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Sammendrag 

Viken Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Ås kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av elevenes skolemiljø på Sjøskogen skole, Rustad skole og Ås ungdomsskole i 

kommunen, der følgende problemstillinger er utredet og besvart: 

1. Har kommunen og skolene etablert et tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

a. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å ivareta aktivitetsplikten, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 første til fjerde ledd (plikt til å følge med, gripe inn, varsle, 

undersøke og sette i verk tiltak)?   

b. Hvilke rutiner har kommunen og den enkelte skole for hva de skal gjøre dersom en 

elev eller elevens foreldre gir uttrykk for at eleven ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

c. Er det etablert rutiner for å sikre at kommunen og skolene utarbeider aktivitetsplan i 

samsvar med opplæringsloven § 9 A-4, dersom en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø?  

 

2. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir ivaretatt?  

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole etablert rutiner som sikrer at 

elevene blir hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og at det blir tatt hensyn til elevens 

beste?  

 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

 

a. I hvilken grad har skolene formulert mål, utarbeidet planer og satt i verk tiltak for å 

bidra til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, og i hvilken grad 

blir mål, planer og tiltak jevnlig evaluert og oppdatert (systematisk og kontinuerlig 

arbeid)?  

b. Er ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet 

tydelig fordelt? Under dette, er det etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre at ansatte 

er kjent med sin aktivitetsplikt jf. opplæringsloven kapittel 9 A?  

c. Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven?  

 

4. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir avvikene 

rettet opp?  

 

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole lagt til rette for å registrere 

avviksmeldinger knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø?   

b. Er det etablert system og rutiner for å følge opp meldte avvik knyttet til psykososialt 

skolemiljø?  
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5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i skolemiljøarbeidet?  

 

a. I hvilken grad blir foresatte tilstrekkelig informert om skolenes arbeid med å sikre et 

trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge mobbing (herunder om det er utarbeidet 

handlingsplaner mot mobbing)?  

b. Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket?  

c. I hvilken grad blir elevene involvert i utarbeidelse og evaluering av tiltak for å sikre et 

trygt og godt skolemiljø, og for å forebygge mobbing? 

Revisjonskriteriene – det vil si det normative grunnlaget for VKRs vurderinger – er utledet 

hovedsakelig fra opplæringsloven og tilknyttet rettskildemateriale. Disse omtales løpende i teksten. 

Metodevalget – det vil si valg av fremgangsmåter for å framskaffe relevante og pålitelige fakta-

opplysninger – er gjort etter en vurdering av problemstillingenes egenart og tilgjengelige ressurser.  

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er innhentet blant annet gjennom innsendt 

dokumentasjon, Intervjuer med utvalgte lærere på de trinnene som var en del av revisjonen, og 

intervjuer med elever, enkelte ansattgrupper, samt ansatte i andre etater som arbeider tverrfaglig 

med å sikre et trygt og godt skolemiljø i Ås kommune.  

Totalt snakket vi med 165 elever, ansatte og ledere og 11 personer fra samarbeidende instanser 

tilknyttet temaet for revisjonen. Totalt snakket vi med eller innhentet informasjon fra 179 personer i 

denne revisjonen. Det ble skrevet referat fra alle samtalene. De ble verifisert av samtaleobjektene. Vi 

brukte tilpassede spørreskjema i samtalene.  

Revisjonen snakket også med foresatte på alle tre skolene. Totalt møtte 38 foresatte og delte sine 

erfaringer med skolens arbeid med skolemiljøet og klassemiljøet. Ifølge informasjon fra oppvekst og 

opplæring utgjør dette 3,6 % av foresatte til elevene på de skolene som var en del av revisjonen. Vi vil 

fremheve at halvparten av de foresatte vi snakket med totalt kom fra Sjøskogen skole. 

Samlet vurdering 

Først vil vi peke på at våre funn er basert på et utvalg av informasjon fra blant annet foresatte, elever, 

lærere, tverrfaglige instanser og andre ansattgrupper. Det vil si at det kan være andre i disse 

kategoriene som har en helt annen opplevelse av skolene enn det som er kommet frem.  

Videre vil vi peke på at hensikten med rapporten ikke har vært å generalisere fra dårlige opplevelser 

vi har fått kjennskap til fra noen foreldre, og utlede fra dette at disse synspunktene er gjeldende for 

alle foresatte. Det er sannsynlig at det er foresatte som er av en annen oppfatning enn de foresatte 

som valgte å delta på møtene med VKR. Like fullt er det skoleeier og skolens ansvar å følge opp alle 

foresatte, og deres tilbakemeldinger må tas med som en del av helhetsbildet, selv om de ikke 

snakker for alle foresatte. 

Skoleeier og skolene har en plikt til å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder 

også når noen foresatte opplever at de eller deres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier 

og skolens oppgaver er krevende og svikt-sensitive fordi det handler om barn/elever. VKR mener at 

summen av tilbakemeldingene fra foresatte, elever og de andre vi hadde samtaler med, når det 

gjelder skolenes arbeid med trygt og godt skolemiljø og andre funn vi har avdekket i arbeidet med 
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forvaltningsrevisjonen, er tilstrekkelige til å underbygge en konklusjon om at kommunen har 

forbedringspotensial hva gjelder å sikre et alle elever har et trygt og godt skolemiljø på skolene.   

Anbefalinger  

VKRs overordnede vurdering er at Ås kommune og de tre skolene arbeider kontinuerlig og 

systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Vi har inntrykk av at skolene de 

siste årene har hatt og fortsatt har fokus på arbeide med å sikre at alle elevene har et trygt og godt 

skolemiljø. Det viktigste er likevel at de fleste av barna vi snakket med ga uttrykk for at de har det 

trygt og godt på skolen. Her var det imidlertid ulikheter mellom skolene. På den ene skolen fant vi at 

skolens systematiske og kontinuerlige arbeid likevel ikke er tilstrekkelig eller egnet til å sikre at alle 

elevene ved skolen har et trygt og godt skolemiljø på skolene. Dette ble bekreftet av blant annet 

elevene vi snakket med på skolen. 

Revisjonen viste at imidlertid at det også var likhetstrekk i det vi fant på skolene. På to av skolene var 

det et ønske fra de foresatte om tilstrekkelig informasjon fra skolen om skolemiljøet, slik at de kunne 

vurdere om deres elevers rett til et trygt og godt skolemiljø var ivaretatt i henhold til gjeldende 

regelverk. I tillegg uttrykte foresatte ved to av skolene at de ønsket at skulle arbeide med språkbruk 

og holdninger.  

Til slutt vil vi peke på at vårt helhetsinntrykk er at opplevelsene som blir formidlet fra de ulike 

gruppene angående skolemiljøet for det meste gjenspeiler dagens skolemiljø på skolen og ikke er 

hendelser fra lengre tilbake i tid. 

Vi har i denne forvaltningsrevisjonen funnet grunnlag for å komme med anbefalinger. 

VKR anbefaler Ås kommune å følge opp at skoleeier sikrer at: 

 

• Sjøskogen skoles systematiske og kontinuerlig arbeide med skolemiljøet er tilstrekkelig og 

egnet til å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever i henhold til kravene i 

opplæringsloven kap. 9A.  

I opplæringsloven er det sagt at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 

miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har 

ansvaret for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på 

barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.  

Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og mange rutiner for arbeidet med å sikre et trygt 

og godt skolemiljø. Skolen selv forteller at de arbeider kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet 

og angir en rekke tiltak som skolen har iverksatt og ulik metodikk de bruker. Skolen har også 

utarbeidet ny tiltaksplan skoleåret 2020/20201 «Tiltaksplan for skolemiljø på Sjøskogen skole.» 

Denne planen er ny for inneværende skoleår og forelå ikke da vi gjennomførte intervjuer med de 

ansatte eller samarbeidende instanser. Planen viser imidlertid at skolen har revidert tidligere plan og 

funnet grunnlag for å utarbeide en ny tiltaksplan for skolemiljøet ved skolen. Dette er positivt. 
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Når det gjelder skolemiljøet uttalte noen av gruppene vi snakket med at de ikke er enig i at skolen 

arbeider systematisk med skolemiljøet, det er flere som gir uttrykk for at de opplever at ikke alle trinn 

og klasser på skolen har et trygt og godt skolemiljø. De fleste elevene vi snakket med forteller om uro 

og utagering i klasene og noen forteller også at de er utrygge og at enkelte elever blir mobbet. Flere 

grupper, herunder skolens ledelse, forteller at elever på skolen har stygg språkbruk.   

Til tross for skoleeiers og skolens mange rutiner og tiltaksplan finner vi ikke at skolens kontinuerlige 

og systematiske arbeid med skolemiljøet på skolen på revisjonstidspunktet er tilstrekkelig eller egnet 

til å sikre at alle elevene ved skolen har et trygt og godt skolemiljø i henhold til kravene i gjeldende 

regelverk. Vi legger blant annet vekt på det som er kommet fram i samtalene med de vi intervjuet i 

revisjonen. Ingen av de foresatte vi snakket med var fornøyd med skolens forebyggende arbeid. 

Deres opplevelse er at skolen ikke har iverksatt gode nok tiltak for å sikre at alle elevene har det trygt 

og godt på skolen, samt et godt læringsmiljø. Det kom frem fra flere av gruppene vi snakket med at 

var veldig mye uro på enkelte trinn og i enkelte klasser, samt at flere trinn hadde hatt dårlig 

klassemiljø over flere år uten at skolen hadde klart å endre på det.  

Vi mener på bakgrunn av ovennevnte at Sjøskogen skoles kontinuerlige og systematiske arbeid med 

skolemiljøet ikke er egnet og tilstrekkelig godt nok til å ivareta et trygt og godt skolemiljø i alle 

klasser og for alle elevene. Vi vil her igjen fremheve at det var flere elever ved skolen som uttrykte at 

de ikke har et trygt og godt skolemiljø i sin klasse, samt at de ikke fikk nok ro til å lære.  

Rektor imøtegår ovenstående i sin redegjørelse. Til tross for redegjørelsen fra rektor vil vi vise til at 

skolen har hatt trinn og klasser med stor uro over flere år, uten at de har klart å bedre klassemiljøet i 

alle klassene og sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi vil her vise til at skolen har 

involvert PIT og er villig til å få bistand og er lydhøre til foreslåtte tiltak, uten at de har lykkes i å sikre 

et trygt og godt skolemiljø for alle elevene ved skolen.  

Ås kommunen skriver i sin tilbakemelding at de synes det er vanskelig å forstå revisjonens konklusjon 

om at skolen ikke arbeider systematisk og kontinuerlig med tanke på det som kommer frem under 

pkt. 5.1.1. i rapporten. Til dette vil vi si at det systematiske og kontinuerlig arbeidet på skolen skal være 

tilstrekkelig og egnet til å sikre at alle elever ved skolen har et trygt og godt skolemiljø. Det er derfor 

ikke tilstrekkelig at skolen dokumentere at de har mange ulike rutiner og praksis for å sikre et trygt og 

godt skolemiljø, dersom elevene ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Da er ikke 

skolens systematiske og kontinuerlig arbeide med skolemiljøet tilstrekkelig og egnet til å sikre et 

trygt og godt skolemiljø i henhold til kravene i opplæringsloven kap. 9A.  

For at kravet i loven skal sies å være oppfylt må skolen sikre at alle elever har et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I innsendt dokumentasjon og i samtaler kommer det 

frem at skolen har hatt utfordringer med å etablere trygge og gode klassemiljø på trinn og klasser og 

for enkelt elever over tid. Det vil si at skolen ikke har lykkes i sitt arbeid med å sikre alle elever et trygt 

og godt skolemiljø. Systematisk og kontinuerlig arbeid med skolemiljøet innebærer at skolen skal 

iverksetter tiltak, evaluerer tiltak og eventuelt iverksetter nye tiltak frem til at skolemiljø, klassemiljø 

og miljøet for enkeltelever på skolen oppleves som trygt og godt av alle elever ved skolen. Slik er 

ikke skolemiljøet ved Sjøskogen skole, der flere elever gir utrykk for stor uro og utagering på enkelte 

trinn og at flere enkeltelever føler seg utrygge på skolen.  
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Utskiftingen blant de ansatte på skolen de siste årene er også en faktor som nødvendigvis ikke er 

positiv i forhold til å skape trygge og gode klassemiljøer.  

 

• Sjøskogen skolen informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak skolen iverksetter i 

klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av tiltakene, slik at de kan vurdere om deres 

elevs rett til et trygt og godt skolemiljø blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 

 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner ut 

at noe innen skolemiljøet kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig 

varsles om det. 

Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det 

er også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og 

konkret. 

Sjøskogen skole har gode skriftlige rutiner for å informere foresatte og elever om retten etter kapittel 

9A. I samtalene med de ulike gruppene ble det bekreftet at dette ble gjort. Videre fremkom det i 

referater og innsendte fredagsmail og eposter at skolen varsler elever og foresatte når de blir klar 

over forhold ved skolemiljøet som er til skade for elevens/elevenes helse. Vi vil trekke frem at de 

fleste av elevene vi snakket med alle kjente til hva det ville si å ha et godt og trygt skolemiljø.  

Når det gjelder uro/utfordringer i klasser og/eller klassemiljø som er dårlig, finner vi på bakgrunn av 

informasjon som kom frem i samtalene med alle foresatte at skolen ikke alltid varsler alle foresatte 

tilstrekkelig nok. Dette til tross for redegjørelsen fra rektor.  

Vi finner ikke at skolen informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak skolen iverksetter i 

klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av tiltakene, slik at de kan vurdere om deres elevs 

rett til et trygt og godt skolemiljø blir ivaretatt. Vi viser her til kravene i opplæringsloven kap. 9A. Dette 

gjelder også for noen få foresatte, for deres barn i enkeltsaker. Det at skolen ikke lykkes i å informere 

om både det generelle og konkrete arbeidet med skolemiljøet/klassemiljøet på skolen på en slik 

måte at alle foresatte klarer å vurdere om deres elevs rett til et trygt og godt skolemiljø er ivaretatt er 

i strid med gjeldende regelverk. Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om 

elevens rettigheter er oppfylt. For å oppfylle kap. 9As krav til informasjon er det viktig at 

informasjonen skolen gir er korrekt og tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og 

konkret. 

Ås kommune etterlyser i sin tilbakemelding at revisjonen berører dilemmaet som kan oppstå i slike 

saker. Hvordan skal skolene/kommunen oppfylle informasjonskravet til alle foresatte i kap. 9A 

samtidig som de ivaretar enkeltelevers rett til taushetsplikt. Dersom kommunen og skolene er usikre 

på forståelse av opplæringslovens kap. 9A, bør de kontakte Fylkesmannen eller 

Utdanningsdirektoratet. Viken kommunerevisjon IKS sin oppgave er å svare ut Kontrollutvalgets 

bestilling i prosjektet. Vår oppgave er ikke å drive veiledning av revisjonsobjektene hva gjelder 

lovforståelse. Det er som sagt Utdanningsdirektoratet som har i oppgave å klargjøre forståelsen av de 

ulike bestemmelsene i opplæringsloven.  
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På bakgrunn av informasjonen fra de foresatte vi snakket med er VKR av den oppfatning at skolen 

ikke informerer godt nok i alle tilfeller, slik at lovens krav alltid oppfylles hva gjelder informasjon om 

skolemiljø, klassemiljø og miljøet for enkelt elever overfor alle foresatte. Vi mener det er viktig at 

skolen arbeider med måten de holder foresatte informert om hvordan de arbeider med skolemiljøet 

og klassemiljøet i de ulike klassene og i enkeltsaker. Vi viser her til at de foresatte vi snakket med ikke 

har tillitt til at rektor gir korrekt informasjon i alle situasjoner.  

Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de 

gjøre dette på en måte som de foresatte forstår. For å klare dette er det viktig at det foreligger tillitt 

mellom skolen og de foresatte. Å skape tillit og et godt skole- hjemsamarbeid påhviler både skole og 

de foresatte, men skolen har et større ansvar for dette enn foresatte. Det som kom frem under 

revisjonen er blant annet at det foreligger manglende tillit fra de foresatte til at den informasjonen 

som blir gitt fra skolen, hva gjelder skolemiljø, er korrekt, i tillegg til at de har liten tillit til rektor ved 

skolen.  Vi vil her vise til opplæringsloven §9A-9, og kap. 20 i forskrift til opplæringsloven.   

 

• Sjøskogen skolen fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette inn egnede tiltak, 

evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der foresatte og elever opplyser at eleven ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. 

 
Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak 

sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere 

virkningene og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og 

godt skolemiljø. Et egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt 

skolemiljø. Siden det er umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i 

fremtiden, er det viktig å understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og 

godt på skolen. Hvis evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og 

andre krenkelser, skal dette føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Vårt inntrykk er at skolen i de innsendte sakene (vår utheving) utarbeider aktivitetsplaner og setter inn 

egnede tiltak. Skolen arbeider i disse sakene (vår utheving) for at elev (er) får et trygt og godt 

skolemiljø, når eleven selv eller en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i innsendt dokumentasjon og samtaler med ulike 

grupper. I samtaler med foresatte kom det imidlertid frem at noe foresatte hadde opplevd å ikke bli 

tatt på alvor av skolen når de tok opp at deres elevs psykososiale skolemiljø ikke var trygt og godt. Vi 

viser her til pkt. 5.1.1. Foresatte fortalte at de hadde opplevd at skolen uttalte at det var elevens 

utfordringer som skyldtes at de ikke hadde et trygt og godt skolemiljø, ikke skolens.  

Innsendte (vår utheving) aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert 

og nye tiltak blir iverksatt når det er behov for det i disse sakene. Vi ser også at de foresatte og eleven 

er med i hele prosessen. Det følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at 
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aktivitetsplanen opphører når alle parter er enig om det. Dette gjelder for de innsendte 

aktivitetsplanene.  

Vi er imidlertid usikre på om skolen utarbeider aktivitetsplaner, setter inn egnede tiltak, evaluerer og 

iverksetter nye tiltak i alle saker, der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi vil her vise til at 

noen av de foresatte forteller at de har opplevd at skolen i slike situasjoner har uttrykker at 

problemene/utfordringene ligger hos eleven og ikke hos skolen. Rektor og Ås kommune har i sine 

tilbakemeldinger sagt at de ikke arbeider på en slik måte, og at det aldri er elevens problem at de 

ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det at det er motstrid mellom noen foresattes opplevelse og 

skolens og skoleeiers fremstilling av enkelte situasjoner hva gjelder enkelt elevers rett til et trygt og 

godt skolemiljø fører til at vi er usikre på om skolen i alle saker (vår utheving) utarbeider 

aktivitetsplaner, setter inn egnede tiltak, evaluerer og iverksetter nye tiltak i alle saker, der elever ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. 

Vi mener derfor at det er viktig at skolen fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette inn 

egnede tiltak, evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der foresatte og elever opplyser at eleven 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, herunder hvordan de samhandler med foresatte i denne 

prosessen. 

 

• Ås ungdomsskole informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, og at skolen gir nok 

informasjon til at elever og foresatte, slik at de kan vurdere om elevens rettigheter til et trygt 

og godt skolemiljø er oppfylt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 

 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner noe 

ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles 

om det. 

Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt.  Det 

er også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og 

konkret. 

