarhet og forventninger om at skolen handler om noe skjer. Samtidig kan trygt 
oppfattes snevrere enn godt. Situasjoner der skolemiljøet ikke er utrygt og samtidig fører til dårlig 
trivsel og læring kan forekomme. For å sikre at elevenes rettighet ikke svekkes foreslår departementet 
at begge begrepene, trygt og godt, brukes i opplæringslova.  

Lovteksten angir videre at skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Dette er et vidt begrep 
som også omfatter behovet for sosial tilhørighet.  

Endringene i proposisjonen medfører også en nulltoleranse mot krenkelser, som departementet 
mener er så viktig at det bør lovfestes. Departementet mener at nulltoleranse skal komme til uttrykk 
gjennom å lovfeste at skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, som vist i § 9 A-3 i opplæringslova i 
dag.  

I kapittel 9A nevnes mobbing, vold, diskriminering og trakassering som eksempler på krenkelser. 
Kunnskapsdepartementet understreker i proposisjonen at dette er eksempler og ikke en uttømmende 
oppramsing av krenkelser. Begrepet krenkelser diskuteres nærmere i proposisjonen. Det omfatter 
direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, for eksempel hatytringer. I tillegg omfatter 
begrepet mer indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Begrepet skal tolkes 
vidt understreker departementet. Samtidig er ikke enhver kritisk ytring eller uenighet mellom elevene 
ment å være omfattet av dette. Elevene har vern mot diskriminering og trakassering, blant annet 
grunnet kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og nedsatt 
funksjonsevne.  
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Skolens aktivitetsplikt 

Formålet med den nye aktivitetsplikten er å sike at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har 
det trygt og godt på skolen. Plikten til å lete etter og sette inn tiltak løper så lenge eleven ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. Videre er aktivitetsplikten ment å forenkle og effektivisere skolene sin 
handling rettet mot en elevs skolemiljø. Proposisjonen erfarer at den gamle ordningen med 
enkeltvedtak for tiltak angående psykososialt skolemiljø var tidkrevende og vanskelig å gjennomføre. 
Videre tok denne ordningen tid og ressurser skolene burde brukt på umiddelbart handling.  

Skolene har derfor ikke lenger plikt til å fatte enkeltvedtak når elever eller foreldre ber om tiltak som 
gjelder det psykososiale miljøet. Denne er erstattet av en aktivitetsplikt, som viderefører og tydeliggjør 
skolens plikt til å undersøke og handle. Aktivitetsplikten styrker også skolens plikt til å handle.  

Aktivitetsplikten gjelder alle som arbeider på skolen; heltid, deltid og alle slags stillinger, også 
vaktmestere og renholdsarbeidere. Dette gjelder også voksne som regelmessig oppholder seg på 
skolen, for eksempel i SFO og leksehjelpordning. Departementet ønsket en slik vid plikt for å skape 
best mulig sikkerhet for at alle er årvåkne og tar affære om en elev ikke har det godt på skolen. For å 
oppnå dette må plikten gjelde alle som arbeider på skolen. Plikten gjelder all virksomhet i skolen, SFO 
og leksehjelp. 

Det avgjørende er hvordan eleven opplever det er å være på skolen. Om årsaken til dette ligger 
utenfor skolen i tid eller fysisk område, så begrenser ikke dette skolens aktivitetsplikt så lenge elevens 
opplevelse preger skolemiljøet negativt. Dette kan være aktuelt i forbindelse med digital mobbing 
utenfor skolen, eller tidligere mobbing som påvirker nåtidens skolemiljø. 

Plikten gir alle ansatte en lik plikt til å ta affære. Samtidig kreves det mer av en ansatt som har en 
omsorgsrolle overfor elevene enn ansatte med andre typer oppgaver. Plikten til å undersøke og sette 
inn tiltak hviler på skolen, og ikke den enkelte ansatt. Samtidig vil noen ansatte utfra sin rolle, 
kompetanse eller stilling naturlig ha en mer sentral posisjon i oppfyllelsen av delpliktene i 
aktivitetsplikten.  