Noen foresatte er fornøyd med både hvordan, hvor ofte og hvilken informasjon de får fra sine 

kontaktlærere og skolen generelt. Skolen selv var imidlertid litt i tvil om de alltid gav tilstrekkelig 

informasjon, grunnet frykt av å bryte taushetsplikten. Ledelsen ville imidlertid i fremtiden være 

opptatt av å sikre at de alltid gav tilstrekkelig informasjon og ofte nok informasjon i saker som angikk 

skolemiljø og klassemiljø.   

Vårt samlede inntrykk er at skolen ikke informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, og at de 

ikke gir nok informasjon til at elever og foresatte til å kunne vurdere om elevens rettigheter til et trygt 

og godt skolemiljø er oppfylt, jf. opplæringsloven § 9A-9. Vi har da lagt vekt på at noen av de 

foresatte vi snakket med ikke opplever å få tilstrekkelig informasjon fra ledelsen om skolemiljøet og 

savner skriftlig informasjon om rettigheter etter kap. 9A.  Vi viser også til at det er foresatte som ikke 

deltar på foreldremøter av ulike grunner og ikke klarer å finne frem til informasjon om hva som er blitt 
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tatt opp og sagt på disse møtene. Foresatte etterlyser at de får informasjon om skolemiljø på flere 

ulike media/plattformer/kanaler som foreldremøter, epost og/eller transponder. 

Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de 

gjøre dette på en måte som de foresatte forstår og sikre at informasjonen er tilgjengelig for alle 

foresatte.  

 

• Alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 

Vårt inntrykk er at kommunen har etablert et internkontrollsystem og at dette er kjent og tatt i bruk på 

skolen. Dette kom frem både i innsendt dokumentasjon og i samtaler. 

Når det gjelder det å følge opp avvik og evaluere tiltak som er iverksatt er vi imidlertid usikker på om 

dette gjøres ved alle meldte avvik. Vi kan ikke se at de som melder avvik alltid får tilbakemelding på 

at tiltak er iverksatt og vi ser heller ikke at alle tiltak blir evaluert. 

Til dette svarer oppvekst og opplæring at alle meldte avvik behandles av ledere på ulike nivå og at 

de ansatte som har meldt avviket får en skriftlig tilbakemelding på dette, samt en oppfølging i form 

av samtale med nærmeste leder så lenge det er behov for det. Det fremkommer i KSS som fastslår at 

det er ledernes ansvar å behandle, analysere og lukke mottatte avviksmeldinger innen 14 dager. De 

skal gi en tilbakemelding av status på iverksatte tiltak i personalmøter, rapportere og informere 

verneombud og/eller tillitsvalgte om hvordan avvik og forbedringer følges opp og blir evaluert, i 

samarbeid med den ansatte.  

Til tross for tilbakemeldingen fra kommunen om hvordan rutinene er og skal følges opp mener vi at 

kommunen må sikre at alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 

 

*** 

Til slutt vil vi vise til rådmannens høringsuttalelse datert 11. november 2020 som følger vedlagt i sin 

helhet. Rådmannen etterspør hvorfor kommunens tilbakemelding i faktagjennomgangen ikke er tatt 

inn i rapporten i sin helhet. Som følge av det har vi lagt ved kommunens tilbakemelding i 

faktagjennomgangen som vedlegg 5.  

Rådmannen er i høringsuttalelsen også kritisk til VKRs metoder for å innhente informasjon fra de tre 

skolene. Rådmannen mener at rektor bare fikk en mulighet til å uttale seg og det var ved 

faktagjennomgang av utkast til rapport. Her vil vi peke på at rektorene ved de tre skolene i revisjonen 

fikk alle to muligheter til å uttale seg. To rektorer ved intervju, mens en rektor fikk uttale seg skriftlig i 

form av en redegjørelse og deretter fikk alle tre rektorene uttale seg i faktagjennomgangen av 

rapporten. Redegjørelse fra den ene rektoren ligger som vedlegg 6. Vi viser ellers til metode kapitlet 

for en nærmere beskrivelse av metoden som er brukt i denne revisjonen. 
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1. Innledning 

 Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Ås kommune vedtok i møte den 28. januar 2020 at Viken kommunerevisjon (VKR) 

skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon av elevenes psykososiale skolemiljø på tre skoler i 

kommunen. Denne forvaltningsrevisjonen vil omhandle skolene Sjøskogen skole, Rustad skole og Ås 

ungdomsskole. 

Skolene er blant annet valgt ut på bakgrunn av ønske fra kontrollutvalget, tilsyn fra Fylkesmannen og 

resultater i elevundersøkelsen.   

 Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er;   

• å kartlegge og vurdere kommunens/de utvalgte skolenes etterlevelse av regelverket på 

området psykososialt skolemiljø, samt belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner og 

praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø, og oppfølging av meldte avvik. 

Følgende problemstillinger er valgt for forvaltningsrevisjon ved de utvalgte skolene: 

Med bakgrunn i formålet er det utarbeidet følgende problemstillinger som søkes undersøkt i 

forvaltningsrevisjonen:  

1. Har kommunen og skolene etablert et tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

a. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å ivareta aktivitetsplikten, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 første til fjerde ledd (plikt til å følge med, gripe inn, varsle, 

undersøke og sette i verk tiltak)?   

b. Hvilke rutiner har kommunen og den enkelte skole for hva de skal gjøre dersom en 

elev eller elevens foreldre gir uttrykk for at eleven ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

c. Er det etablert rutiner for å sikre at kommunen og skolene utarbeider aktivitetsplan i 

samsvar med opplæringsloven § 9 A-4, dersom en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø?  

 

2. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir ivaretatt?  

b. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole etablert rutiner som sikrer at 

elevene blir hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og at det blir tatt hensyn til elevens 

beste?  

 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  
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a. I hvilken grad har skolene formulert mål, utarbeidet planer og satt i verk tiltak for å 

bidra til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, og i hvilken grad 

blir mål, planer og tiltak jevnlig evaluert og oppdatert (systematisk og kontinuerlig 

arbeid)?  

b. Er ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet 

tydelig fordelt? Under dette, er det etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre at ansatte 

er kjent med sin aktivitetsplikt jf. opplæringsloven kapittel 9 A?  

c. Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven?  

 

4. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir avvikene 

rettet opp?  

 

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole lagt til rette for å registrere 

avviksmeldinger knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø?   

b. Er det etablert system og rutiner for å følge opp meldte avvik knyttet til psykososialt 

skolemiljø?  

 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i skolemiljøarbeidet?  

 

a. I hvilken grad blir foresatte tilstrekkelig informert om skolenes arbeid med å sikre et 

trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge mobbing (herunder om det er utarbeidet 

handlingsplaner mot mobbing)?  

b. Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket?  

c. I hvilken grad blir elevene involvert i utarbeidelse og evaluering av tiltak for å sikre et 

trygt og godt skolemiljø, og for å forebygge mobbing? 

 Avgrensning av undersøkelsen 

Slik det kommer frem av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt 

konkrete problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de 

områder og temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. 

Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller 

temaene.  

Det er med andre ord ikke tale om en fullstendig gjennomgang av skolene i kommunen og alle 

elevene i kommunen sitt psykososiale skolemiljø. Forvaltningsrevisjonen er begrenset til de tre 

utvalgte skolene og det psykososiale skolemiljøet for elevene på Sjøskogen skole, Rustad skole og 

Ås ungdomsskole. 
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 Definisjoner 

Skolemiljø1 

Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt 

skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett 

til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen 

opplevelse som er avgjørende. 

Kapittel 9 A i opplæringsloven (oppll.) skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at 

elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en 

fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte. 

Reglene om skolemiljøet er vedtatt av Stortinget, og det er ikke valgfritt for skolene og skoleeierne å 

følge dem. Reglene skal sikre elevenes rettssikkerhet i saker som gjelder skolemiljøet.  

Aktivitetsplikten2 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre 

elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter oppll. § 9 A-4. Formålet med denne 

aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. 

Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge 

med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et 

trygt og godt skolemiljø. 

Aktivitetsplikten innebærer 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 skolen sitt arbeid. 

Skolen må ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. oppll. § 9 A-5. Dersom en som 

arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en 

elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks 

varsle rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den 

som fikk mistanke om eller kjennskap til krenkingen. 

Aktivitetsplan3 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan 

(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen 

 

1 Udir 3-2017 - Skolemiljø 
2 Udir 3-2017 - Skolemiljø 
3 Udir-3-2017 - Skolemiljø 
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dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 

syvende ledd.  

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd 

første punktum. Plikten til å lage en skriftlig aktivitetsplan utløses samtidig som tiltaksplikten for 

skolen etter oppll. § 9 A-4 fjerde ledd, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 32. Dette vil være når skolen får 

kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget 

initiativ eller etter at en elev selv sier ifra. 

Innholdet i aktivitetsplanen er angitt i oppll. § 9 A-4 sjette ledd bokstav a) til e). I aktivitetsplanen 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 og når tiltakene skal 

evalueres. Det er presisert i forarbeidene at dette kun er minimumskrav, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 33 

og 78. 

Når det gjelder omfanget av aktivitetsplanen, går det frem av forarbeidene at minstekravene til 

opplysninger etter oppll. § 9 A-4 sjette ledd bokstav a) til e) må tilpasses den enkelte saken. Det vil for 

eksempel kunne være forsvarlig med en kortere og mer skjematisk aktivitetsplan i saker der skolen 

setter inn tiltak tidlig i prosessen og tiltakene er enkle, enn i saker der tiltakene og saksforholdet er 

mer sammensatt og komplekst. Dessuten trenger ikke en aktivitetsplan å knytte seg opp mot en 

bestemt elev, men den kan ta for seg en situasjon eller utfordring som omfatter flere. Bortsett fra at 

aktivitetsplanen skal være skriftlig, stilles det ikke andre formkrav til aktivitetsplanen, jf. Prop. 57 L 

(2016-2017) s. 33 og 79. 

Avvik 

Uønsket hendelse. Defineres som mangel på oppfylte krav som kommunen er pålagt eller har pålagt 

seg selv å følge. 

Avviksbehandling 

Er definert som metoden som benyttes for å håndtere meldinger om avvik/uønskede hendelser slik 

at melders intensjoner blir ivaretatt og det sikres en hensiktsmessig korrigering og 

forebygging/forbedring. 

Avvikssystem 

Defineres som system for melding av avvik/uønsket hendelse og den behandling av disse som er 

fundamentert i et eksisterende internkontroll- eller kvalitetssikringssystem. 
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 Beskrivelse av Oppvekst og opplæringsenheten i Ås kommune og skolene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehager og skoler i Ås kommune er organisert i kommunalområdet oppvekst og opplæring. I Ås 

kommune er det totalt 9 grunnskoler, med i overkant av 2300 elever fordelt på 7 barneskoler og 2 

ungdomsskoler. Den minste skolen har omkring 100 elever og den største har ca. 380 elever. 
 
Alle barneskolene har tilbud om skolefritidsordning. Kommunen har grunnskoleopplæring for voksne 

ved Ås kommunale voksenopplæringssenter. Kommunen har også en privat Steinerskole. 

Rustad skole 

Rustad skole er en barneskole, 1-7, og har for tiden 410 elever fordelt på 16 grupper. 

Rustad skole har egen avdeling for elever med særskilte behov og funksjonshemminger. 

Rustad skole er godkjent som dysleksivennlig skole og har et system for tidlig innsats. Leseveileder 

og spes.ped.-teamet bistår med kartlegging, veiledning og gjennomføring av tiltak, med vekt på 1.-4. 

trinn. 

Sjøskogen skole 

Sjøskogen skole er en offentlig barneskole som ligger ved Vinterbro i Ås kommune. Den første delen 

av skolen som er klasserommene, sto ferdig i 2003, mens den andre delen med kontorer og gymsal 

var ferdig bygget i 2004. 
 
Elevtallet ved Sjøskogen skole var i starten rundt 125, men er nærmere 250 elever nå. 

 

Oppvekst og opplæring

Grunnskole

7 barneskoler og SFO

2 UNGDOMSSKOLER

Barnehage

7 KOMUNALE 7 7 
kommunale barnehager 

barnehagerBARNEHAGER

Barn, unge og familier

Forebyggende 
helsetjenester

Bolig og avlastning unge Barnevern

PPT

Forvaltnings barn og unge

http://www.as.kommune.no/sfo.352831.no.html
http://www.as.kommune.no/voksenopplaering.348891.no.html
http://www.aas.steinerskole.no/
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Ås ungdomsskole 

Ås ungdomsskole er den ene av to ungdomsskoler i Ås kommune. Skolen ligger i ti minutters 

gangavstand fra Ås stasjon. Med sine 390-400 elever er den en av de største skolene i Ås.  Skolen ble 

bygget i 1965 og rehabilitert i 1985 og 2003-2005, og har gode lokaliteter med store klasserom og 

spesialrom. Skolen er en fem parallellskole. Skolen har eget bibliotek og kantine. Det er ca. 50 tilsatte 

ved skolen.  
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2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 

001 Standard for forvaltningsrevisjon"4 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg5. 

Vår gjennomgang har tatt utgangspunkt i lover og regler på området. Faktaopplysningene er 

innhentet ved gjennomgang av innsendt dokumentasjon fra kommunen og skolene.  

Under følger en beskrivelse av valgte metoder i denne revisjonen. 

Dokumentasjon 

Det meste av dokumentasjonen er for perioden 2018 frem til høsten 2020. Prosedyrer og 

rutinebeskrivelser, referater, samt beskrivelse av kommunens internkontrollsystem er gjennomgått. 

Dataene er bearbeidet og analysert. I tillegg fikk vi tilsendt og gjennomgikk de aktivitetsplanene 

skolene hadde utarbeidet, samt dokumenter i enkeltsaker som vi ble gjort kjent med gjennom 

revisjonen.  

Intervjuer 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er innhentet blant annet gjennom spørreskjema til 

lærerne på de trinnene som var en del av revisjonen, intervjuer med elever, enkelte ansatte grupper, 

ledelsen på skolen, samt ansatte i andre etater som arbeider tverrfaglig med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø i Ås kommune.  

Vi har hatt samtaler med elever og ansatte i følgende stillinger fra de tre skolene; 

• Elever (108) 

• Rektorer (2) 

• Inspektører og avdelingsledere (6) 

• Sosiallærer (4) 

Vi har også mottatt spørreskjema fra lærerne på de trinnene vi gjennomførte revisjon med. Totalt 45 

ansatte ved skolene svarte på spørreskjemaet. 

I tillegg har vi hatt samtaler med:  

• PPS-rådgivere (3)  

• Pedagogisk innsatsteam (PIT) (4) 

• Helsesykepleiere (3) 

 

4 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
5 Vedlegg 3 – Metode 
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• Avdelingsleder for skolehelsetjenesten (1) 

I intervjuene ble intervjuobjektene blant annet bedt om å fortelle om: 

• Rutiner og myndighet/ansvar innenfor arbeidet med et trygt og godt skolemiljø 

• Hvordan arbeidet med skolemiljøet dokumenteres 

• Hvordan elever og foresatte involveres i arbeidet med skolemiljøet 

• Hvordan foresatte og elever får informasjon om skolemiljøet/klassemiljøet på deres skole  

• Møtearenaer og tema/agenda  

• Kompetanse  

• Om og hvordan barn blir hørt 

• Hvordan råd og utvalg blir involvert i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø 

• Hvordan kommunen og skolene arbeider tverrfaglig på området for revisjonen 

Totalt snakket vi med 165 elever, ansatte og ledere og 11 personer fra samarbeidende instanser 

tilknyttet temaet for revisjonen. Totalt snakket vi med eller innhentet informasjon fra 179 personer i 

denne revisjonen. Det ble skrevet referat fra alle samtalene. De ble verifisert av samtaleobjektene. Vi 

brukte tilpassede spørreskjema i samtalene.  

Når det gjelder samtaler med elevene ved Sjøskogen skole ble disse gjennomført i to runder. I den 

første runden snakket vi med elever ved de utvalgte trinnene, som skolen hadde valgt ut. På 

bakgrunnen av informasjon som kom frem i samtaler med foresatte, FAU og foreldrekontakter ønsket 

vi å snakke med flere elever fra de utvalgte trinnene. Det var FAU og klassekontaktene som valgte ut 

disse elevene. Vi vurderte at det var viktig å innhente informasjon fra flere elever for å sikre at 

informasjonen som kom frem under revisjonen var gyldig og pålitelig. 

Revisjonen snakket også med foresatte på alle tre skolene. Totalt møtte 38 foresatte og delte sine 

erfaringer med skolens arbeid med skolemiljøet og klassemiljøet. Ifølge informasjon fra oppvekst og 

opplæring utgjør dette 3,6 % av foresatte til elevene på de skolene som var en del av revisjonen. Vi vil 

fremheve at halvparten av de foresatte vi snakket med totalt kom fra Sjøskogen skole. Foresatte fra 

de tre skolene ble blant annet spurt om: 

• Hvordan de opplevde at skolemiljøet på deres skole var 

• Hvordan klassemiljøet i deres barns klasse var 

• Om skolen informerte dem om reglene for 9a 

• Om de fikk informasjon om skolemiljøet generelt og spesielt 

• Om råd og utvalg var opprettet og fungerte 

Når det gjaldt rektor ved en av skolene valgte vi å ikke gjennomføre intervju, men innhente en skriftlig 

redegjørelse i stedet. Dette valget ble gjort på bakgrunn av den informasjon som kom frem i samtale 

med ulike grupper i revisjonen. Vi mente at rektors rett til kontradiksjon ble bedre ivaretatt ved at 

rektor fikk lengre tid til å svare på fremkommet informasjon og eventuelt legge ved dokumentasjon 

av skolens arbeid på området. Vi innhentet her altså en redegjørelse fra rektor ved denne av skolene 

etter at all dokumentasjon var gjennomgått og intervjuene med de øvrige var gjennomført. Rektorene 

ved de tre skolene i revisjonen fikk således to muligheter til å uttale seg. Først via 
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intervju/redegjørelse, deretter i fakta gjennomgangen av rapporten. Redegjørelse fra den ene 

rektoren ligger som vedlegg 6. 

Med gyldige data (validitet) menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene og 

revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne 

undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig 

informasjon. Gyldighet er sikret gjennom kombinasjon av fakta og funn fra dokumentanalyse, 

gjennomgang av saksdokumenter, samt muntlig informasjon fra kommunen.   

Med pålitelige data (reliabilitet) mener vi at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å 

sikre at data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved 

kvalitetssikring av faktaopplysningene som fremkommer i dokumenter, og verifisering av 

faktaopplysninger fra møte og mottatt informasjon/dokumentasjon. 

Rapportens innhold ble sendt til kommunen og rektorene for fakta gjennomgang den 21. oktober 

2020. Kommunen og skolene fikk da mulighet til å gjennomgå og kontrollere fakta i rapporten, samt 

at de enkelte instanser fikk frist til den 28. oktober 2020 for å komme med skriftlig tilbakemelding på 

fakta i rapporten. Kommunen valgte å komme med en felles tilbakemelding på fakta i rapporten for 

alle tre skolene. Vi mottok denne den 28. oktober 2020. VKR har gått igjennom tilbakemeldingene og 

tatt inn de fleste tilbakemeldingene i rapporten. Rektorene på skolen, herunder også rektor ved 

Sjøskogen skole har dermed hatt to anledninger til å komme med uttalelser til rapportens innhold og 

de funn revisjonen har gjort. Vi har på den måten sikret både kommunens og den enkelte 

rektors/skoles rett til kontradiksjon. 