Det påpekes i proposisjonen at det er en naturlig del av skolens systematiske arbeid at skolen 
avklarer og tydeliggjør hva som forventes av den enkelte ansatt ut fra rollen og oppgavene den 
enkelte har. Å fordele vise oppgaver knyttet til de ulike delpliktene i aktivitetsplikten, for eksempel 
inspeksjon i friminutter, tilsyn i garderober, ta imot varslene fra de ansatte osv. vil være en del av 
skolens systematiske arbeid.  

Skolen er i Kapittel 9A utpekt som pliktsubjekt. Det vil etter departementet sin vurdering gjøre det mer 
forståelig og forutsigbart både for skolen, elever og foreldre at den som utfører oppgaven og etter 
loven har pliktene er pliktsubjekt. Samtidig er det skoleeier som har det overordnede ansvaret for at 
opplæringslova oppfylles på den enkelte skole.  

Aktivitetsplikten har fem delplikter: 

1: Følge med 

Den første plikten er å følge med. Dette er nødvendig for å få mistanke om at en elev ikke har et trygt 
og godt skolemiljø. Denne mistanken utløser igjen de andre delpliktene. Denne delplikten medfører at 
ansatte ikke kan unndra seg ansvar. Departementet understreker i proposisjonen at plikten må sees i 
sammenheng med plikten til å drive et systematisk arbeid for å forebygge og avdekke om elever ikke 
har det trygt og godt på skolen. Jo mer systematisk dette arbeidet er desto større sannsynlighet er det 
at utfordringer oppdages tidlig. Følge med-plikten medfører plikt til inspeksjonsordninger, tilsyn og lav 
terskel for å bry seg om hva elevene driver med. Videre må skolen systematisk arbeide med 
forebygging og avdekking av krenkelser og dårlig skolemiljø. Hvordan skolen følger med må tilpasses 
lokalt etter forhold ved elevene og skolen. Hvilke aktiviteter skolen skal gjennomføre i denne 
forbindelse må baseres på faglig skjønn.  

Departementet understreker videre at visse elever har en særlig høy risiko for å utsettes for krenkelser 
og at skolen gjennom rettspraksis har et skjerpet ansvar for å ivareta slike elever. Dette kan være 
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knytt til religion, kjønnsuttrykk, sosio-emosjonelle vansker eller atferdsvansker. Tidligere krenkelser 
kan videre gjøre eleven særskilt sårbar. En viktig forutsetning for å utføre plikten er at alle ansatte 
kjenner til plikten og har den kompetansen som skal til for å utføre plikten. Enhver må vite hvordan en 
skal være årvåken for forhold eller oppførsel som kan være en indiksjon på at eleven ikke har et trygt 
og godt skolemiljø. Dette er rektors ansvar som del av det systematiske arbeidet for å sikre et godt og 
trygt skolemiljø, og skoleeiers ansvar som øverste ansvarlig for at opplæringslova oppfylles.  

 

2: Gripe inn 

Den andre plikten er å gripe inn. Dette er ikke det same som å sette inn tiltak. Inngrep skjer 
umiddelbart og handler om å stoppe en pågående situasjon, som en krenkelse eller 
utfrysingssituasjon. Dette kan innebære å stanse og irettesette elver som krenker andre. Plikten 
begrenser seg til inngrep som er mulig for den ansatte å gjennomføre. Den ansatte skal ikke stå i fare 
for å skade seg selv eller krenke elever for å stanse situasjonen. Nødrett og nødverge kan unntaksvis 
gi grunnlag for å overskride denne grensen. I forbindelse med denne plikten er det viktig at rektor som 
en del av skolens systematiske arbeid sørger for at de ansatte kjenner plikten og har kompetanse om 
hvordan det skal gjøres. Skoleeier har her plikt til å sørge for at skolen har riktig og nødvendig 
kompetanse.  

 

3: Varsle rektor 

Den tredje plikten er å varsle rektor ved mistanke eller kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkelser 
eller ikke har det trygt og godt av andre årsaker. Dette er minimumskrav, og skolen og skoleeier kan 
bestemme at de ønsker å ha en lavere terskel. Departementet mener at i alle situasjoner der en har  
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal det varsles til rektor. 
Dette legger grunnlaget for at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene har 
det. Det vil videre gi rektor et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker og få viktig informasjon til 
skolens systematisk arbeid. Rektor kan delegere mottak av varsel til en annen person, men har selv 
ansvaret for at dette handteres forsvarlig.  