Vi vurderer at informasjonen vi har innhentet i forbindelse med revisjonen av skolemiljøet i Ås 

kommune er relevant, pålitelig og gyldig, og finner at dette er tilfredsstillende. VKRs vurdering er at 

metodebruk og kildetilfang i denne forvaltningsrevisjonen har gitt tilstrekkelig grunnlag til å gi svar 

på problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt. 

 

 Personvern 

Eventuelle personopplysninger som blir innhentet i forbindelse med en forvaltningsrevisjon vil være 

minimale. De vil være tilstrekkelig sikret og kun være tilgjengelige for dem det er nødvendig for. VKR 

tilstreber å kun etterspørre data som inneholder personopplysninger der det er nødvendig. Der det er 

behov for bruk av lydopptak vil samtykke bli innhentet og personopplysningene behandlet på en 

måte som tilfredsstiller kravet i ny personvernforordning. 

Alle personopplysninger ble under arbeidet med forvaltningsrevisjonen av skolemiljøet i Ås 

kommune oppbevart på en slik måte at det tilfredsstiller kravene i ny personvernforordning6. Når 

arbeidet er avsluttet vil opplysninger som ikke må oppbevares som revisjonsbevis bli slettet.  

 

6 GDPR – EUs nye datasikkerhetsforordning 
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Vi vil også vise til at vi i denne rapporten ikke vurderer eller tar stilling til om de forebyggende tiltak 

skolene bruker er i strid med andre regelverk, som lov om behandling av personopplysninger. Dette 

vil kunne gjelde ulike typer spørreundersøkelser. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg 3. 

I rapporten vil lærernes svar falle inn under samtalebegrepet. Dette gjøres av personvernhensyn.   

Når det gjelder uttalelsene fra kommunen og rektorene vil de bli gjengitt i rapporten som følge at de 

er gitt av ledere. Det påhviler ledere både på skolen og i kommunen generelt et helt annet ansvar en 

den enkelte ansatte i kommunen, nettopp som følge av deres stillinger. I tillegg er rektor i 

opplæringslovens kap. 9A pålagt direkte ansvar i flere av bestemmelsene. 

Utkast til rapport er oversendt rådmannen i kommunen. Rådmannens merknader er vedlagt 

rapporten. I tillegg har vi etter ønske fra Rådmannen også lagt ved skolenes og kommunens 

tilbakemelding på utkast til rapport, det vil si fakta gjennomgangen. Det ligger i vedlegg 5. 

 Leseveiledning 

VKR har valgt å behandle de tre skolene hver for seg i egne hovedkapitler (kap.5- 7.). Hvert 

hovedkapittel har delkapitler. Vi vil foreta vurderinger for hvert delkapittel, på de problemstillinger og 

revisjonskriterier som blir omhandlet i delkapittelet.  

Kapittel 4 omhandler felles kommunale rutiner, samt informasjon om samarbeidende instanser. Til 

slutt kommer en kort oppsummering og anbefalinger i kap. 8. 

Det som er beskrevet i tekstboks er enten gjengivelse av fakta, referat fra samtaler eller 

problemstillinger og revisjonskriterier. Når funn fra intervjuer presenteres i rapporten, vil det refereres 

til intervjuer med ulike grupper. Vi vil ikke referere til gruppen av ansatte e.l. Dette av hensyn til 

personvern, se kap. 2.1. Vi vil kun bruke betegnelsen grupper. Gruppene det refereres til er delt inn på 

følgende måte: 

• Ansatte i kommunen 

• Ansatte ved skolene 

• Elever 

• Foresatte  

• Samarbeidspartnere 

Der skoleeier eller rektor har uttalt seg vil dette bli referert til. Vi viser her til det som er sagt om 

personvern for ledelsen i pkt. 2.1. 
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3. Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere 

kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt 

med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, 

de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller 

svakheter. 

 Kilder til revisjonskriterier 

Vi har lagt til grunn følgende kilder til utarbeidelsen av revisjonskriterier: 

• Kommuneloven 

• Opplæringsloven § 9 A 

• Forskrift til opplæringsloven 

• Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir 3-2017 – Skolemiljø  

• Grunnlovens § 104 

• Barnekonvensjonens art. 3 og 12 

• Veiledere på området 

• Elevundersøkelsen 

 Utledning av revisjonskriterier og revisjonskriterier 

 

Hovedproblemstillinger 
 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

Delproblemstillinger 

a. I hvilken grad har skolene formulert mål, utarbeidet planer og satt i verk tiltak for å 

bidra til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, og i hvilken grad 

blir mål, planer og tiltak jevnlig evaluert og oppdatert (systematisk og kontinuerlig 

arbeid)?  

b. Er ansvar og oppgaver knyttet til skolenes arbeid med det psykososiale skolemiljøet 

tydelig fordelt? Under dette, er det etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre at ansatte 

er kjent med sin aktivitetsplikt jf. opplæringsloven kapittel 9 A?  

c. Hvordan har kommunen sikret implementering av lovendringer i nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven?  

 

 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i skolemiljøarbeidet?  
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Delproblemstillinger 

a. I hvilken grad blir foresatte tilstrekkelig informert om skolenes arbeid med å sikre et 

trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge mobbing (herunder om det er utarbeidet 

handlingsplaner mot mobbing)?  

b. Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket?  

c. I hvilken grad blir elevene involvert i utarbeidelse og evaluering av tiltak for å sikre et 

trygt og godt skolemiljø, og for å forebygge mobbing? 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 

 

Hovedproblemstillinger 
 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Delproblemstillinger 

a. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å ivareta aktivitetsplikten, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 første til fjerde ledd (plikt til å følge med, gripe inn, varsle, 

undersøke og sette i verk tiltak)?   

b. Hvilke rutiner har kommunen og den enkelte skole for hva de skal gjøre dersom en 

elev eller elevens foreldre gir uttrykk for at eleven ikke har det trygt og godt på 

skolen?  
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2. Er det etablert rutiner for å sikre at kommunen og skolene utarbeider aktivitetsplan i samsvar 

med opplæringsloven § 9 A-4, dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?  

 

Delproblemstillinger 

 

a. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir 

ivaretatt?  

c. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole etablert rutiner som sikrer at 

elevene blir hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og at det blir tatt hensyn til elevens 

beste?  

 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid.  

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

Hovedproblemstilling 
 

4. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir avvikene 

rettet opp?  

Delproblemstillinger 

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole lagt til rette for å registrere 

avviksmeldinger knyttet til arbeid med psykososialt skolemiljø?   

b. Er det etablert system og rutiner for å følge opp meldte avvik knyttet til psykososialt 

skolemiljø?  

 

• Kommunen skal ha et internkontrollsystem 

• Kommunen skal ha et system/rutiner for å avdekke avvik 

• Kommunen skal ha et system/rutiner for å melde og håndtere avvik 
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• Kommunen skal ha et system/rutiner for å iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvik 

• Kommunen skal ha et system/rutiner for å følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt 

• Kommunens avvikssystem skal være kjent og tatt i bruk på skolene 

 

En fullstendig utledning av revisjonskriteriene foreligger i vedlegg 3. 
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4. Felleskommunale rutiner for skolemiljø, avvik 

og samhandling med andre instanser 

 Skolemiljø  

Fakta 

Kommunen har utarbeidet «Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO».  

I handlingsplanen står det at  

«Planen er utarbeidet av Pedagogisk innsatsteam ved Ås PPS, i samarbeid med oppvekst- og 

kultursjefen. Det er vedtatt at planen skal implementeres, synliggjøres og brukes konsekvent av 

alle skolene og SFO i kommunen. Handlingsplanen skal rulleres hvert 4. år, første gang i 2020. 

Planen ble gjort gjeldende fra januar 2017. Planen ble sist revidert januar 2018. (…) 

Planen er delt inn i tre deler. FNs barnekonvensjon med sine fire sentrale prinsipper, og kapittel 

9A i opplæringsloven presenteres i første del.   

I andre del tar handlingsplanen utgangspunkt i at det helhetlige arbeidet med et trygt 

psykososialt miljø er tredelt 

1. Fremme et trygt og godt skolemiljø 

2. Forebygge mobbing og andre krenkelser 

3. Håndtere mobbing og andre krenkelser (…) 

Den tredje delen av planen tar for seg kommunen og skolene i Ås sine rutiner og tiltak for å sikre 

arbeidet med det psykososiale miljøet.   

I tillegg finnes ulike vedlegg, til bruk for arbeidet i skole og SFO.» 

I handlingsplanen er både barnekonvensjonen og opplæringsloven kap. 9A tatt inn og forklart, som 

nevnt over i del en. 

Del to tar for seg hva det vil si å fremme et trygt og godt skolemiljø. Den sier noe om:  

• Skolestrukturen - det skal nedfelles mål for et godt psykososialt skolemiljø. 

• Skoleledelsen – rektor har ansvaret for at miljøet på skolen fremmer trivsel og læring hos alle 

elevene. Rektor bør ha fokus på å bygge gode relasjoner i kollegiet, noe som igjen er positivt 

for elevene i form av gode rollemodeller. 

• Relasjonsbasert klasseledelse – relasjon voksen og elev - De voksne er forbilder for elevene, 

og skal være bevisst dette i sin væremåte overfor elever og kolleger. De ser, oppmuntrer og 

viser interesse for enkeltelevene. Relasjonen mellom den voksne og eleven er viktig for 

elevens sosiale posisjon, og elevens trivsel. For å jobbe proaktivt må de voksne ha positive 

forventninger til elevenes atferd, de må organisere gruppa godt, gi gode beskjeder og 
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oppmerksomhet til ønsket atferd. På denne måten fremmer man ro, samarbeidsvilje, 

motivasjon og positiv atferd hos elevene. Fokus på undervisningsledelse fremmer motivasjon 

og læring. En tydelig og inkluderende voksen, med god oversikt og struktur, skaper et 

læringsmiljø med færre krenkelser og større mulighet for å avdekke og håndtere slike 

handlinger. 

• Elev-elev relasjoner - Læring og trivsel er nært knyttet til hverandre og derfor må man jobbe 

for å skape gode betingelser for vennskap mellom barn. Skole og SFO skal bidra til at elevene 

utvikler seg sosialt og personlig for å kunne utvikle gode relasjoner til andre. 

• Foreldresamarbeid - Foreldresamarbeid er en viktig del av skolens virke, og for å utvikle et 

godt psykososialt miljø på skolen. Foresatte og skole må jobbe sammen for at elevene skal 

føle trygghet, og utnytte sitt læringspotensial på best mulig måte. Samarbeidet med foresatte 

rundt enkeltbarn, skal starte ved skolestart eller om nødvendig tidligere. Skolen bør ha lav 

terskel for å ta kontakt med hjemmet hvis det oppstår utfordringer knyttet til barnets faglige 

eller sosiale utvikling. Skolen må aktivt oppfordre foresatte til å ta kontakt hvis de opplever at 

barnet deres har utfordringer. 

I del to omhandles også forebygging av mobbing og andre krenkelser. I denne delen av del to står 

det: 

«Arbeidet på dette nivået er rettet mot å minske risikoen for at mobbing og andre krenkelser 

oppstår. Det krever at de ansatte etablerer en felles forståelse, har kunnskap om årsaker, og at 

de enes om felles strategier i arbeidet for å hindre at dette skjer. Gjennom drøftinger økes 

kompetansen til de voksne til å gjenkjenne og avdekke former for mobbing og krenkelser som 

kan være vanskelige å forstå eller se. De voksne må settes i stand til å identifisere barn som er 

spesielt sårbare, til å gripe inn og til å vite når man skal varsle. Personalet bør reflektere 

sammen over hvor og når krenkelser kan forekomme, hvem som er utsatt for å bli krenket eller 

krenke, og hvordan man skal følge med. I tillegg må man diskutere hvordan man skal håndtere 

det, hvis en kollega krenker elever (Gusfre, K.S., 2017).   

Forebyggende arbeid rettet mot elevene vil være å øke deres kunnskap om krenkelser og 

mobbing, og hvordan de skal gå fram om de selv eller andre blir utsatt for dette. Det er viktig å 

skape et klima hvor det er trygt å si i fra, og at de får informasjon om sine rettigheter. På 

gruppenivå vil det være aktuelt med arbeid som har fokus på likeverd og toleranse, 

bevisstgjøring om hvilke konsekvenser mobbing kan føre med seg og å utvikle sosial 

kompetanse. Her kan man ta utgangspunkt i filmer, caser, ferdige programmer, nettsider og 

andre ressurser.» 

Denne delen sier også noe om hva krenkelser er og hvordan mobbing skal defineres. 

I siste del av del to tar planen for seg hvordan håndtere mobbing og andre krenkelser. Her står det 

blant annet: 

«For å håndtere mobbing og andre krenkelser, må skolene jobbe etter bestemmelsen om 

nulltoleranse. I hverdagen betyr dette at vi ikke godtar å ha mistanke om at noen elever ikke har 

det bra. Dette krever at de voksne både har kunnskap om lovverket, rutiner som skal følges, og 
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at de vil se og erkjenne at mobbing og krenkelser skjer. De fem delpliktene; å følge med, gripe 

inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak, er plikter som aldri kan krysses av som «ferdig utført». 

Arbeidet med delpliktene vil hele tiden være en dynamisk prosess. Aktivitetsplikten utløses 

uavhengig av hvordan skolen får kjennskap til at en elev ikke har det bra, og det skal 

dokumenteres etter hvert som man jobber med en sak.»   

Delen tar også for seg hva som ligger i: 

• Plikten til å følge med – det er et kontinuerlig arbeid og at i praksis innebærer det 

o Et våkent og kompetent blikk fra de voksne sin side. 

o Det skapes et klima for at det er riktig og greit å si ifra. 

o Klasseledelse som gir god oversikt over gruppas samspill.  

o At observasjoner som bekymrer diskuteres med kolleger. 

o At man er årvåken for mekanismene i det som skjer, ikke bare ser de enkelte 

krenkelsene. 

o Daglig kontakt, samtaler og oppfølging av enkeltelever. 

o Et aktivt og systematisk tilsyn. At trivsel er tema i elevsamtaler, i klassene, i 

elevrådsarbeidet, i utviklingssamtaler og på foreldremøter. 

o Gjennomføring og oppfølging av obligatoriske trivselsundersøkelser. 

o At bekymringer fra elever, foresatte eller ansatte tas på alvor. 

• Plikten til å gripe inn – det er nulltoleranse i praksis. Rektor har ansvar for at alle som jobber 

på skolen kjenner plikten til å gripe inn og hvordan de skal gjøre dette. 

• Plikten til å varsle rektor – skal terskelen være lav – men kan undersøkes/løses på lavest 

mulig nivå. 

• Plikten til å undersøke - ved mistanke – det er aktuelt i alle saker uansett alvorlighetsgrad. 

• Plikten til å sette inn tiltak – mot enkeltelever, grupper eller hele skolen. I denne sammenheng 

er det viktig at: 

o Resultatene av undersøkelsene er utgangspunktet for å velge hensiktsmessige tiltak. 

o Tiltakene skal kunne begrunnes faglig, og tilpasses den konkrete saken.  

o Tiltakene kan ligge på ulike nivå på skolen.  

o Man sikrer at elevene blir hørt ved valg av tiltak. 

o Behovet for å hente inn eksterne ressurser vurderes. 

o Tiltakene må være lovlige. 

o Tiltakene må forlenges eller endres, så lenge eleven opplever at det ikke er trygt og 

godt. 

o Man vurderer om skolen gjør alt man kan forvente gjennom valgte tiltak.  

Tiltak kan rettes mot enkeltbarn, grupper og/eller skolemiljøet for å løse en utfordring. Dette kan 

være:  

o Observasjon 

o Daglige/jevnlige samtaler 

o Økt voksentetthet/tilstedeværelse 

o Tettere kontakt med foresatte 

o Hensiktsmessig plassering i klasserommet 
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o Trygghetsskapende aktiviteter i mindre grupper 

o Sikre overgangssituasjoner 

o Trening av sosial kompetanse 

o Veiledning på klasseledelse 

o Tydelig struktur og rutiner i klasserommet 

o Voksenstyrt inndeling av ulike grupper 

o Holdningsskapende arbeid 

o Forsterket tilsyn 

o Aktivitetstilbud i friminutt 

Del tre av planen omhandler tiltak, rutiner og planer for å sikre det psykososiale miljøet i Ås 

kommune. På kommunenivå/skoleeier nivå har de etablert styringssystemet 1310. I 1310 har skolene 

tilgang til et ferdig årshjul med gjøremål som er lenket opp mot aktuelle paragrafer i 

opplæringsloven. I tillegg følger skoleeier opp skolene systematisk ved blant annet: 

• Individuell oppfølging årlige skolebesøk – kommunen har lagt med oversikten over 

skolebesøk for skoleåret 2019/2020 og planen for gjennomføringen av skolebesøkene. Vi ser 

av planen at 9A er tema på skolebesøket til alle skolene i Ås kommune. Skolen skal blant 

annet presentere antall aktivitetsplaner, egen saksgang i slike saker og redegjør for resultatet 

av sakene. Andre tema i samtalene er elevundersøkelsen, samtale med elevrådet, herunder 

hvordan elevene vurderer trivselen på skolen. Kommunen har også lagt ved antall opprettede 

aktivitetsplaner våren 2020 for alle skolene. Oversikten viser blant annet at Ås ungdomsskole 

og Sjøskogen skole har opprettet aktivitetsplaner for våren 2020.  

• Rektor her jevnlige individuelle ledersamtaler 

• På ledermøtene er læringsmiljø en viktig del av utviklingsarbeidet. Kommunen forteller at  

 

«Virksomhetsleder kaller inn og avholder rektormøter ukentlig og skoleledermøter 

månedlig, i tillegg til at det arrangeres ulike typer kompetansehevinger for begge 

disse gruppene med temaene.» 

Skoleeier har også laget ulike planer og rutiner: 

• Overgang mellom barnehage og skole – den er forelagt revisjonen 

• Overgang mellom barnetrinn og ungdomstrinn – den er forelagt revisjonen 

• Rutine for varsling av alvorlige tilfeller 

• Fellesrutiner for varsling dersom en ansatt krenker en elev 

• Felles mal for aktivitetsplan og hendelseslogg – den er forelagt revisjonen 

• Mobbeknappen på skolens hjemmesider 

Denne delen av planen inneholder også et minimum av hva skolenivå skal gjøre, som blant annet 

gjennomgang av skolens og kommunens handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø med de 

ansatte, samt gjennomgang av relevante rutiner og utviklingsarbeid på skolen. 
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Når det gjelder klasse- og gruppenivå fremkommer det av planen at elevene skal gjøres kjent med 

ordensreglene, rettigheter etter 9A og resultater av trivselsundersøkelser, samt at 

elevrådsrepresentanter velges og det settes av tid til trinnråd. 

På elevnivå fremkommer det at skolen må gjennomføre elevsamtaler og utviklingssamtaler, samt 

bruke skolens skjema for samtalene. Skolens samarbeid med foresatte skal sikres gjennom at 

ordensreglementet gjøres kjent, foreldremøter gjennomføres, samt at skolen informerer om kap. 9A. 