Departementet understreker at terskelen for hva som gjør at en ansatt har mistanke eller kjennskap til 
at en elev ikke har det trygt og godt på skolen skal være lav. Det er nok at eleven sier at det ikke er 
trygt og godt på skolen til at den ansatte har kjennskap. Mistanke kan videre vise seg gjennom 
observasjoner, tilbakemeldinger fra undersøkelser/kartlegginger, beskjeder fra foreldre eller 
medelever, sosiale medier osv. De ansatte må videre være bevisst på at barn og unge viser utrygghet, 
frustrasjon, mistrivsel osv. på ulike måter. Dette fordrer et kompetent og årvåkent blikk.  

Departementet mener det ikke er hensiktsmessig å lovregulere hvor raskt varslingen skal skje. Dette 
må vurderes ut ifra sak til sak. Departementet forutsetter at ledelsen og de ansatte finne frem til gode 
løsninger for hvordan varsling skal skje og hvordan informasjon skal ivaretas. Dette handler for 
eksempel om å ha klare interne retningslinjer for når saker skal varsles, og ha klare retningslinjer og 
rutiner for varsling. Dette er en del av skolens systematisk arbeid jamfør § 9 A-3.  

I alvorlige tilfeller skal skoleeier varsles. Formålet er å gjøre skoleeier kjent med saker slik at skoleeier 
kan involvere seg i hvordan den skal løses. Alvorlige saker kan være svært voldelige saker eller 
integritetskrenkende saker, som når flere elever alvorlig har krenket en enkeltelev eller skolens ledelse 
over tid ikke har klart å løse en sak. Digital mobbing på tvers av skoler eller grove trusler bør varsles til 
skoleeier. Skoleeier kan fastsette egne rutiner for når skolene skal varsles skoleeier. Her kan det 
fastsettes lavere terskel for å varsle enn loven krever.  

 

4: Undersøke og 5: sette inn tiltak 
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Den fjerde plikten er å undersøke og den femte plikten å sette inn tiltak. Dette utløses av mistanke 
eller kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkelser eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt 
på skolen. Plikten er vid, og gjelder enhver mistanke eller kjennskap. Undersøkelsesplikten inntrer 
allerede ved mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt. Det skal være en lav terskel for å 
undersøke en sak. Om eleven sier hun/han ikke har det trygt og godt skal dette undersøkes. Samtidig 
skal en sette inn tiltak (plikt 5) om eleven sier dette. For å oppfylle undersøkelses- og tiltaksplikten og 
sette inn egnede tiltak må skolen undersøke alle tilfeller der eleven sier fra om at han/hun ikke har det 
trygt og godt.  

Når undersøkelsesplikten utløses skal skolen snarest gjennomføre nødvendige undersøkelser. Det vil 
si å innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd og om skolemiljøet ikke er trygt og 
godt for en elev. Plikten handler om å undersøke hva som ligger bak elevens opplevelse. 
Undersøkelsen må ha som formål å få fram fakta, bakgrunnsinformasjon og hvilke forhold som 
påvirker synet på skolemiljøet. Dette må brukes for å vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres.  

Skolen må som del av aktivitetsplikten ta tak i alle situasjoner der eleven opplever å ikke ha et godt og 
trygt skolemiljø. 

For å få elever til å si fra om at skolemiljøet ikke er godt og trygt lovfestes plikten til å informere elever 
og foreldre om elevens rettigheter etter loven, skolens aktivitetsplikt og elevens mulighet til å få saken 
prøvd hos fylkesmannen.  

Plikten til å undersøke og sette inn tiltak gjelder i alle tilfeller der eleven ikke har et godt og trygt 
skolemiljø, også der eleven ikke innrømmer og insiterer på at alt er i orden. Det er videre opp til skolen 
å avgjøre om det er nødvendig med tiltak også om eleven er motvillig. Skolen er videre forpliktet til å 
ta hensyn til elevens beste, og det kan innebære at en setter inn tiltak selv om barnet ikke ønsker det.  

Plikten til å sette inn tiltak er vid. Skolen har plikt til å sette inn tiltak som er egnet for å sørge for at 
eleven får et trygt og godt skolemiljø. Dette omfatter plikt til å følge opp, evaluere og eventuelt legge til 
eller endre tiltak for å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø. Tiltakene må tilpasses den konkrete 
saken.  

Skolen har ikke plikt å løse problemer og utfordrende situasjoner i elevens fritid og hjemmesituasjon, 
men de skal så godt det lar seg gjøre hjelpe eleven.  

Selv om vedtaksplikten er fjernet, vil noen tiltak fortsatt kreve enkeltvedtak. Dette er bare tiltak som 
begrenser enkeltelevers rettigheter etter loven. Eksempler er bortvisning og tvunget skolebytte. 
Samtidig understreker departementet at aktivitetsplikten ikke i seg selv hjemler tiltak rettet mot elever. 
Departementet legger til grunn at de fleste vedtak ikke krever egen lovhjemmel eller enkeltvedtak. 

 

Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever 

Ved mistanke om ansatt som krenker en elev skal dette undersøkes grundig, og både den ansatte og 
eleven sin mening og oppfatning skal utredes og lyttes til. Samtidig er det en alvorlig sak som må ha 
høy prioritert. Prosessen med å undersøke og sette inn tiltak må gjennomføres effektivt og så raskt 
som forsvarlig. Tiltak må tilpasses de saksforhold som undersøkelsene avdekker. Plikten gjelder 
overfor alle ansatte som regelmessig oppholder seg på skolen for å gjøre arbeid eller tjeneste.  

 

Rett til å bli hørt og plikt til å ta hensyn til barnets beste 

Retten til å bli hørt og medvirke gjelder for alle elever. Elever som mistenkes for å krenke andre elever 
eller som har krenket andre elever har den samme rettssikkerhetsvern og rett til å bli hørt som offeret 
for krenkelsene. Elever som krenker andre elever kan også selv opplever å ha ikke ha det trygt og 
godt på skolen og selv ha behov for støtte, hjelp og tiltak. 
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Hvordan og hvilke elever som skal medvirke må det tas stilling til i hver enkelt sak. Hensynet til 
barnets beste skal vektlegges.  

 

Oppfylle aktivitetsplikten 

Skolen kan sies å ha oppfylt sin aktivitetsplikt når skolen har gjort alt som med rimelighet kan 
forventes å sikre at mobbing og krenkelser stanser, og at eleven kan ha det trygt og godt på skolen. 
Aktivitetsplikten løper så lenge eleven ikke har det trygt og godt på skolen og det finnes egnede tiltak 
som kan gjøre at eleven får et trygt og godt skolemiljø. 

Når man vurderer om skolen har oppfylt aktivitetsplikten må det vurderes ut fra en faglig standard hva 
som kan forventes av skolen på ethvert tidspunkt i saksforløpet. Departementet mener den riktige 
terskelen er å forvente at skolen gjennomfører de aktiviteter man med rimelighet kan forvente i den 
konkrete saken. Om skolen har gjort alt som med rimelighet kan forventes på de ulike stadiene i saken 
for å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø er aktivitetsplikten oppfylt.  

 

Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

Rundskrivet ble sendt ut etter at de nye reglene om skolemiljø i opplæringslova trådte i kraft 1. august 
2017. Rundskrivet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på 
skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. 

Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever i grunnskolen og videregående 
skole. Reglene om elevenes skolemiljø gjelder på skolen i skoletiden, herunder også leksehjelps- og 
skolefritidsordninger. Reglene gjelder også når skolen, leksehjelpen eller skolefritidsordningen har 
aktiviteter utenfor skolens område.  

Kapittel 9 A gjelder ikke på skoleveien eller i fritiden. Det kommer frem av lovforarbeidene at de som 
arbeider på skolen ikke har plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt utenfor skolens 
område. Samtidig innebærer skolens aktivitetsplikt at skolen har plikt til å hjelpe eleven, også om det 
er forhold utenfor skolen som gjør at det ikke oppleves trygt og godt på skolen. I rundskrivet vises det 
til et brev fra departementet der det står at tiltak som settes inn for å sikre elevens rett kan ha 
skoleveien som virkeområde, som tilsyn eller følgegrupper.  