Til slutt i handlingsplanen kan skolene finne: 

• Forslag til tiltak som sikrer skolens arbeid med det psykososiale skolemiljøet 

• Oversikt over tegn på mistrivsel 

• Typetilfeller digitale krenkelser 

• Oversikt over skolens samarbeidspartnere – helsesykepleier, familieteamet, PPS, Pedagogisk 

innsatsteam (PIT), barnevernet og politiet 

Kommunen forteller at alle skolene har elevenes psykososiale skolemiljø som eget satsningsområde 

i kommunal «Pedagogisk utviklingsplan 2018-2021 for skoler og barnehager.» I planen fremkommer 

det at Ås-skolens felles kjerneverdier er å behandle hverandre med respekt, alle skal oppleve 

tilhørighet i fellesskapet og trygge læringsmiljøer.  

I planen står det at et mål er at alle elever og ansatte i Ås-skolene skal ha et godt og utviklende 

læringsmiljø preget av VI-kultur. Her fremkommer det blant annet at skolene skal arbeide med enten 

PALS7 eller Mitt valg8.  

Dette følger kommunen opp med å fortelle at  

«Alle skolene i Ås er pålagt fra politikere at de enten skal jobbe med MITT VALG eller PALS 

som et ledd i det kontinuerlige og systematiske arbeidet for å sikre alle elever en trygg og 

god skolehverdag 

• Sjøskogen er en PALS-skole 

• Rustad jobber med MITT VALG 

• Ås ungdomsskole er en DEMBRA9-skole, i tillegg til MITT VALG» 

Kommunen har også utarbeidet: 

• Kompetanseutviklingsplan fra august 2017-august 2020. I planen fremkommer dato for kurs, 

tema, foreleser og målgruppe.  

 

7 PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv 
oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare 
reaksjoner på negativ atferd. 
8 Gjennom MITT VALG er elevene med på leksjoner og aktiviteter som gir dem forståelse av seg selv og andre. De opplever mestring og 
glede. De får kompetanse til å stå trygt i egne valg. 
9 Mot utenforskap og hat i skolen. Dembra støtter skoler og lærerutdanninger i arbeidet med forebygging av gruppefiendtlighet og 
udemokratiske holdninger. 
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o Vi ser av planen at skolene i Ås kommune hver høst før skolestart har en to dagers 

samling der tema er god ledelse for godt læringsmiljø og god læring. Noen av 

foreleserne har vært Knut Roland (2017) og Ingrid Lund (2019 og 2020). Skolelederne i 

kommunen er målgruppen.  

o Hvert år før skolestart blir planer og rutiner gjennomgått med alle nyansatte. 

o Hver høst har alle lærerne kurs i hvordan få til den gode samtalene med barn og unge. 

o I 2019 var det kurs for skolelederne i hvordan lykkes med ledelse, samt et kurs i 

skolens psykososiale læringsmiljø der også Pedagogisk Psykologisk Senter (PPS) var 

invitert. 

• «Samarbeid og rutiner før henvisning – skole – PPS. 

• Obligatorisk kartleggingsplan – her fremkommer det blant annet når skolene skal 

gjennomføre ulike kartlegginger som elevundersøkelsen og Klassetrivsel.no10. 

• Mal for skolenes egen plan for skolemiljøet. 

• Årshjul fra styringssystemet 1310 som viser alle gjøremål i Ås-skolene for skoleåret 

2019/2020, 2020/2021 og fristen for å gjøre dem. Det fremkommer når fristen er for å: 

o dele ut ordensreglementet  

o gi informasjon til foresatte ved oppstart av skoleåret 

o konstituere elevrådet 

o konstituere FAU 

o gjennomføre elevsamtaler og utviklingssamtaler – trivsel er tema forteller kommunen 

o gjennomføre foreldreundersøkelsen 

o gjennomføre elevundersøkelsen og når resultatene skal gjennomgås 

• Forebygging og oppfølging av skolefravær. 

• Elever med tunge tanker – en veileder til skolen. 

• Oversikt over innholdet i Foreldreskolen i Ås kommune – foreldreskolen skal øke foreldrenes 

mulighet til å bidra i eget barns læring og utvikling. Vi ser at skolene har lagt vekt på at 

foresatte skal bli kjent med hverandre og at tema blant annet har vært forventningsavklaring 

og valg av foreldrekontakter, samt oppfordring til deltagelse på foreldrekveldene utover 

høsten. Det er fire møter i løpet av høstsemestret. Vi har også fått forelagt dokumentasjon på 

hvordan en skole i kommunen har gjennomført en kveld med foreldreskole  

• Handlingsplan rus. 

• Kommunalt ordensreglement. 

• Mal for trivselsundersøkelsen i kommunen SFO. Kommunen forteller at denne gjennomføres 

hvert år i alle SFOer. 

• Kommunen har også lagt med referat fra rektormøte den 24. januar 2020. Tema der er 

arbeidet med mal til skolenes egne lokale planer for arbeidet med elevenes psykososiale 

skolemiljø. 

Hvordan skolen arbeider med å ivareta elevene under Pandemien 

««Vi» er videre skoleeier og ledelsen, har gjennomført ledermøter hver uke siden skolene ble stengt.  

 

10 Et trivselsverktøy for skolene som sikrer overblikk og fundament til å kunne skape trivsel og gode relasjoner for hver enkelt elev og 
hele miljøer 
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I referatene fra ledermøtene ser vi at skolen har en strategi for å ivareta de sårbare elevene. Disse 

elevene vil bli fulgt tett opp, men også alle elevers læringsutbytte. Skolene har også hatt fokus på å 

ha tilbud til elever med særskilte behov og de som barnevernet varsler om. 

Det fremkommer også hvordan skolen har fokus på å ivareta foresatte i denne perioden. Skolene skal 

gi positive tilbakemeldinger til foresatte og skolen skal vise forståelse for foresatte med 

hjemmekontor, som ikke får fulgt opp skolearbeidet på dagtid, men på ettermiddagen.  

Skoleeier er i tillegg opptatt av å følge opp også lærerne i denne perioden. Her også er det fokus på 

ros.  

Ut over i perioden ser vi at undervisningene fungere bra, at foresatte er fornøyde, samt at hver skole 

oppretter en «hjertetelefon» på forespørsel av Ordfører. I tillegg ser vi at enkeltskoler også ser behov 

for å forbedre hjemmeundervisningen. Innsendt dokumentasjon viser at skolene i kommunen 

evaluerer seg selv kontinuerlig og gjør hele tiden tilpasninger i undervisningen, hvilke elever som må 

følges særskilt opp, spesialundervisning osv. 

Vi ser også at det i hele perioden er barn som faller ut blir fulgt tett opp og at skolen har kontakt med 

barnevernet angående flere barn. I siste møtet ser vi at skolen diskuterer gjennomføring av 

elevsamtalen og utviklingssamtaler i mai og at de har begynt å lage planer for ulike senarioer.  

Kommunen har også lagt ved oversikt over sykefravær i Ås skolene i mars 2020, samt oversikt over 

barn med tilbud i Ås skolene fordelt på skolene.»  

 Avvikssystem 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

4. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir avvikene 

rettet opp?  

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

• Kommunen skal ha et internkontrollsystem 

• Kommunen skal ha et system/rutiner for å avdekke avvik 

• Kommunen skal ha et system/rutiner for å melde og håndtere avvik 

• Kommunen skal ha et system/rutiner for å iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvik 

• Kommunen skal ha et system/rutiner for å følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt 

• Kommunens avvikssystem skal være kjent og tatt i bruk på skolene 
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4.2.1. Internkontroll og avvikshåndtering 

Fakta 

Avvik som oppstår i Ås kommune skal meldes i KSS, kommunens kvalitet- og internkontrollsystem 

for avviksrapportering og avviksbehandling. I KSS redegjøres det for hvordan kommunen skal ha en 

prosess for bedring. Prosessen skal sikre at kvalitetssystemet kontinuering bidrar til forbedring og 

utvikling av kvalitet i tjenesteproduksjon og i forvaltningen, samt ivareta lovkrav. Prosess for bedring 

skal benyttes ved generelt forbedringsarbeid og ved melding av avvik, samt behandling og lukking 

av avvik.   

 

I KSS defineres avvik som manglende etterlevelse av krav i lov, forskrift og kommunale vedtak (for 

eksempel tjenestebeskrivelse/serviceerklæring, prosess med tilhørende dokumenter). Brudd på 

lovverk, forskrifter, rundskriv og prosedyrer beskriver kommunen som direkte avvik. Dersom 

tidsfrister, manglende oppfølging av arbeidsoppgaver ikke overholdes blir det avvik. Kommunen 

presiserer i sine rutiner at ansatte må få muligheten til å løse arbeidsoppgaver før det blir et avvik. 

Det er et avvik dersom arbeidsoppgavene ikke blir gjort innen rimelig tid eller det sendes 

gjentagende purringer uten at disse blir fulgt opp6.  

 

Dersom det oppstår avvik i kommunen er det Rådmannen som har det overordnede ansvaret. Alle 

ansatte er selv ansvarlige for å melde fra om avvik eller forslag til forbedringer, slik at kommunen kan 

opprettholde og forbedre kvalitet på tjenester og forvaltning. Det er ledere innenfor hver enhet som 

har ansvaret for behandling og oppfølging av avvikene. Ved hver tertial skal ledere rapportere til sin 

nærmeste leder om generell status og redegjøre for iverksatte tiltak knyttet til forbedringsarbeid ved 

sitt ansvarsområde. Det vil si at enhetsleder rapporterer til virksomhetsleder, virksomhetsleder 

rapporterer til kommunalsjef7.  Rådmannsgruppen skal årlig behandle overordnet statistikk og bruk 

av avviks- og forbedringssystemet. En overordnet statistikk rapporteres i arbeidsmiljøutvalgets (AMU) 

sin årsrapport for verne- og miljøarbeid.   

 

Revisjonen har fått tilgang til avvikskanalen for innmelding av avvik i KSS8. Her skal de ansatte følge 

elleve trinn og blant annet redegjøre for hendelsen og dens alvorlighetsgrad. 

Her skal avvikene sorteres inn i tre ulike kategorier; HMS, organisasjon/internt og tjeneste/bruker. 

HMS er avvik i hendelser og situasjoner knyttet til helsen, miljøet og sikkerheten til de ansatte. 

Organisasjon/internt gjelder avvik i intern organisering og samarbeid. Tjeneste/bruker er hendelser 

og situasjoner som angår og går utover kvaliteten på tjenesten til kommunens tjenestemottakere.   

 

Ansatte blir bedt om å gjøre en gradering av sannsynlighet for gjentakelse og konsekvens av dette. 

Ansatte skal deretter redegjøre for hendelsen, konsekvensen av hendelsen og forbedringsforslag. Av 

innsendt dokumentasjon fremkommer det at det er skoleledelsen som skal føre logg 

over hendelser og avvik, og registrere det i KSS. Det skal gjøres i dialog med den eller de som har blitt 

utsatt for en eventuell hendelse og avvik9.   

 

Det fremkommer i KSS at det er ledernes ansvar å behandle, analysere og lukke 

mottatte avviksmeldinger innen 14 dager. De skal gi en tilbakemelding av status på iverksatte tiltak i 

personalmøter, rapportere og informere verneombud og/eller tillitsvalgte om hvordan avvik og 

forbedringer følges opp.   
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Bruk av avviksrapportering ved skolene  

Skolene i utvalget har innsendt rutiner for melding av avvik ved skolene. I lokale retningslinjene 

forståes uønsket hendelse og avvik som brudd på lover, forskrifter, prosedyrer 

og retningslinjer innenfor HMS/arbeidsmiljø. Nestenulykker og uønskede hendelser som under 

endrede vilkår kunne ha ført til en ulykke med skade på personer, miljø eller 

bygninger/materiell/utstyr. Da medregnes hendelser som kunne ha ført til personskade, branntilløp, 

innbruddsforsøk, osv.   

 

I skolenes «rutiner for melding av avvik» skilles det mellom to typer avvik. Avvik i form av vold 

og/eller trusler og avvik i inventar og bygning.  

 

I rutinene beskrives vold og/eller trusler om vold som verbalt angrep eller handling som tar sikte på 

å skade eller skremme en person, samt enhver fysisk eller psykisk skade på en person.  Ved vold 

og/eller trusler på arbeidsplassen skal ledelsen bli varslet umiddelbart. Ledelsen skal sammen med 

den som er utsatt for vold vurdere som legehjelp er nødvendig. Det er opp til ledelsen å innhente 

informasjon om hendelsen fra involverte parter, og føre logg over hendelsen. Det er ledelsen som 

skal registrere hendelsen i kommunens avvikssystem i dialog med den som har vært utsatt for 

hendelsen. Avviksmeldingen skal inneholde logg fra hendelsen og kort informasjon om hva som har 

blitt gjort og videre oppfølging. Ledelsen er ansvarlig for at tiltak iverksettes og følges opp slik 

beskrevet i avviksmeldingen. Avviket skal også lagres på personalmappen og eventuelt i 

elevmappen.   

  

Avvik i inventar og bygning beskrives som skadeverk på inventar og bygning, feil eller mangler på 

inventar eller bygning som følge av slitasje, osv. Ved skadeverk skal personalet registrere dette 

fortløpende og ved behov sette inn nødvendige tiltak, samt informere skolens ledelse. Dersom 

skadeverket er utført av en eller flere elever skal det, avhengig av alvorlighetsgrad, føres notat i 

gjeldende elevers elevmapper i systemet 360. Foresatte skal også informeres om skadeverket og er 

eventuelt erstatningsansvarlig. Ved behov må skadeverket meldes videre til kommunens 

avvikssystem for fysiske skader, Plania. Ved akutt behov for å rette opp skadeverket kontaktes 

ansvarlige for utbedring.  

 

Ved feil eller mangler på inventar og utstyr, eller andre feil skal det registreres fortløpende av 

personalet. Det skal iverksettes strakstiltak dersom det er fare for liv og helse. Skolens ledelse skal 

varsles, og er det de som skal melde inn avviket i Plania og er ansvarlige for videre håndtering. Hver 

enkelt skole har noe ulik organisering knyttet til hvem i skoleledelsen som har ansvar for avvik og 

avvikshåndtering.  

 

Opplæring i systemene 

Av dokumentasjonen fremkommer det at rektorene i rektormøter og individuelle samtaler blir fulgt 

opp av virksomhetsleder knyttet til avvik som oppstår i skolene. Ås kommune har gjennomført et 

felles kurs for alle ansatte i bruk av KSS og rapportering av avvik med fokus på vold og trusler. 

Virksomhetsleder redegjør for at skolene hadde et spesielt fokus på å melde inn avvik og følge disse 

opp i løpet av 2019, og gjennomførte et kurs for alle ansatte våren 2019. Det er også utarbeidet 
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meldeskjemaer og en rutine for ansatte som ikke har tilgang til KSS for å unngå at denne gruppe 

ansatte underrapporterer avvik11. 

ROS-analyser 

Ås kommune har gjennomført kurs i utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 

med en ekstern konsulent for alle ledere og lærere med fokus på vold og trusler. Samme kurs var 

planlagt for oppæring av alle ansatte i SFO 25. mars 2020, men kurset ble utsatt grunnet utbrudd av 

Covid-19. Det fremkommer at formålet med ROS-analyser er å ivareta kommunens krav til å kartlegge 

og vurdere alle farer og problemer, og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Kommunen har utarbeidet 

retningslinjer for utarbeidelser av ROS-analyser som ligger tilgjengelige fra KSS.  

Alle de kommunale skolene har gjennomført fellesøkter hvor alle ansatte i samarbeid med 

skoleledelse har kartlagt risiko og sårbarheter ved hver enkelt skole, og deretter utarbeidet en 

handlingsplan for å redusere og eventuelt håndtere hendelser.  

I samtaler ble det bekreftet at systemet er kjent og tatt i bruk på skolene. Det er imidlertid uklart 

hvorvidt de ansatte som melder avvik blir gjort kjent med hvilke tiltak som iverksettes og om 

iverksatte tiltak blir evaluert.  

Vurdering 

Dette kapittelet fokuserer på problemstilling 4: 

Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir avvikene rettet  

opp? 

 

Det følger av kommuneloven § 25-1 at: 

«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 

at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 

internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.» 

 

11 Rustad skole, svar på tilsyn til Arbeidstilsynet 1.4.2019.  
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Vårt inntrykk er at kommunen har etablert et internkontrollsystem og at dette er kjent og tatt i bruk på 

skolen. Dette kom frem både i innsendt dokumentasjon og i samtaler. 

Når det gjelder det å følge opp avvik og evaluere tiltak som er iverksatt er vi imidlertid usikker på om 

dette gjøres ved alle meldte avvik. Vi kan ikke se at de som melder avvik alltid får tilbakemelding på 

at tiltak er iverksatt og vi ser heller ikke at alle tiltak blir evaluert. 

Til dette svarer oppvekst og opplæring at alle meldte avvik behandles av ledere på ulike nivå og at 

de ansatte som har meldt avviket får en skriftlig tilbakemelding på dette, samt en oppfølging i form 

av samtale med nærmeste leder så lenge det er behov for det. Det fremkommer i KSS som fastslår at 

det er ledernes ansvar å behandle, analysere og lukke mottatte avviksmeldinger innen 14 dager. De 

skal gi en tilbakemelding av status på iverksatte tiltak i personalmøter, rapportere og informere 

verneombud og/eller tillitsvalgte om hvordan avvik og forbedringer følges opp og blir evaluert, i 

samarbeid med den ansatte.  

Til tross for tilbakemeldingen fra kommunen om hvordan rutinene er og skal følges opp mener vi at 

kommunen må sikre at alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 

 

4.2.2 Samarbeidende instanser 

Fakta 
 

Skolehelsetjenesten 

I utgangspunktet er det den enkelte helsesykepleier som samarbeider med skolene, mens det 

overordnet er en samarbeidsavtale mellom skolen og skolehelsetjenesten. Avdelingsleder for 

helsesykepleierne har planer om å reise rundt til rektorene for å avklare forventninger, men denne 

praksisen er ennå ikke iverksatt. Det fremkommer i samtaler at rektorene sjelden tar kontakt med 

skolehelsetjenesten for bistand i skolemiljøsaker eller andre saker der skolehelsetjenesten kunne 

bidratt med sin kompetanse. Avdelingsleder ønsker å etablere en tettere kontakt med rektorene, da 

et godt samarbeid med skolene er viktig både eksternt og innad med de enkelte helsesykepleierne. 

De ønsker å bidra til at skolene bruker helsesykepleierne og at de ser dem som en ressurs i sitt 

forebyggende arbeid.  

Avdelingsleder for helsesykepleierne har møter med helsesykepleierne en gang i uken. Der snakker 

de blant annet om kompliserte individsaker på skolene, men sjelden om skolemiljøsaker. 

Helsesykepleierne på skolen skal gjennomføre de faste oppgavene de har i grunnskolen, samt at de 

skal være tilgjengelige for elevene. De kan være ute i friminutter eller delta på andre arenaer der 

elevene er. Helsesykepleierne har åpen dør for elevene, slik at det skal være lett for eleven å be om 

hjelp.  

Helsesykepleierne har faste dager på skolen. Ås kommune har på tidspunkt for revisjonen færre 

helsesykepleiere enn normtallene. Dette vil si at de er for få helsesykepleiere i forhold til de 

oppgaver de skal utføre. I tillegg medfører dette at helsesykepleierne ikke er på skolene hver dag og 

dermed ikke alltid er tilgjengelig når eleven har behov for hjelp.  
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Pedagogisk innsatsteam (PIT) 

Kommunen har etablert PIT og de skal arbeide ut mot alle skolene. Ingen av de ansatte arbeider ut 

mot en fast skole. PIT tilhører pedagogisk psykologisk senter som er en del av støttesystemet for 

barnehager og skoler i kommunen. PIT er et lavterskeltilbud som det skal være enkelt å ta kontakt 

med for å drøfte om en sak er aktuell. Deres arbeidsfelt omhandler trivsel og læring. Det kan være 

utfordringer knyttet til gruppeledelse, uro, problemadferd, mobbing, mistrivsel, fraværsproblematikk 

og endringsarbeid i barnehager og skoler. De har også blitt benyttet av skolen i enkeltsaker, som 

skolen synes er vanskelige, etter opplæringsloven kap. 9A.  

Arbeidsmåter de benytter er observasjon, modellering, individuell veiledning, gruppeveiledning, 

drøfting, kurs og foredrag. De arbeider både med ledelsen, de ansatte og elever. De gir konkrete råd, 

samt at de arbeider med å trygge lærerne til å gjøre en god jobb. 

Det er fire ansatte som utgjør teamet. En av de fire er koordinator for PIT, men de deler ellers likt på 

oppgavene. 

Teamet arbeider etter henvisning fra skolene. De har utarbeidet et henvisningsskjema som skolen 

skal sende inn til PIT. Innsatsteamet gjør en prioritering ut ifra problemstillingen og kapasitet. I første 

møte med skolen avklares blant annet:  

• Forventninger 

• Motivasjon for samarbeidet 

• Tidspunkt for observasjoner og møter/veiledninger 

• Ledelsens oppfølging 

• Evaluering underveis i prosessen 

PIT veileder også de fire skolene i Ås kommune som er PALS-skoler og det er etablert et eget PALS-

nettverk for disse skolene. Tanken er at skolene etter hvert skal drive PALS arbeidet selvstendig uten 

bistand fra PIT. For at skolene skal klare dette må de ha et aktivt PALS team og en ledelse som er 

fokusert på arbeidet, slik at de holder arbeidet oppe hele tiden.  

PIT forteller at de ikke er så aktivt inne på Ås ungdomsskole. De er mer aktive på Rustad skole og 

Sjøskogen skole. Dette vil bli omtalt nærmere i kapitlene for de enkelte skolene.  

PIT forteller at alle rektorene i Ås kommune ønsker å bruke dem. De opplever at de blir ansett som en 

ressurs. De samarbeider bra med skolene der de er inne og bistår med læringsmiljø, og de får nok 

henvisninger. De arbeider mot skolen på alle nivå, men de lykkes likevel ikke i alle saker.  
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5. Sjøskogen skole 

 Forebyggende arbeid 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Til disse problemstillingene har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 

 

 

Først vil vi vise til at på Sjøskogen skole snakket vi med 19 foresatte herunder også FAU-

representanter og klassekontakter fordelt på to trinn på skolen. På det ene trinnet snakket vi med 

foresatte til over halvparten av elevene. Ellers viser vi til det som er nevnt om dette i kap. 2 Metode. 

Videre vil vi peke på at hensikten med rapporten ikke har vært å generalisere fra dårlige opplevelser 

vi har fått kjennskap til fra noen foreldre, og utlede fra dette at disse synspunktene er gjeldende for 

alle foresatte. Det er sannsynlig at det er foresatte som er av en annen oppfatning enn de foresatte 

som valgte å delta på møtene med VKR. Like fullt er det skoleeier og skolens ansvar å følge opp alle 

foresatte, og deres tilbakemeldinger må tas med som en del av helhetsbildet, selv om de ikke 

snakker for alle foresatte. 
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5.1.1. Kontinuerlig og systematisk arbeid 

Fakta 
 

I tillegg til kommunens felles planer, rutiner og kartlegginger har skolen utarbeidet egen «Plan for et 

godt psykososialt miljø på Sjøskogen skole». 

Planen er bygget opp lik kommunens handlingsplan som er omhandlet i kap. 4. Del en av planen tar 

for seg «Fremme et trygt og godt skolemiljø». Her står det at skolestarten skal være forutsigbar og 

trygg, og gi alle elever en positiv opplevelse. For å oppnå det skal skolen blant annet gjøre: 

• Foreldremøte for 1. trinnelever 

• Systematisk og godt samarbeid mellom skole og barnehage 

• Besøksdager 

Del en angir også hva skole skal gjøre for å sikre  

• Oppstart på trinnene 

o hilse i døren 

o PALS-mål 

o regler og rutiner henger synlige 

• Relasjoner lærer og elever 

o voksne bli kjent med hver enkelt elev 

o voksne se etter det positive i elever 

o ha tydelige forventninger til elever 

o systematiske trivselsundersøkelser 

• Klasseledelse 

o klare og tydelige forventninger til elever 

o møter elevene med varme 

o tydelige PALS-mål 

o relasjonsrelatert klasseledelse 

• Relasjon elev og elev 

o bytter plasser ofte 

o voksne setter sammen lekegrupper 

o faste sosiale aktiviteter 

o PALS-samlinger  

o elevrådet er aktivt med i skolemiljøet 

o aktivt FAU 

• Faste tiltak i et årshjul 

o fellessamlinger 

o fadderaktiviteter 

o PALS tur 

o vennedag 

o besøksdager 

o foreldremøter 
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o lekekurs for trivselsledere 

o BlimE-dag  

o skolejoggen 

o karneval 

o utviklingssamtaler 

o aldersblandede miljødager m.m. 

• Skolens samarbeid med hjemmene 

o ukeplaner publiseres hver uke 

o skolens hjemmeside oppdateres 

o to foreldremøter på hvert trinn hvert år 

o to utviklingssamtaler – skolen har lagt med mal for utviklingssamtaler. Vi ser at trivsel 

er tema i samtalene 

o kontaktlærer tar raskt kontakt med foresatte om det skulle være hendelser av negativ 

og/eller positiv art rundt eleven 

• overganger mellom barnehage-skole og mellom skoleslag 

Del to tar for seg å forebygge mobbing og andre krenkelser. I denne delen gjengis noen av 

opplæringsloven kap. 9A bestemmelser, samt en beskrivelse av hva som menes med krenkende 

adferd og en opplisting av hva krenkelser kan være. Når det gjeler forebyggende arbeid ved skolen 

nevner planen blant annet: 

• årlig undersøkelse av omfanget av mobbing på skolen – klassetrivsel.no og 

elevundersøkelsen 

• kartlegge skolemiljø ved hjelp av klassetrivsel hver 6. uke 

• elevsamtaler brukes systematisk 

• elevenes trivsel fast punkt på trinnmøte hver uke 

• de voksne som har tilsyn skal ha et våkent blikk for å fange opp konflikter mellom elever og 

elever som går alene 

Når det gjelder håndtering av mobbing og andre krenkelser fremkommer det at man skal gripe inn, 

undersøke og varsle skoleledelsen. Dette vil bli nærmere omhandlet i kap. 5.2. 

Skolens plan del fire inneholder rutiner for å sikre et godt psykososialt skolemiljø. Skolen har rutiner 

for: 

• beredskap – rutinene sier hvem som skal gjøre hva i hvilke situasjoner 

• tilsyn 

o være presise 

o bruke gul vest 

o være aktiv og bevege seg rundt i skolegården 

o snakke med elevene 

o vise interesse for elevene 

o være på ulike deler av uteområdet 

• trivselsledere 

o organisere aktiviteter i storefri 
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o en voksen på skolen skal være trivselsansvarlig 

o de som er ute på tilsyn hjelper trivselslederne ved behov 

• PALS-plan 

• Elevråd 

Skolen har utarbeidet tilsynsplan for skoleåret 2019/2020. Vi ser at rektor følger opp planen jevnlig. I 

samtalene med de ulike gruppene kom det frem at skolen hadde trivselsledere og at de iverksatte 

aktiviteter i friminuttene. Videre ble det sagt at det var voksne ute i friminuttene. Det ble også sagt av 

flere av gruppene at skolen hadde PALS, men at det ikke fungerte etter intensjonen. Det ble sagt at 

det ikke ble avholdt PALS-time hver uke.  

Rektor forteller at  

«Ser her at lærerne må være enda tydeligere til elevene, at her jobber vi med PALS-arbeid.  

Det er helt nødvendig at trinnene hver høst og jevnt og trutt gjennom året snakker om og jobber med 

hvordan man skal ha det i klassen, hva krenking er, hva man skal gjøre om noen blir utsatt for 

krenking osv. Det må aktualiseres og løftes inn hele tiden av lærerne på trinnet. Det skal ikke komme 

an på hvilken lærer du har, det skal være et felles prosjekt fra alle voksne på skolen. Ut ifra disse 

tilbakemeldingene ser jeg at fremover må ledelsen i større grad sikre at disse temaene følges opp på 

de enkelte trinn, for at planene settes ut i virkeligheten. Hvordan kommer det som står i «plan for 

psykososialt miljø» til uttrykk blant de voksne på Sjøskogen skole, hvordan viser det som står i planen 

seg i den virkelige skolehverdagen. Dette er temaer man må reflektere rundt på fellestid og team 

hele tiden, på den måten er målet at ledelsen sikrer at disse tiltakene gjennomføres i klasserommet.» 

Skolen har under revisjonen også utarbeidet «Tiltaksplan for skolemiljø på Sjøskogen skole».  I 

oversendelsen fra skolen ser vi at tiltaksplanen har tidsangivelsen 2020/2021. Planen er ment å 

erstatte ovennevnte plan. Planen har tre hoveddeler. Del en inneholder lovverket og avklaringer, del 

to skolens arbeid for å fremme et trygt og godt skolemiljø og del tre som angir håndteringen av 

skolemiljøet. 

Skolen har også utarbeidet «Plan for utviklingstid». Her kommer det blant annet frem når 

foreldremøter skal gjennomføres, utviklingssamtaler og fellesaktiviteter på skolen. Skolen har lagt 

med Power Point fra foreldremøte. Vi ser at skolens arbeid med et trygt og godt skolemiljø har vært 

tema. Herunder blant annet PALS.  

Når det gjelder PALS har skolen utarbeidet «Årshjul for PALS». I årshjulet fremkommer det PALS-mål 

som skal utføres når og hvordan. Det kan være ulike PALS-mål på de ulike trinnene og ulike 

aktiviteter for å gjennomføre dem. Noen av PALS-målene er: 

• Jeg er positiv og respekterer trivselsreglene gruppen min har blitt enig om 

• Jeg snakker hyggelig til medelever 

• Når jeg ser noen som er alene i skolegården går jeg bort og inviterer eleven med i lek uansett 

trinn 

Målene skal nås med blant annet trivselsregler, dramatisering og fredagsshow.  
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Skolen har også gjennomført en kartlegging av skolemiljøet på skolen den 12. februar 2020. I 

kartleggingen beskriver skolen nå-situasjonen, ønsker for skolen og tiltak. Kartleggingen viser blant 

annet at det er gnisninger mellom voksne og barn på skolen, foreldre snakker ned skolen, elevene 

kjenner ikke hverandre og at trinnene er utrygge på hverandre. Til dette forteller Ås kommune i sin 

tilbakemelding mottatt den 28. oktober 2020 at dette var tema på et personalmøte der de arbeidet 

med å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene ved skolen. Det ble ifølge kommunen brukt en 

metode for å få frem hvilke mulige utfordringer pedagogisk personale kan tenke seg etter SØT-

metoden. Dette er en metode som tar utgangspunkt i situasjonen, slik den kan oppleves av enkelte 

nå, hvordan man ønsker at det skal være, samt hvilke tiltak man kan tenke at kan ha effekt. 

Kartleggingen er således ikke en generell kartlegging, men en metode i bruk for å sikre et 

systematisk arbeid med dette teamet blant personalet. Det foreligger dokumentasjon fra 

personalmøte.  

Skolen ønsker at foreldre og skole skal spille på lag, personalet skal bli stabilt, etablere god 

lekekompetanse og at kontaktlærer får mer kompetanse til tilrettelegging. Noen tiltak som er 

beskrevet er aldersblanding faglig og sosialt, fadderplan, fast felles PALS-tid og mer samarbeid 

mellom trinnene. 

I tillegg har skolen sett på hvordan de kan forbedre tilsynet og sikre at kontaktlærer får beskjed i 

kartleggingen. Skolen skal ha fokus på elever som er alene ute og sende melding til kontaktlærer i 

chatten på teams, anonymt. Det fremkom at det hadde vært en del mobbing på skolen og da ute i 

friminuttene og at det var elever som ikke alltid hadde noen å være med. Det bekreftes i samtaler 

gjennomført både skoleåret 2019/2020 og 2020/2021, at det har vært mobbing på skolen, herunder 

også i friminuttene og at ikke alle har noen å leke med. 

Skolen har også hatt bistand fra PPS på systemnivå hva gjelder tilpasset opplæring og lesekurs. 

Skolen har også utarbeidet rutiner og tiltak for å sikre trygghet og trivsel for barna som går på SFO. 

SFO har egen aktivitetskalender, kalenderfryd, samt at de gjennomfører trivselsundersøkelser. Vi ser 

av trivselsundersøkelsen som ble gjennomført i 2019 at de fleste elevene trivdes godt på SFO, mens 

noen få elever ikke likte å være på SFO. 

Skolen har i tillegg til det kommunale, også utarbeidet sitt eget ordensreglement. I 

ordensreglementet er det sagt hva som er skolens forventninger til elevenes oppførsel og at det er 

nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Skolen har også sagt noe om hva som er å regne som 

krenkelser. 

Skolen har sosiallærer som har som hovedoppgave å følge opp elever som trenger ekstra bistand og 

å bistå lærere i oppfølging av disse elevene. Sosiallæreren gjør dette ved samtaler med elever, 

samtale med en gruppe elever og veiledning av lærere. Hun arbeider også med relasjonsbygging 

med grupper av elever og samarbeider med lærere om oppfølging av disse elevene. Det kan for 

eksempel være å arbeide med sosialkompetanse. Sosiallæreren kan også være inne på trinn og bidra 

til gjennomføring av ulike leksjoner angående relasjoner, eller arbeide med læringsmiljø, hvordan 

være en venn og mobbesirkelen.  

Sosiallæreren har også jentegrupper og guttegrupper dersom det er behov for det. Sosiallærer får 

oppgaver enten gjennom eget initiativ eller via ledelsen og lærere. Sosiallærer har eget kontor og dit 
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kan elever komme for å snakke med henne, enten etter fast avtale med bakgrunn i aktivitetsplan eller 

ved behov. Sosiallærer er rundt i klasser og observerer klassemiljø og deltar i utformingen av 

aktivitetsplaner sammen med kontaktlærer. Forut for utformingen av aktivitetsplanen gjennomfører 

hun en samtale med eleven. 

Til dette bemerker Ås kommune i sin tilbakemelding den 28. oktober 2020 at  

«skolen har en sosiallærer som sammen med rektor og skolens ledelse har et overordnet ansvar for å 

sikre og følge opp at alle elever opplever en trygg og god skolehverdag. Sosiallærer påser sammen 

med rektor og skolens ledelse at både den kommunale og lokale tiltaksplan for å sikre elevene et 

godt læringsmiljø følges. Dette innebærer oppfølging av trinn og grupper av enkeltelever. Dette 

arbeidet kan være i form av samtaler med elever, bistand i klasserom og friminutt, veiledning av 

elever og lærere/barneveiledere. 

Sosiallærer har eget kontor der elever kan komme for samtaler og oppfølging. Sosiallærer arbeider 

også med relasjonsbygging med grupper av elever og samarbeider med kontaktlærer om oppfølging 

av disse elevene, som for eksempel kan handle om å arbeide med ulike typer sosial kompetanse. 

Sosiallærer er inne i ulike grupper for å observere klassemiljøet og setter inn tiltak i etterkant av 

observasjonsperioden, sammen med lærerne på trinnet. Sosiallærer arrangerer også ulike grupper 

for elever som trenger å få bedre relasjoner. 

Sosiallærer utformer og følger opp tiltak til alle aktivitetsplaner i samarbeid med kontaktlærer, en fra 

skolens ledelse, eleven og elevens foresatte. Aktivitetsplaner evalueres etter 4-6 uker av rektor, 

sosiallærer, kontaktlærer, SFO-leder (i de saker SFO er inne), elevene og elevenes foresatte. Tiltakene 

gjennomgås og evalueres og nye tiltak iverksettes dersom det er behov for det. Foresatte er alltid 

med og styrer, sammen med elevene, ved innføring av nye tiltak.» 

Helsesykepleieren er på skolen tre dager i uken. Helsesykepleieren ved skolen får kunnskap om 

læringsmiljøet gjennom utførselen av de lovpålagte oppgavene. Elever eller foresatte kan da fortelle 

om forhold ved klassemiljø og læringsmiljø, som hun etter samtykke videreformidler til lærerne.  

Helsesykepleier deltar på ressursmøter og har møte med sosiallærer og ledelsen en gang i måneden. 

Sosiallærer og helsesykepleier samarbeider godt. 

Helsesykepleier prøver å være synlig i elevmiljøet og bidrar inn i klasser med uro etter forespørsel.  

Før PIT (Pedagogisk innsatsteam ) kommer på skolen gjennomfører de en samtale med rektor for å 

avklare hva skolen ønsker bistand til. PIT forteller at rektor ved skolen er rask til å koble på PIT når det 

oppstår behov for bistand. PIT er på revisjonstidspunktet inne på trinn på skolen. Det er to klasser på 

hvert trinn. De arbeider med teamene på skolen og veileder lærerne på trinnet samlet. PIT opplever at 

lærerne på trinnet er motivert til å ta imot veiledning. Til dette bemerker Ås kommune i sin 

tilbakemelding at før PIT settes inn i klasser eller grupper gjennomføres det alltid en samtale med 

skolens ledelse og sosiallærer for å avklare hva skolen ønsker bistand med, samt avklare 

forventninger begge veier. 
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PIT har arbeidet veldig tett på ett trinn på skolen. De ulike trinnene har blant annet fått oppfølging i 

form av: 

• Oppfølging av de ansatte 

• Organisatorisk bistand  

• Arbeid med klasseledelse 

• Å se på gruppesammensetning 

• Veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere 

• Å være drøftingspartner for lærere 

• Veiledning på skole-hjemsamarbeid – de er opptatt av å være i forkant og gi positive 

tilbakemeldinger 

• Veiledning av lærere i hvordan å møte foresatte 

PIT forteller at de sjelden har en direkte rolle overfor foresatte. De mener det er viktig at skolen og 

lærerne har denne kontakten. Det er derfor skolen som gir foresatte informasjon om at det arbeides 

med klassemiljøet på systemnivå på de enkelte trinn. PIT kan imidlertid delta på foreldremøter og gi 

informasjon om det de arbeider med på de ulike trinn. Skolen har i tillegg egen PPS rådgiver som 

også er en del av PIT. 