Retten til et trygt og godt skolemiljø er en individuell rett. Det er elevens egen subjektive oppfatning 
som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. Et trygt skolemiljø innebærer at elevene ikke skal komme 
til skade og at eleven skal føle at det er trygt å være på skolen. Trygghet handler videre om å vite at 
skolen tar tak hvis noe skjer. Skolen skal også handle om skolemiljøet er trygt, men ikke godt.  

I saker som gjelder et manglende trygt og godt skolemiljø har skolen og skoleeier etter aktivitetsplikten 
i opplæringslova § 9 A-4 og 9 A-5 plikt til å handle for å oppfylle elevens rett til et trygt og godt 
skolemiljø. Saken kan klages til fylkesmannen, og videre til Utdanningsdirektoratet som er 
klageinstans for fylkesmannens vedtak. Aktivitetsplikten gjelder alle ansatte på skolen som 
regelmessig er til stede på skolen og som har kontakt med elevene. 

Etter opplæringslova § 9 A-3 skal skolen ha nulltoleranse mot krenkelser. Mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering nevnes som eksempler på krenkelser i loven, men skolene skal ha 
nulltoleranse også mot mindre alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som hatytringer eller 
indirekte krenkelser som utestenging og baksnakking skal tolereres. Begrepet krenkelser tolkes vidt, 
men gjelder ikke alle kritiske utsagn. 

Etter opplæringslova § 9 A-9 har skolen plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter 
etter Kapittel 9 A, om aktivitetsplikten og om muligheten til å klage til fylkesmannen. Elevene og 
foreldrene skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt og hvordan de 
kan gå fram for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles. Skolene skal gi informasjon i egnet form og 
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på egnede tidspunkter slik at formålet med informasjonsplikten blir oppfylt. Det kan for eksempel være 
riktig å gi informasjon flere ganger i året, i konkrete situasjoner og ved henvendelser om at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Informasjonen skal være tilgjengelig for alle mottakere. Informasjonen skal være forståelig og det kan 
være nødvendig med tolk. Det er ikke nok at elever videreformidler informasjonen til foreldrene. 
Informasjon kan gis foreldre for eksempel på foreldremøter, i klassen, gjennom læringsplattformer 
eller e-post. Om skolen finner noe ved skolemiljøet som kan skade elevenes helse skal skolen varsle 
elever og foreldre snarest mulig.  

Aktivitetsplikten beskriver hva skolen skal gjøre i saker hvor elever ikke har det trygt og godt på 
skolen. Aktivitetsplikten har som formål å sikre denne retten, og å sikre at skolene handler raskt og 
riktig i slike situasjoner.  

Aktivitetsplikten innebærer også at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved at 
involverte elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. 
Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det avgjørende for 
aktivitetsplikten er elevens faktiske opplevelse av skolemiljøet. Om årsaken skyldes forhold utenfor 
skoletiden eller skolens område begrenser ikke aktivitetsplikten så lenge elevens opplevelse av 
skolemiljøet påvirkes negativt at dette. Det er særlig aktuelt i forbindelse med digitale krenkelser, som 
gjerne skjer utenfor skoletiden og skolens område. Det kommer her frem av NOU 2015:2 s. 242 "at 
dersom det er slik at det er sammenheng mellom relasjonen mellom de involverte og skolen og det 
som har skjedd, er en krenkelse av betydning for skolehverdagen, utløses aktivitetsplikten til den 
ansatte". 

Aktivitetsplikten omfatter en vid personkrets, det vil si alle som arbeider eller yter tjenester på skolen. 
Her vises det til alle som regelmessig oppholder seg på skolen for å yte tjenester eller service til 
elevene eller skolen. Det er avgjørende er om personen oppholder seg jevnlig på skolen, at personen 
har kontakt med elevene og dessuten er på skolen for å utføre et arbeid eller en tjeneste. Personer fra 
for eksempel PPT og helsesøster er omfattet av plikten. Plikten omfatter også personer med et 
ansettelsesforhold hos en ekstern tjenesteleverandør, som vaktmestere, renholdere og 
kantinemedarbeidere i tillegg til ulike aktivitetsledere og kursholdere. Også frivillige, lærlinger og 
praksisstudenter er omfattet av plikten. Aktivitetsplikten gjelder ikke personer som befinner seg på 
skolen mer tilfeldig. Det kan være personer som henter avfall, håndverkere som utfører 
enkeltoppdrag, bud eller andre som leverer varer til skoler. Foreldre eller andre som regelmessig 
følger eller henter elever er heller ikke omfattet av aktivitetsplikten. Enkeltpersoners ansvar vil være 
forskjellig fra person til person, der det krevers mer av en lærer, miljøarbeider og rektor enn 
vaktmester og renholdsarbeider.  