Foresatte forteller at det har vært stor utskifting av de ansatte de to siste årene. Halvparten av de 

ansatte sluttet i 2019. I tillegg har det vært utskiftninger av ledelsen. Dette bekreftes fra flere av de 

andre gruppene vi snakket med. Det ble sagt at all uroen i ansattgruppen påvirket skolemiljøet. 

Foresatte kunne også fortelle at en kontaktlærer hadde sagt opp sin stilling høsten 2020. Foresatte 

var opptatt av hvorfor så mange lærere hadde sluttet. De hadde ikke fått noen informasjon fra skolen 

om dette.  

Til dette bemerker Ås kommune i sin tilbakemelding at 

«det ikke er korrekt at halvparten av de ansatte ved skolen har sluttet. Videre forteller Ås kommune 

at det ble sendt ut informasjon om hvem som sluttet og nye kontaktlærere på Transponder direkte til 

alle foresatte, det ble informert fra skolens ledelse både i FAU og SU, samt at skolens rektor 

informerte daværende HOK-utvalg i en gjennomgang av årsrapporten våren 2019.» Ås kommune 

mener heller ikke at dette er relevant informasjon med tanke på revisjonens formål, nemlig å se på 

skolens etterlevelse av regelverket, og mener derfor at dette bør tas ut av rapporten.  

Foresatte fortalte også at det var flere elever som hadde sluttet på skolen grunnet mobbing. Skolens 

ledelse opplyser at i 2019 og 2020 har et visst antall elever byttet skole fra Sjøskogen til andre skoler 

grunnet kap. 9A -forhold. I tillegg foreligger det på revisjonstidspunktet søknad om skolebytte 

grunnet kap. 9A som ikke er ferdig behandlet. Ifølge opplysninger fra skolens ledelse har noen av 

elevene som har bytte skole gjort det som følge av blant annet uro i klassen, utrygt skolemiljø og 

utagerende skolemiljø.  

Ås kommune skriver i sin tilbakemelding, mottatt den 28. oktober 2020, at det ikke er fritt skolevalg i 

Ås kommune. I kommunal forskrift om skoletilhørighet oppgis det at man kan søke om skolebytte til 

virksomhetsleder for grunnskole ut ifra fire gitte kriterier. Hvert år mottar kommunen et sted mellom 
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20-50 søknader om skolebytte. Skolebytte skjer mellom alle skolene i Ås kommune. Det kan innvilges 

skolebytte etter at nærskolen har prøvd ut ulike tiltak, dersom det handler om elevens trivsel. Dette 

har også vært tilfelle i alle saker der elever fra Sjøskogen skole har fått innvilget skolebytte på 

bakgrunn av trivsel.  

Nesten alle elevene vi snakket med gav uttrykk for at det var mye uro i klassene, særlig på to trinn, 

samt at det var elever som var utagerende. Det ble sagt fra flere grupper at ikke alle lærerne klarte å 

skape ro i klassene og at de måtte hente bistand fra andre lærere. Uroen gikk ut over læringsmiljøet, 

samtidig som elevene gav uttrykk for at de hadde vent seg til uroen og utageringen i klassen. Det ble 

sagt at det var bare slik det var og hadde vært.   

Vi snakket med over halvparten av elevene sine foresatte på ett trinn på skolen, mens noen færre på 

et annet trinn, men de foresatte uansett trinn var samstemte i sin tilbakemelding om skolemiljøet og 

klassemiljøet på skolen. Foresatte fortalte at  

• De opplever at det ble mer uro på trinnene da den nye rektoren kom 

• De opplever at det er arbeidsmiljøproblemer på skolen 

• De opplever at rektor er vanskelig å samarbeide med og at hun prøvde å bestemme hvem 

som skulle velges til FAU-leder 

• De opplever at rektor tar over foreldremøtene og at lærerne ikke får delta aktivt ved blant 

annet å svare på spørsmål fra foresatte 

• De opplever at rektor ikke skriver korrekte referater fra foreldremøter 

• De er usikre på om skolen ivaretar det faglige til elevene godt nok grunnet mye uro i klasser 

og på trinn 

• De opplever at elever forteller at det er kjedelig å være flink på skolen, på deres trinn skal 

man heller være kvikk og utfordrende 

• De opplever at det er mye stygg språkbruk blant elevene 

• De opplever at fredagsmailene ikke er korrekte. Fredagsmailene forteller bare det positive og  

aldri at det har vært uro og/eller utagering til tross for at barna forteller om det  

• De ikke opplever at skolen undersøker saker med utagering og uro godt nok  

• De opplever at skolen er dårlig på å gjennomføre og evaluere aktivitetsplaner som er iverksatt 

mot trinn  

• De opplever at grunnet uro har elever få faglige utfordringer 

• De opplever at trinnene ikke har tilstrekkelige ressurser til enhver tid i forhold til sin 

elevmasse, og at når ressurser blir syke eller borte blir de ikke erstattet 

• De opplever at ikke alle lærerne klarer å skape ro i klassene og trinnene og at endring ikke 

skjer 

• De opplever at skolen har hatt systemsvikt over tid 

• De savner at skolen har like regler også i de ulike klassene 

• Skolen må etablere trygge relasjoner til elevene  

• Skolen må ha fokus på å skape tillitt mellom elever og lærere 

Flere foresatte fortalte også at når de tok opp at deres elev ble mobbet eller ikke hadde det bra på 

skolen sa skolen at de mente at problemet lå hos eleven og/eller foresatte. Foresatte sa at de hadde 

opplevd at når de tok opp med skolens ledelse at det er mobbing på skolen eller mot deres elev, sier 
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rektor at det ikke stemmer. Foresatte forteller også om at de har opplevd at enkelte ansatte møter 

dem på en dårlig måte og kommer med uheldige merknader om elevene.  

Rektor forteller til dette at skolen aldri sier at eleven er et problem. Klassemiljøet er alltid lærerens og 

skolens ansvar. Skolen bruker å si at arbeidet med læringsmiljøet til en elev er sammensatt og i flere 

saker oppfordrer skolen foreldrene om å ta kontakt med skolens samarbeidspartnere. 

Til ovenstående bemerker Ås kommune i sin tilbakemelding, mottatt den 28. oktober 2020, at 

kulepunkt angående foresattes opplevelse av arbeidsmiljøet ved skolen, fremstår som påstander 

uten begrunnelse. Ås kommune viser til resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor som 

bekrefter at de ansatte opplever at det er et godt arbeidsmiljø ved skolen. 

Medarbeiderundersøkelsen ble lagt ved kommunens tilbakemelding.  

Når det gjelder foresattes opplevelse av rektors deltagelse på foreldremøter forteller Ås kommune i 

sin tilbakemelding at det er rutine i Ås kommune at rektor deltar på ett av årets to foreldremøter på 

alle trinn. Dette blant annet for å informere om elevens rettigheter i forhold til § 9A, hvordan skolen 

arbeider forebyggende og andre aktuelle temaer. Rektor på Sjøskogen har deltatt på alle høstens 

foreldremøter. I tillegg forteller de at det er foresatte som skriver referat fra foreldremøter, ikke 

rektor.  

Mange av de foresatte vi snakket med sa at de følte seg maktesløse. Foresatte vil gjerne bidra til at 

skolen skal få et godt skolemiljø og læringsmiljø, men da må skolen møte dem på en ordentlig måte 

og invitere dem til å delta. 

I samtaler med noen av gruppene vi snakket med kom det frem at skolen bruker gjensitting som 

straff mot enkeltelever som bråker, mens de rolige elevene får gå ut til friminutt tidlig eller slutte 

skoledagen før. Det ble også sagt at elever som bråkte i gymtimene måtte sitte resten av timene på 

benken. 

Foresatte forteller imidlertid at skolen har gjort noe som oppleves som positive tiltak i forhold til 

skole- og klassemiljø, som å involvere PIT og etablere nye grupper. 

Til ovenstående forteller rektor at  

• Flere ansatte på skolen har sluttet på skolen siden 2018 av ulike grunner. Rektor forteller at 

«Denne utfordringen ble løst ved at vi fikk rekruttert flere erfarne og flere nyutdannede lærere, 

med mye og variert kompetanse. For å sikre at de nytilsatte ble ivaretatt, samtidig som gode 

rutiner ble videreført, kom alle de nytilsatte på trinn med en erfaren kontaktlærer.  Alle de 

nytilsatte har fått hver sin «fadder» i personalet, og de nyutdannede har jevnlig veiledning av 

veileder på Sjøskogen og i nettverk i Follo.» 

• FAU-leder velges av FAU. Skolen har lagt ved vedtektene for FAU på skolen som bekrefter at 

det er rutine for det 
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• Det er kontaktlæreren som leder foreldremøtene, men at rektor deltar på alle de første 

foreldremøtene hvert skoleår for å informere om skolemiljøtiltak, som er iverksatt og om kap. 

9A generelt. Skolen har lagt ved dokumentasjon fra to foreldremøter  

• Læringsmiljø er en av skolens fem hovedsatsninger. De arbeider med læringsmiljø i 

utviklingstid, på teamtid, trinntid og på ressursmøte 

• Informasjonen på ukemailen/fredagsmail er korrekt  

• Flere elever har stygt språk, men skolen arbeider med det 

• Aktivitetsplan for ett trinn ble avsluttet i samråd med foreldrekontaktene på trinnet 

• Skolen har iverksatt flere tiltak for å sikre trygge og gode klassemiljøer som blant annet 

o Tredeling av ett trinn 1,5 dager i uken 

o Sosiallærer er inne for å styrke ett trinn tre timer hver dag 

o Tiltak mot enkeltelever og grupper av elever for å styrke lærer- og elevrelasjonen 

o Tiltaksplaner mot trinn og enkeltelever 

o Rektor har jevnlige trinnmøter 

o Rektor er inne i timene på trinn med utfordringer jevnlig gjennom uken 

o Rektor har vikartimer på ett trinn 

o Rektor er med ett trinn på tur 

o Rektor veileder trinn 

o Rektor deltar på møter med lærere, sosiallærer og PIT 

o PIT observerer på ett trinn hver uke og veileder lærer  

o Innfører systematiske elevsamtaler med fokus på trivsel 

o PALS-timer 

o Lekeaktivteter 

o Bytte læringspartnere 

o Sosiale aktiviteter i lærerstyrte grupper 

o Samarbeidsaktiviteter flere ganger i uken 

Rektor forteller at skolen arbeider 

«kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerhet til elevene slik at kravene i loven 

blir oppfylt (§9a-3). Dette er beskrevet i vedlagt Tiltaksplan for skolemiljø ved Sjøskogen skole. 

Viktige og lovpålagte tiltak i dette arbeidet er rutiner for inspeksjon (vedlegg 7), faste 

trivselsundersøkelser, elevsamtaler med trivsel som tema, faste trivselsdager på skolen og interne 

rutiner for arbeidet med elevenes skolemiljø. Dette skoleåret har alle trinn timeplanfestet minst en 

PALS-time hvor de jobber med læringsmiljø på ulike måter i tråd med fagfornyelsens tverrfaglige 

tema folkehelse og livsmestring. Hele personalet har jobbet med læringsmiljø på Sjøskogen 

plandagene i august, felles plandag for Ås-skolene i oktober, og i skolens utviklingstid på onsdager. 

Gjennom et systematisk arbeid med elevenes læringsmiljø økes bevisstheten og profesjonaliteten i 

arbeidet vårt med hvordan vi jobber med elevenes skolemiljø, både på systemnivå og individnivå.»  
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Videre forteller rektor at  

«Det er helt nødvendig at trinnene hver høst og jevnt og trutt gjennom året snakker om og jobber 

med hvordan man skal ha det i klassen, hva krenking er, hva man skal gjøre om noen blir utsatt for 

krenking osv. Det må aktualiseres og løftes inn hele tiden av lærerne på trinnet. Det skal ikke komme 

an på hvilken lærer du har, det skal være et felles prosjekt fra alle voksne på skolen. Ut ifra disse 

tilbakemeldingene fra elevene ser jeg at fremover må ledelsen i større grad sikre at disse temaene 

følges opp på de enkelte trinn, for at planene settes ut i virkeligheten. Hvordan kommer det som står i 

Tiltaksplan for læringsmiljø på Sjøskogen skole til uttrykk blant de voksne på Sjøskogen skole, 

hvordan viser det som står i planen seg i den virkelige skolehverdagen. Dette er temaer man må 

reflektere rundt på fellestid og team hele tiden, på den måten er målet at ledelsen sikrer at disse 

tiltakene gjennomføres i klasserommet. For å sikre dette ser jeg at det i tillegg til å være jevnlig tema 

på personalmøter på skole og SFO, er nødvendig at rektor og sosiallærer systematisk er ute i alle 

klasserom og snakker med elevene om dette hver høst og hver vår.» 

Skolens ledelse arbeider for å skape tillit til foresatte og har iverksatt ulike tiltak for å sikre dette som: 

• Delta på foreldremøter 

• Delta på samarbeidsmøter med foreldre og eksterne instanser 

• Invitere foreldrekontakter til å observere i klasserommet 

• Læringsmiljø er tema i råd og utvalg på skolen 

• FAU-leder inviteres til formøte med rektor før FAU-møte 

Rektor forteller at skolen ikke synes det er greit at eleven opplever mye uro i klassen og at elevens 

rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt. Skolen må da sette inn tiltak som fortsatt å arbeide 

systematisk med 

• Klasseledelse 

• Rammer, rutiner 

• Den gode timen, didaktikk 

• PALS-arbeid 

• Klasseregler 

• Elevsamtaler 

• Tett skole-hjem samarbeid -fylle opp kontoen med positive tilbakemeldinger til foreldrene, 

for da kan man ta ut fra kontoen når noe negativt skjer. Kommunikasjon med hjemmene, kall 

inn foreldre til samarbeidsmøte om eleven ikke følger beskjeder fra lærer. Ledelsen deltar 

sammen med lærer i slike møter. Ikke klage på barnet, men finne løsninger i samarbeid med 

hjemmet slik at elevens atferd endres til det beste for eleven og elevens utvikling. 

• Konsekvenser - hva gjør man når elever ikke oppfører seg greit – være proaktivt ikke reaktiv 

• Kartlegging av læringsmiljø: Klassetrivsel, Elevundersøkelsen 
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Vurdering 

Problemstilling 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen 

 

I opplæringsloven er det sagt at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 

miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har 

ansvaret for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på 

barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.  

Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og mange rutiner for arbeidet med å sikre et trygt 

og godt skolemiljø. Skolen selv forteller at de arbeider kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet 

og angir en rekke tiltak som skolen har iverksatt og ulik metodikk de bruker. Skolen har også 

utarbeidet ny tiltaksplan skoleåret 2020/20201 «Tiltaksplan for skolemiljø på Sjøskogen skole.» 

Denne planen er ny for inneværende skoleår og forelå ikke da vi gjennomførte intervjuer med de 

ansatte eller samarbeidende instanser. Planen viser imidlertid at skolen har revidert tidligere plan og 

funnet grunnlag for å utarbeide en ny tiltaksplan for skolemiljøet ved skolen. Dette er positivt. 

Når det gjelder skolemiljøet uttalte noen av gruppene vi snakket med at de ikke er enig i at skolen 

arbeider systematisk med skolemiljøet, det er flere som gir uttrykk for at de opplever at ikke alle trinn 

og klasser på skolen har et trygt og godt skolemiljø. De fleste elevene vi snakket med forteller om uro 

og utagering i klasene og noen forteller også at de er utrygge og at enkelte elever blir mobbet. Flere 

grupper, herunder skolens ledelse, forteller at elever på skolen har stygg språkbruk.   

Til tross for skoleeiers og skolens mange rutiner og tiltaksplan finner vi ikke at skolens kontinuerlige 

og systematiske arbeid med skolemiljøet på skolen på revisjonstidspunktet er tilstrekkelig eller egnet 

til å sikre at alle elevene ved skolen har et trygt og godt skolemiljø i henhold til kravene i gjeldende 

regelverk. Vi legger blant annet vekt på det som er kommet fram i samtalene med de vi intervjuet i 

revisjonen. Ingen av de foresatte vi snakket med var fornøyd med skolens forebyggende arbeid. 

Deres opplevelse er at skolen ikke har iverksatt gode nok tiltak for å sikre at alle elevene har det trygt 

og godt på skolen, samt et godt læringsmiljø. Det kom frem fra flere av gruppene vi snakket med at 
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det var veldig mye uro på enkelte trinn og i enkelte klasser, samt at flere trinn hadde hatt dårlig 

klassemiljø over flere år uten at skolen hadde klart å endre på det.  

Vi mener på bakgrunn av ovennevnte at Sjøskogen skoles kontinuerlige og systematiske arbeid med 

skolemiljøet ikke er egnet og tilstrekkelig godt nok til å ivareta et trygt og godt skolemiljø i alle 

klasser og for alle elevene. Vi vil her igjen fremheve at det var flere elever ved skolen som uttrykte at 

de ikke har et trygt og godt skolemiljø i sin klasse, samt at de ikke fikk nok ro til å lære.  

Rektor imøtegår ovenstående i sin redegjørelse. Til tross for redegjørelsen fra rektor vil vi vise til at 

skolen har hatt trinn og klasser med stor uro over flere år, uten at den har klart å bedre klassemiljøet i 

alle klassene og sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi vil her vise til at skolen har 

involvert PIT og er villig til å få bistand og er lydhøre til foreslåtte tiltak, uten at den har lykkes i å sikre 

et trygt og godt skolemiljø for alle elevene ved skolen.  

Ås kommunen skriver i sin tilbakemelding at de synes det er vanskelig å forstå revisjonens konklusjon 

om at skolen ikke arbeider systematisk og kontinuerlig med tanke på det som kommer frem under 

pkt. 5.1.1. i rapporten. Til dette vil vi si at det systematiske og kontinuerlig arbeidet på skolen skal være 

tilstrekkelig og egnet til å sikre at alle elever ved skolen har et trygt og godt skolemiljø. Det er derfor 

ikke tilstrekkelig at skolen dokumentere at de har mange ulike rutiner og praksis for å sikre et trygt og 

godt skolemiljø, dersom elevene ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Da er ikke 

skolens systematiske og kontinuerlig arbeide med skolemiljøet tilstrekkelig og egnet til å sikre et 

trygt og godt skolemiljø i henhold til kravene i opplæringsloven kap. 9A.  

For at kravet i loven skal sies å være oppfylt må skolen sikre at alle elever har et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I innsendt dokumentasjon og i samtaler kommer det 

frem at skolen har hatt utfordringer med å etablere trygge og gode klassemiljø på trinn og klasser og 

for enkeltelever over tid. Det vil si at skolen ikke har lykkes i sitt arbeid med å sikre alle elever et trygt 

og godt skolemiljø. Systematisk og kontinuerlig arbeid med skolemiljøet innebærer at skolen skal 

iverksette tiltak, evaluere tiltak og eventuelt iverksette nye tiltak frem til at skolemiljø, klassemiljø og 

miljøet for enkeltelever på skolen oppleves som trygt og godt av alle elever ved skolen. Slik er ikke 

skolemiljøet ved Sjøskogen skole, der flere elever gir uttrykk for stor uro og utagering på enkelte trinn 

og at flere enkeltelever føler seg utrygge på skolen.  

Utskiftingen blant de ansatte på skolen de siste årene er også en faktor som nødvendigvis ikke er 

positiv i forhold til å skape trygge og gode klassemiljøer.  

Til slutt vil vi også peke på at tiltak som gjensitting og å plassere urolige elever på benken i gymtimen 

fremstår som stigmatiserende straffetiltak som dermed kan være i strid med gjeldende regelverk. Vi 

vil også peke på at skolen må sikre at ikke taushetsplikten brytes i forbindelse med at 

klassekontaktene får være med å observere i timene. Til dette svarer Ås kommune i sin 

tilbakemelding at skolen ikke praktiserer gjensitting og at de får klassekontaktene til å signere 

taushetserklæring i forkant av observasjon i klasser. 
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5.1.2. Informasjonsplikten 

Fakta 
 

Skolen og kommune har utarbeidet rutiner for dette. Vi viser her til det som er sagt under pkt. 5.1.1. 

Som nevnt over har skolen plan for gjennomføring av foreldremøter i løpet av skoleåret, har lagt med 

PP fra foreldremøter og har rutiner for skole-hjemsamarbeid. Skolen sikrer også at foresatte skriver 

under på gjennomført utviklingssamtale og elevens mål videre. 

Skolen har også sendt inn informasjonsbrev til foresatte i en klasse med utfordringer. Vi ser at skolen 

opplyser foresatte om hvordan den arbeider med å håndtere utfordringene med læringsmiljøet i 

klassen. Skolen lister opp tiltak som den har iverksatt siden skolen startet opp. Noen av tiltakene som 

skolen har iverksatt er: 

• Sosiallærer arbeider tett på trinnet 

• PALS-timer hver uke med lærer 

• PALS-timer med klassen to timer pr. uke 

• PIT gir veiledning knyttet til håndtering av krenkende adferd 

• Fokus på god tilsynsordning 

• Samarbeid med helsesykepleier 

• Fokus på tettere skole-hjemsamarbeid 

Skolen sier også noe om effekten av tiltakene etter fire måneders arbeid. Vi ser også at det har vært 

møte med klassekontaktene på trinnet og FAU, samt foreldremøter. Skolen har lagt med referat fra 

begge møtene. 

Skolen har også lagt ved logg over samtaler med foreldre og elever på tre trinn på skolen.  

I skolens ordensreglement kommer det frem informasjon om skolens forventninger til elever og 

foresatte, samt at det er nulltoleranse mot mobbing. Skolen sier blant annet at foresatte bør snakke 

positivt om skolen og at skolehverdagen til barna er et samarbeidsprosjekt mellom skolen og 

foresatte. Foresatte og elever skal signere på at de har lest ordensreglementet. 

Skolen har lagt ved diverse informasjon som er sendt hjem til foresatte enten i brev eller fredagsmail. 

I desemberbrevet står det at læringsmiljø er ett av satsningsområdene og at alle trinnene har innført 

en fast time i uken der de arbeider med det psykososiale skolemiljøet. I brevet viser skolen også til 

Utdanningsdirektoratets kampanje «Voksne skaper vennskap». Her får foreldre tips til hvordan de 

kan bidra til barnets læring og trivsel.  

Skolen har lagt ved resultatene fra trivselsundersøkelser på de ulike trinnene. Vi ser at ikke alle 

elevene alltid har noen å leke med, at ikke alle har venner i sin klasse og at noen ikke liker å gå på 

skolen. De tre trinnene vi så på har forbedringspunkter på flere punkter hva gjelder trivsel i klassene. 

Skolen forteller at de ulike planer og rutiner blir gjennomgått på plandager og personalmøter. Det er 

lagt ved dokumentasjon på dette. I tillegg blir dette snakket om på trinnmøter, i ressursteam, 

plangruppen på team, samt i utviklingstiden. 



 

 
52 

Ås kommune   |   2020   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Flere av gruppene vi snakket med forteller at skolen har fokus på å informere foreldre om skole- og 

klassemiljøet både generelt og spesielt. PIT forteller også at de veileder skolen om skole-

hjemsamarbeid. De er opptatt av at skolen skal være i forkant og gi positive tilbakemeldinger til 

foresatte. 

Foresatte forteller at de opplever at skolen underkommuniserer og at skolens informasjon ikke er 

konkret. Foresatte ønsker mer konkret informasjon og ikke bare positiv informasjon. Vi viser ellers til 

det som ble sagt om dette i punkt 5.1.1. 

Det er lagt frem dokumentasjon som viser at skolen har sendt ut informasjon som beskriver 

utfordringer i læringsmiljøet i en klasse og iverksatte tiltak. 

Vurdering 

Problemstilling 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner ut 

at noe innen skolemiljøet kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig 

varsles om det. 

Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det 

er også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og 

konkret. 

Sjøskogen skole har gode skriftlige rutiner for å informere foresatte og elever om retten etter kapittel 

9A. I samtalene med de ulike gruppene ble det bekreftet at dette ble gjort. Videre fremkom det i 

referater og innsendte fredagsmail og eposter at skolen varsler elever og foresatte når de blir klar 

over forhold ved skolemiljøet som er til skade for elevens/elevenes helse. Vi vil trekke frem at de 

fleste av elevene vi snakket med alle kjente til hva det ville si å ha et godt og trygt skolemiljø.  

Når det gjelder uro/utfordringer i klasser og/eller klassemiljø som er dårlig, finner vi på bakgrunn av 

informasjon som kom frem i samtalene med alle foresatte at skolen ikke alltid varsler alle foresatte i 

tilstrekkelig grad. Dette til tross for redegjørelsen fra rektor.  
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Vi finner ikke at skolen informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak skolen iverksetter i 

klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av tiltakene, slik at de kan vurdere om deres elevs 

rett til et trygt og godt skolemiljø blir ivaretatt. Vi viser her til kravene i opplæringsloven kap. 9A. Dette 

gjelder også for noen få foresatte, for deres barn i enkeltsaker. Det at skolen ikke lykkes i å informere 

om både det generelle og konkrete arbeidet med skolemiljøet/klassemiljøet på skolen på en slik 

måte at alle foresatte klarer å vurdere om deres elevs rett til et trygt og godt skolemiljø er ivaretatt, 

er i strid med gjeldende regelverk. Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om 

elevens rettigheter er oppfylt. For å oppfylle kap. 9As krav til informasjon er det viktig at 

informasjonen skolen gir er korrekt og tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og 

konkret. 

Ås kommune etterlyser i sin tilbakemelding at revisjonen berører dilemmaet som kan oppstå i slike 

saker. Hvordan skal skolene/kommunen oppfylle informasjonskravet til alle foresatte i kap. 9A 

samtidig som de ivaretar enkeltelevers rett til taushetsplikt. Dersom kommunen og skolene er usikre 

på forståelse av opplæringslovens kap. 9A, bør de kontakte Fylkesmannen eller 

Utdanningsdirektoratet. Viken kommunerevisjon IKS sin oppgave er å svare ut Kontrollutvalgets 

bestilling i prosjektet. Vår oppgave er ikke å drive veiledning av revisjonsobjektene hva gjelder 

lovforståelse. Det er som sagt Utdanningsdirektoratet som har i oppgave å klargjøre forståelsen av de 

ulike bestemmelsene i opplæringsloven.  

På bakgrunn av informasjonen fra de foresatte vi snakket med er revisor av den oppfatning at skolen 

ikke informerer godt nok i alle tilfeller, slik at lovens krav ikke alltid oppfylles hva gjelder informasjon 

om skolemiljø, klassemiljø og miljøet for enkeltelever overfor alle foresatte. Vi mener det er viktig at 

skolen arbeider med måten de holder foresatte informert om hvordan de arbeider med skolemiljøet 

og klassemiljøet i de ulike klassene og i enkeltsaker. Vi viser her til at de foresatte vi snakket med har 

uttrykt at de ikke har tillitt til at rektor gir korrekt informasjon i alle situasjoner.  

Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de 

gjøre dette på en måte som de foresatte forstår. For å klare dette er det viktig at det foreligger tillitt 

mellom skolen og de foresatte. Å skape tillit og et godt skole-hjemsamarbeid påhviler både skole og 

de foresatte, men skolen har et større ansvar for dette enn foresatte. Det som kom frem under 

revisjonen er blant annet at det foreligger manglende tillit fra de foresatte til at den informasjonen 

som blir gitt fra skolen, hva gjelder skolemiljø, er korrekt, i tillegg til at de har liten tillit til rektor ved 

skolen.  Vi vil her vise til opplæringsloven §9A-9, og kap. 20 i forskrift til opplæringsloven.   

 

5.1.3. Råd og utvalg 

Fakta 
 

Skolen har rutiner for elevråd og det er tatt inn i skolen årshjul, jf. pkt. 5.1.1.1. I henhold til innsendte 

rutiner skal elevrådet etableres i september, med nyvalg av representanter, samt at klassene skal 

lage rom for klassens time. 

Vi ser av innsendt referat fra elevrådsmøte at læringsmiljø og skolemiljø er tema. Elevrådet har spilt 

inn forslag om ZIP-line, fellesturer og karneval. I samtalene ble det bekreftet at det var etablert 
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elevråd på skolen og at det for inneværende skoleår var valgt nye elevrådsrepresentanter. Det ble 

sagt at de fikk seg forelagt skolemiljøsaker. 

Skolen har rutiner for å etablere FAU, jf. pkt. 5.1.1. Skolen har lagt ved referat fra flere FAU-møter for 

skoleåret 2019/2020. Vi ser at FAU har fått opplæring i sin rolle og at det er utarbeidet ett årshjul for 

FAU- møtene. Noen av temaene som har vært forelagt FAU er skole-hjemsamarbeid og arbeide med 

det psykososiale skolemiljøet på skolen.  

Vi har fått oss forelagt oversikt over sammensetningen av samarbeidsutvalget (SU) ved skolen 

skoleåret 2020/2021. Det foreligger rutiner for at det skal etableres et samarbeidsutvalg. Skolen har 

også lagt ved en PP- presentasjon som var planlagt tatt opp i SU-møte i mars 2020, men som ble 

avlyst grunnet stenging av skolen. Vi ser at tema på dette møtet var elevundersøkelsen, 

foreldreundersøkelsen og skolens arbeid med det psykososiale skolemiljøet. Skolen har også lagt 

ved referat fra SU-møte den 6. oktober 2020. På møtet snakket de blant annet om revisjonen og 

elevenes skolemiljø. 

Vurdering 

Problemstilling 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

 

SU, SMU og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og de skal så tidlig 

som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. SU og SMU har rett til innsyn i all dokumentasjon 

som gjelder det systematiske arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg 

og komme med fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet. 

I innsendt dokumentasjon og i samtaler med flere av gruppene, herunder elever bekreftes det at råd 

og utvalg fungere etter sine intensjoner. 
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 Aktivitetsplikten 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

 

2. Er det etablert rutiner for å sikre at kommunen og skolene utarbeider aktivitetsplan i 

samsvar med opplæringsloven § 9 A-4, dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?  

Til disse problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid.  

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

5.2.1. Følge med 

Fakta 
 

Skolen har tilsynsplan og rutiner for tilsyn. Her kommer det frem at de voksne skal følge med ute i 

friminuttene og bevege seg rundt blant elevene.  

Skolen forteller at plikten til å følge med er tema på morgenmøter på mandager, i 

utviklingstid/fellestid på onsdager, personalmøte SFO og på trinnmøter. 

I tillegg gir rektor føringer for skolens arbeid med skolemiljøet i medarbeidersamtaler, klassetrivsel 

hver 6. uke og i jevnlige elevsamtaler og tiltak ovenfor enkeltelever.  

I samtalene med flere av gruppene kom det frem at i tillegg til lærerne følger også sosiallærer og 

helsesykepleier med på hva som skjer i elevmiljøet. I tillegg kom det fram at nyansatte var blitt 

informert om plikten til å følge med, samt at skolen gjennomførte inspeksjon etter skolens plan og 

det var voksne ute i friminuttene.  
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Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer 

en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og 

seg imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene 

og ved skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene. 

Til tross for at det er påvist svakheter i skolens arbeid med skolemiljøet, jf. pkt. 5.1.1., finner vi at skolen 

overholder sin plikt til å følge med. Dette bekreftes i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de 

ulike gruppene. Videre ser vi det blir sagt i samtalene at de ansatte følger med og tar tak i problemer 

som oppstår både ute og inne, selv om de ikke klarer å skape ro eller hindre utagering.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for 

at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne 

måten vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å 

skaffe viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Vårt inntrykk er at skolen griper inn når den blir klar over/ser at noen blir utsatt for krenkende ord og 

handlinger. Inntrykket er at de ansatte vil undersøke saken og varsle rektor. 

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling. 
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5.2.2. Plikt til å varsle skoleeier 

Fakta 
 

Plikten til å varsle skoleeier når det er mistanke eller kunnskap om at en ansatt krenker en elev er 

regulert i kommunens handlingsplan som er behandlet i kap. 4.  

Skolen forteller at disse sakene skal varsles skoleeier og at det har vært tema på rektornettverket. 

Vurdering 

Problemstilling 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

 

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeier så snart de får mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er 

arbeidsgiver for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at 

elevene har et trygt og godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan 

også tenkes at skoleeier har tilgang til mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse 

saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at 

en ansatt har krenket en elev. De ansatte og skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i 

samtalene.  

Skolen har ingen pågående saker der ansatte hadde krenket elever. Vi finner imidlertid at skolen 

kjenner til plikten og at ledelsen vil orientere skoleeier, dersom den har mistanke om eller blir kjent 

med at en ansatte krenker elev/elever.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.  
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5.2.3. Dokumentere aktivitetsplikten 

VKR finner ikke rutiner som omhandler dokumentasjon av arbeidet som gjøres i fasen for 

aktivitetsplikten. Skolen utarbeidet imidlertid 19. juni 2020 skrivet «Slik gjør vi det på Sjøskogen 

skole.» I skrivet fremkommer det hvilke hendelser i ulike situasjoner som skal dokumenteres. Slik 

dokumentasjon foreligger i de innsendte aktivitetsplaner. Her kommer det frem hva som har utløst 

saken, undersøkelser og observasjoner som er gjort forut for at aktivitetsplan blir utarbeidet. Kontakt 

med foresatte er også dokumentert, om enn ikke referat fra samtalene.  

Sosiallærer og kontaktlærer ved skolen skriver logg over alle samtaler de har med elever og 

foresatte både før og etter eventuell utarbeidelse av aktivitetsplan. I tillegg dokumenteres det som 

gjøres i undersøkelsesfasen. Dette bekreftes i innsendt dokumentasjon og i samtaler med noen av de 

andre gruppene vi snakket med. 

Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

 

 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan 

(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen 

dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 

syvende ledd. 

Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men 

også for skolen, skoleeier, fylkesmannen og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig 

forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en 

håndgripelig sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I 

den nye rollen til fylkesmannen i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å 

gjennomgå sakens faktum raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil 

dokumentasjonskravet kunne være en styrke i forbindelse med andre typer saker, for eksempel 

tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller arbeidsrettslige saker. 

Skolen har lagt ved dokumentasjon på arbeidet under aktivitetsplikten. Dette vil si at skolen på 

revisjonstidspunktet kunne dokumentere at den oppfyller dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 

9 A-4 syvende ledd. 
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 Aktivitetsplan 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

• Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling: 

• Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

5.3.1. Aktivitetsplan og iverksette egnede tiltak 

Det foreligger både kommunale og skolens egne rutiner for å utarbeide aktivitetsplan. Kommunen 

har også gitt en oversikt over aktuelle tiltak som kan benyttes i sin handlingsplan. For mer, se kap. 4.  

Skolen har sendt inn aktivitetsplaner for enkeltelever og for klassetrinn. Klassekontakter og FAU har 

vært invitert inn i arbeidet med tiltak. Skolen har utarbeidet tiltaksplan. Det kommer frem i 

tiltaksplanen hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for å gjøre hva og tidspunkt 

for evaluering.  

I enkeltsakene ser vi at skolen iverksetter tiltak, involverer foresatte og evaluerer tiltakene. 

Skolen forteller at de oversender alle aktivitetsplaner til skoleeier, både aktive og avsluttede 

aktivitetsplaner. I tillegg sier skolen at aktivitetsplaner blir oversendt til foreldre og lærere på trinnet, 

SFO-leder og helsesykepleier. 
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Det er sosiallærer ved skolen som har ansvaret for å skrive aktivitetsplaner på skolen i samarbeid 

med kontaktlærer. I forkant snakker sosiallærer med både eleven og foresatte. I samtale bekreftes 

det også at planen og tiltak blir evaluert etter fire til seks uker og så på nytt helt til saken avsluttes. 

Når aktivitetsplanen er virksom, har sosiallærer ofte møter med eleven, derom eleven ønsker det.  

Foresatte forteller at de har opplevd at når de melder sine problemer i enkelt saker etter 

opplæringsloven kap. 9A til skolen, møter skolen dem med at hjemmet er problemet. Ifølge foresatte 

formidler skolen dette, mens de sammen arbeider med aktivitetsplaner til deres barn.  

 

5.3.2. Høre barnet og barnets beste 

I innsendte aktivitetsplaner fremkommer det at barn blir involvert i egne saker og at de har fått uttale 

seg. 

 

5.3.3. Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke 

Fakta 
 

«Plan for et godt psykososialt skolemiljø på Sjøskogen skole» og «Tiltaksplan for skolemiljø på 

Sjøskogen skole» inneholder rutiner for et godt psykososialt skolemiljø. Planene beskriver hvem som 

skal gjør hva i ulike situasjoner. Ved større konflikter ser vi at personalet skal gripe inn, roe situasjonen 

og om nødvendig ta kontakt med elevens lærer. Deretter skal kontaktlærer alltid informeres og ved 

alvorlige hendelser skal kontaktlærer varsle hjemmet. Det står også at trinnlærer skal bistå 

kontaktlærer i konfliktløsing ved behov og at rektor skal informeres. 

I planene fremkommer det også at ikke bare skal de ansatte gripe inn, men de skal også undersøke 

ved mistanke eller kunnskap om krenkelser på skolen. I tillegg skal de ansatte varsle om krenkelser 

til skoleledelsen så snart som mulig.  

Pliktene herunder har vært tema på plandager, der eksterne har kommet inn og veiledet skolen, samt 

i fellestid. I tillegg får rektor og sosiallærer alltid kopi av mailkorrespondanse mellom skole og hjem 

som omhandler elevens læringsmiljø. Skolen forteller også at når foreldre henvender seg til skolen 

varsles rektor og sosiallærer. Det er sosiallærer som skriver alle aktivitetsplaner og har samtaler med 

elevene i forkant av at aktivitetsplanen skrives. 

Ovenstående bekreftes i samtaler med flere av gruppene. Det ble sagt at alle kjente til 

aktivitetsplikten og at den ble nevnt med jevne mellomrom på fellestid og ved oppstart av skoleåret.  
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Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

 

 

 

5.3.4. Oppfølging av iverksatte tiltak 

Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen følger opp iverksatte tiltak og at det fremgår av innsendt 

dokumentasjon at skolen først avslutter sakene når foresatte, eleven og/eller skolen er fornøyd.  