Enkeltpersonen plikter å følge med, gripe inn og varsle. Pliktene til å undersøke saken og eventuelt 
sette inn tiltak hviler på skolen. For skolens undersøkelses- og tiltaksplikt må det fastsettes konkret 
hvem som har ansvaret for dette. Noen ansatte vil ut fra sin rolle, kompetanse eller stillinga ha en mer 
sentral posisjon og være mer involvert i saken. Her nevnes særlig skoleledelsen og kontaktlærer som 
sentrale aktører. 

Aktivitetsplikten er delt i fem delplikter; følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn egnede 
tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Plikten til å følge med er nødvendig for at 
alle som arbeider i skolen lettere fanger opp mistanker om og får kjennskap til at elever ikke har det  
trygt og godt på skolen. Plikten løper kontinuerlig. Mistanke/kjennskap til dette utløser de andre 
delpliktene.  

Plikten til å følge med er videre en viktig forutsetning for at skolen skal kunne drive systematisk arbeid 
for å forebygge og avdekke om elever har et trygt og godt skolemiljø.  

Plikten til å gripe inn må sees i sammenheng med skolens systematiske arbeid. Her må rektor sørge 
for at alle som arbeider på skolen kjenner til at de har plikt til å gripe inn, og ikke minst de nærmere 
grensene for dette.  
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Det skal være en lav terskel både for å varsle og undersøke saken. For å oppfylle tiltaksplikten og 
sette inn egnede tiltak må skolen undersøke alle tilfeller der eleven sier fra. Undersøkelsesplikten 
innebærer at skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet, ikke at skolen skal skaffe og 
vurdere bevis for eller imot at eleven har blitt krenket eller mobbet. Hvor grundige undersøkelsen skal 
være vil bero på skjønn og avhenger av hver enkelt situasjon. Undersøkelsen må ha som formål å få 
frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og hvilke forhold i elevens omgivelser 
som påvirker skolemiljøet.  

Tiltaksplikten skal tolkes utvidende. Skolen skal følge opp, evaluere og eventuelt legge til eller endre 
tiltak. Et egnet tiltak gir eleven et trygt og godt skolemiljø. Plikten løper så lenge eleven ikke opplever 
å ha det trygt og godt på skolen. Tiltaksplikten avgrenses mot å sette inn tiltak rettet mot elevens fritid 
og hjemmesituasjon. Her må skolen søke etter andre egnede måter å hjelpe eleven. Her kan skolen 
sette inn tiltak på skolen som har positiv effekt utenfor skolen eller opprette kontakt med andre 
instanser som for eksempel barnevernstjenesten. 

Et egnet tiltak er videre et tiltak der hensynet til barnets beste og barnets rett blir hørt. Skolen må 
vurdere tiltak opp mot hvordan de ivaretar elevens interesser best mulig. Tiltaksplikten gjelder så 
lenge det finnes egnede tiltak som kan gi eleven et godt og trygt skolemiljø. Vurdering av hva som er 
egnede tiltak må baseres på faglige og konkrete skjønnsvurderinger. Her må vurderingen basere seg 
på kunnskap, prinsipper og vurder utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer. Her er det derfor 
viktig at de ansatte har oppdatert og tilstrekkelig kompetanse om skolemiljø og arbeid mot mobbing og 
andre krenkelser. Tiltakene må videre tilpasses den konkrete sak.   

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Man skal lage en skriftlig plan når det settes inn tiltak i en 
enkeltsak. Omfanget av denne må tilpasses den enkelte sak. Skolen skal også dokumentere hva som 
er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Dette retter seg mot arbeidet skolen gjør for å oppfylle 
aktivitetsplikten, og skal bidra til å skape en faglig forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. 
Dokumentasjonsplikten skiller seg fra skolens systematiske arbeid, og det er viktig å skille mellom 
kravene til dokumentasjon og systematisk arbeid.  
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