Skolens ledelse forteller at de arbeider med saken helt til eleven og foreldrene melder at de har det 

bra. Foresatte er med på å komme med forslag til tiltak. Dette snakker skolen om på både første møte 

og de andre møtene med foresatte og elevene. Foresatte får ifølge skolens ledelse også anledning til 

å komme med innspill til aktivitetsplanen.  

Skolens ledelse forteller at de samarbeider godt med foresatte i de fleste sakene. Foresatte opplever 

imidlertid ikke at skolen samarbeider godt med alle foresatte. Til dette skriver Ås kommune i sin 

tilbakemelding at det er påregnelig at ikke alle foresatte til enhver tid er fornøyde med samarbeidet 

med skolen, samtidig som det er et mål i alt samarbeid fra skolens side. 

Vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø 
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Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak 

sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere 

virkningene og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og 

godt skolemiljø. Et egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt 

skolemiljø. Siden det er umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i 

fremtiden, er det viktig å understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og 

godt på skolen. Hvis evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og 

andre krenkelser, skal dette føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Vårt inntrykk er at skolen i de innsendte sakene (vår utheving) utarbeider aktivitetsplaner og setter inn 

egnede tiltak. Skolen arbeider i disse sakene (vår utheving) for at elev (er) får et trygt og godt 

skolemiljø, når eleven selv eller en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i innsendt dokumentasjon og samtaler med ulike 

grupper. I samtaler med foresatte kom det imidlertid frem at noe foresatte hadde opplevd å ikke bli 

tatt på alvor av skolen når de tok opp at deres elevs psykososiale skolemiljø ikke var trygt og godt. Vi 

viser her til pkt. 5.1.1. Foresatte fortalte at de hadde opplevd at skolen uttalte at det var elevens 

utfordringer som skyldtes at de ikke hadde et trygt og godt skolemiljø, ikke skolens.  

Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende 

hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 

A-4 femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 

og 12. I kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid 

går barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at 

kravene i opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt 

dokumentasjon og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.  

Innsendte (vår utheving) aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert 

og nye tiltak blir iverksatt når det er behov for det i disse sakene. Vi ser også at de foresatte og eleven 

er med i hele prosessen. Det følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at 

aktivitetsplanen opphører når alle parter er enig om det. Dette gjelder for de innsendte 

aktivitetsplanene.  

Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å høre barnet og la barnet få uttale seg.  

Vi er imidlertid usikre på om skolen utarbeider aktivitetsplaner, setter inn egnede tiltak, evaluerer og 

iverksetter nye tiltak i alle saker, der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi vil her vise til at 

noen av de foresatte forteller at de har opplevd at skolen i slike situasjoner har gitt uttrykk for at 

problemene/utfordringene ligger hos eleven og ikke hos skolen. Rektor og Ås kommune har i sine 

tilbakemeldinger sagt at de ikke arbeider på en slik måte, og at det aldri er elevens problem at de 

ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det at det er motstrid mellom noen foresattes opplevelse og 

skolens og skoleeiers fremstilling av enkelte situasjoner hva gjelder enkeltelevers rett til et trygt og 

godt skolemiljø, fører til at vi er usikre på om skolen i alle saker (vår utheving) utarbeider 
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aktivitetsplaner, setter inn egnede tiltak, evaluerer og iverksetter nye tiltak i alle saker, der elever ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. 

Vi mener derfor at det er viktig at skolen fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette inn 

egnede tiltak, evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der foresatte og elever opplyser at eleven 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, herunder hvordan de samhandler med foresatte i denne 

prosessen. 

 

 

6. Rustad skole 

 Forebyggende arbeid 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Til disse problemstillingene har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 
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6.1.1. Kontinuerlig og systematisk arbeid 

Fakta 

Skolen har utarbeidet «Tiltaksplanen for positivt skolemiljø på Rustad skole».  

Delen som omhandler å fremme et trygt og godt skolemiljø har underpunkter som tar for seg: 

• Skolestart  

o Elevene på 1. trinn får tilsendt egen invitasjon til besøksdagen i juni. 

o SFO arrangerer besøksdager for høstens elever på 1. trinn. 

o Alle elever på 1. trinn har faddere fra 5. trinn. De er organisert i grupper og fadderne er 

med på besøksdagen i juni. 

o SFO tar imot de nye 1. trinnselevene fra 1. august. Her blir de kjent med skolen, ansatte 

og andre elever. 

o 1. trinn har en høytidelig oppstart første skoledag, med tradisjonelt innhold. 

o Første skoledag på høsten er det fellessamling for 2.-7. trinn. Ekstra velkomment 

ønskes høstens nyansatte. Presentasjon av alle skolens ansatte og personer tilknyttet 

skolen, som helsesøster, rengjøringspersonale og ansatte i PPS. 

o Nye elever som starter på 2.-7. trinn får to eller flere faddere fra trinnet i oppstarten. 

o Alle ansatte er kjent med skolens inspeksjonsrutiner og regler. 

• Oppstart på trinnene 

o De voksne er ansvarlig for å skape et godt og inkluderende læringsmiljø. Lærerne er 

tydelige og trygge voksne. De tydeliggjør sine forventninger til elevene, og i 

samarbeid lages det trivselsregler og rutiner for trinnet.  

• Relasjon lærer-elev 

o Vi ser alle elevene og tar dem på alvor. 

o Vi benytter oss av strukturerte og systematiske elevsamtaler.  

o Vi viser interesse for ulike sider ved elevens liv. 

o Vi er raskt inne for å løse uenigheter og konflikter og følger opp. 

o Alle voksne på Rustad går aktivt inn for å bli kjent med og involvere seg med alle 

elever ved skolen.   

• Klasseledelse 

o Lærerne er tydelige klasseledere som underviser på en variert, utforskende, 

motiverende og tilpasset måte. De legger til rette for trivsel og trygghet på trinnet. 

o Vi er opptatt av relasjonsorientert klasseledelse. 

o Vi er opptatt av å ha godt kvalifiserte, positive og kunnskapsrike ansatte. 

o Gjennom tett samarbeid fremstår vi som trygge og forutsigbare voksne med en felles 

holdning til grensesetting og regler. 

o Vi bruker tid frem til høstferien på å utarbeide felles regler og rutiner på trinnet for å 

skape tydelige forventninger og forutsigbare rammer for alle elever. 

• Relasjon elev-elev 

o Elevene tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt og bra.  

Elevene forstår at alle har et ansvar for trivsel og å inkludere alle. De snakker positivt 

om hverandre og viser toleranse og respekt for hverandres egenart. 
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o Vi tar opp temaer knyttet til sosial kompetanse, forståelse og respekt for å hindre 

krenkelser og utestenging. 

o Vi legger til rette for at elevene lærer å samarbeide med hverandre. 

o Vi legger til rette for sosiale aktiviteter i samarbeid med klassekontaktene i FAU. 

o Lærerne bruker elevsamtaler systematisk. 

o Vi bruker aldersblandede aktiviteter som organiseringsform for å skape trygghet og 

vennskap på tvers av trinn. 

o Skolens trivselsledere er aktive i å engasjere elevene i aktiviteter. 

o Elevrådet tar aktivt del i skolemiljøet i sine møter og gjennom ulike arrangementer. 

o Vi har organiserte fadderaktiviteter. 

o Opplæringen i sosiale ferdigheter skal blant annet fremme empati, samarbeid, 

selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet hos elevene. Alle lærere vil i løpet av våren 

2020 kurses i «mitt valg». 

• Årshjul for faste aktiviteter 

o Aktivitetsdag 

o Fellessamling 

o Fadderaktiviteter 

o Foreldremøter 

o Utviklingssamtaler 

o Sommeravslutning 

o Valg av elevråd 

o Valg av trivselsledere 

o Karneval 

Det kommer frem av årshjulet når disse og flere andre aktivitetene skal gjennomføres i løpet av 

skoleåret. 

• Rutiner for oppstart av nye elever 

• Rutiner for valg av trivselsledere 

o Trivselsprogrammets mål:  

 Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i friminuttene 

 Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner 

 Redusere konflikter blant elevene 

 Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt 

• Overgang mellom barneskole, ungdomsskole og barnehage og barneskole 

• Rutiner for inspeksjon 

o Det er utarbeidet inspeksjonsplan med soneinndeling. 

o Det er inspeksjon ute om morgenen fra 08:20-08:30. 

o Trinnene har rutiner for å møte elevene ute, følge inn, være ved garderobene og hilse i 

døren inn til klasserommene. 

o Voksne i inspeksjon går med gul vest. 

o De voksne går aktivt inn for å prate og bli kjent med barna, være tilgjengelige og ha 

nødvendig oversikt. 

o De voksne ser spesielt etter barn som trenger hjelp til å komme i gang med lek/ finne 

noen å leke med. 
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o Trinnene er ansvarlige for organisering av inspeksjon i andre utetider som ikke er 

omfattet av inspeksjonsplanen. 

o Alle ansatte er ansvarlige for å vite hva som er lov og ikke lov ute og bytte inspeksjon 

ved planlagt fravær. 

o Alle ansatte er ansvarlige for å møte ute til inspeksjon til rett tid.   

o SFO-ansatte har morgeninspeksjon fra kl. 08:15 daglig. 

I den delen som omhandler læringsmiljø og krenkelser har blant annet følgende underkapitler: 

• Sosial læring og utvikling 

o Rustad skole støtter og bidrar til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid 

med fagene og i skolehverdagen for øvrig.   

• Inkluderende læringsmiljø 

o Rustad skole utvikler inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for 

alle.   

• Opplæringsloven kapittel 9A – elevens skolemiljø 

o Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser. 

o Skole og SFO skal arbeide kontinuerlig og systematisk for et godt skolemiljø. 

o Aktivitetsplikten som pålegges er delt i fem delplikter; følge med, gripe inn, varsle, 

undersøke og sette inn tiltak. I tillegg kommer plikt til å sørge for elevenes 

medvirkning og krav til dokumentasjon. Aktivitetsplikten inntrer uavhengig av hvordan 

man har fått kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt. 

• Tiltak for å avdekke mobbing 

o Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing og andre krenkelser ved skolen; 

klassetrivsel på 1.-4. trinn, klassetrivsel og elevundersøkelsen på 5.-7. trinn. Lærerne 

på trinnet analyserer informasjonen og setter i gang tiltak. Dette er også utgangspunkt 

for oppsummerings- og tiltakssamtale med ledelsen og andre støttepersoner. 

o Kartlegging av elevenes trivsel og faglige utvikling, fortrinnsvis i forkant av 

utviklingssamtalene to ganger i året.   

o Vi bruker elevsamtalene systematisk. 

o Årlig trivselsundersøkelse på SFO. 

o Vi har en tydelig inspeksjonsplan med rutiner. 

o Alle voksne er årvåkne og observerer aktivt hvordan elevene agerer hver for seg og i 

grupper.   

I samtaler med ulike grupper blir det bekreftet at skolen gjennomfører ovenstående. Når det gjaldt 

elevmedvirkning ble det sagt at elevene ble involvert daglig i skolemiljøarbeidet i samlingsstundene 

og ukentlige klasserådsmøter. Skolen har også etablert en spørsmålskasse.  

Skolen har også utarbeidet rutinebeskrivelsen «Slik gjør vi det på Rustad skolen»: Rutinebeskrivelsen 

er utarbeidet for de ansatte ved skolen og må ses i sammenheng med skolens andre planer og 

rutiner, samt kommunens planer og rutiner. Skrivet inneholder rutiner for håndtering av konflikter og 

skader og rutiner for skolens daglige drift. Rutiner for håndtering av konflikter og skader vil bli 

omhandlet i kapittel 6.2. 
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Rutinene for skolens daglige drift inneholder oversikt over inspeksjonsområdene og prinsipper for 

inspeksjon og regler for uteområdet, samt konsekvenstrapp og rutiner for fellessamlinger. 

I «Rutinebeskrivelsen ved mobbing og andre krenkelser ved Rustad skole» omhandles rutiner for 

aktivitetsplikten og vil dermed bli omtalt i kap. 6.2.  

Skolen har i tillegg følgende planer: 

• Utviklings- og teamtid skoleåret 2019/2020 – Vi ser at skolemiljø er tema gjennom året. 

• Utviklings- og teamtid 2020 – skolen har blant annet deltatt på lærende nettverk med 

Thomas Nordahl og de har arbeidet med felles rutiner. 

• Inspeksjonsplan. 

Skolen gjennomfører også elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og klassetrivselsundersøkelse. 

Skolen har lagt med dokumentasjon av resultatene fra undersøkelsene for flere trinn og hvilke tiltak 

det har ført til.  

Elevundersøkelsen viser at bare et fåtall elever ikke trives på skolen og at det er 6,3% av elevene som 

ikke har noen å være sammen med. Trivselen på skolen er bra, men det er flere områder noen få 

elever uttrykker mistrivsel i enkelte situasjoner. Når det gjelder arbeidsro har skolen et større 

forbedringspotensial enn på trivsel. Vi ser at ca. 30% av elevene ikke er enig at det er arbeidsro i 

klassene. På elevmedvirkning svarer de fleste elevene ved skolen at de ansatte legger til rette for 

medvirkning. Det er likevel ca. 15% av elevene som ikke mener det. Skolen har også 

forbedringspotensial hva gjelder trygt skolemiljø. Flere av gruppene vi snakket med bekreftet at det 

var mye uro i enkelte klasser og på flere trinn. Det ble sagt at alle elevene i de aktuelle klassene 

måtte sitte igjen i friminuttet, dersom elevene var urolig i timene. Dette gjaldt om alle eller bare noen 

få elever bråkte i timene. Det kom også frem i samtalene at det ikke var mye mobbing på skolen og at 

ved mobbing ville skolen håndtere saken.  

Foreldreundersøkelsen viser at de fleste foresatte ved skolen mener at barnet deres trives på skolen 

og at de fleste foresatte opplever at lærerne støtter deres elev. Når det gjelder trygt og godt 

skolemiljø og informasjon har skolen forbedringspotensial ifølge foreldreundersøkelsen.  

Når det gjelder oppfølging av foreldreundersøkelsen har skolen lagt ved dokumentasjon på det 

arbeidet. Vi ser at ett trinn har varslet foresatte om hva de vil ha fokus på som følge av resultatet av 

undersøkelsen. I samtale med noen av de ulike gruppene kom det frem at skolen har et godt 

samarbeid med de foresatte. Foresatte tar ofte kontakt med skolen. Sosiallærer har gitt foresatte sitt 

telefonnummer og samtaler og innsendt dokumentasjon viser at han involverer elever i arbeidet med 

aktivitetsplaner.  

I samtaler med foresatte kom det frem at klassemiljøet på de trinnene som var en del av revisjonen 

nå var bra. De foresatte var enig med elevene i at det var lite mobbing på skolen, men at det var uro 

inne i klassene. Foresatte pekte på at lærergruppen på trinnene de siste årene hadde vært stabil og at 

det hadde bidratt positivt til klassemiljøet og læringsmiljøet. De foresatte hadde også inntrykk av at 

de ansatte satte søkelys på å skape sunne verdier hos barna, men tydelige kjøreregler.  
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På ett av trinnene som var med i revisjonen kom det frem i samtalen med foresatte at det hadde vært 

mye turbulens over flere år, Dette ble bekreftet av ledelsen og PIT, Det hadde også vært hyppig 

utskifting av lærere på trinnet. Det siste året hadde imidlertid klassemiljøet blitt bedre og trinnet fått 

en stabil lærergruppe.  

Foresatte forteller at når det var som verst på trinnet truet flere foresatte med å ta sine elever ut av 

skolen. Foresatte forteller om støy og utagering av enkeltelever, som medførte at elever vegret seg 

for å gå på skolen. I tillegg fortalte foresatte at elever stakk av fra skolen uten at skolen fulgte etter 

eleven. Skolen ringte til de foresatte og ba dem finne elevene selv. Til dette forteller skolens ledelse 

at de ansatte alltid fulgte etter elever som stakk av fra skolen i skoletiden. Skolens ledelse forteller 

også at i saker der elever oppførte seg truende og/eller svært krenkende verbalt mot skolens 

ansatte i forbindelse med at de forlot skolen, kan det ha skjedd noen ganger at skolen har bedt 

foresatte om å komme å hente deres barn. På bakgrunn av disse og flere hendelser iverksatte skolen 

etter henvendelse fra foresatte ulike tiltak mot trinnet for å bedre klassemiljøet. Det ble for to år siden 

gjennomført et stormøte på trinnet, mellom foresatte og skolen. Etter møtet fikk trinnet en 

vernepleier i 100% stilling, en stabil lærergruppe og ekstraressurser.  

Ledelsen forteller at på ett av trinnene med uro har de over tid arbeidet systematisk med 

klassemiljøtiltak. Et av tiltakene var å ansette med vernepleier i 100% stilling på trinnet, samt å 

utarbeide en aktivitetsplan for trinnet. I tillegg fikk de bistand av PIT. PIT var inne og observerte på 

trinnet flere ganger i uken og hadde ukentlige veiledning med de ansatte på trinnet. Rektor og 

assisterende rektor hadde også møter med klassekontaktene på trinnet hver 14. dag, slik at de 

fortløpende kunne orientere klassekontaktene om arbeidet skolen gjorde på trinnet. Ledelsen 

forteller at de fortsatt arbeider med klassemiljøet på trinnet. Trinnet arbeider med MITT VALG, de 

ansatte på trinnet har fått opplæring i undervisningsmaterialet Psykologisk førstehjelp og de får 

fortsatt veiledning av PIT. Helsesykepleieren er også inne og arbeider med jentene på trinnet. 

Skolen forteller at de er en MITT VALG skole, men at de ikke har gjennomført alle modulene ennå. Det 

er hele personalet som blir opplært og de skal implementere dette i fagene. Det vil si at klassene og 

trinnene vil arbeide med klassemiljø kontinuerlig gjennom skolehverdagen. De ansatte har også fått 

opplæring i håndtering og forebygging av vold og trusler. Andre kurs de har gjennomført på skolen er 

kurs i klasseledelse, kursing av PIT, kurs av Tove Flakk i tiltak ved mobbing og hvordan avdekke 

mobbing i klasser, samt kurs av Ingrid Lund i relasjonskompetansen og sårbare elever. Skolen 

forteller at Mobbeombudet har vært på skolen og snakket om hvordan skolen skal lage gode 

aktivitetsplaner og hvordan skolen skal samarbeide godt med foresatte. Mobbeombudet hadde fokus 

på at skolen måtte arbeide tett på foreldrene.  

Skolen forteller også at de inviterte foresatte på syvende trinn til foreldremøte høsten 2020 sammen 

med politiet. På møtet var det fokus på rasisme og nettvett. 

Skolen har en sosiallærer som er arbeider forebyggende. Han møter elevene når de kommer om 

morgenen og er i elevmiljøet når elevene er der i løpet av skolehverdagen. I tillegg har han gitt alle 

foresatte telefonnummeret sitt og vært på foreldremøter på alle trinn og presentert seg. Han har eget 

kontor, der elevene kan komme og snakke med han enten etter avtale, sammen med kontaktlærer 

eller alene. Han har faste samtaler med flere elever.  
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Når han er i elevmiljøet, er hans rolle og går rundt og følger med om alle har det bra. Han følger opp 

aktivitetene som er iverksatt av trivselsledere. Han er ikke en del av inspeksjonen, han er i tillegg til 

den. 

I klassemiljøsaker kan han bli bedt om å være inne å observere og følge med i friminuttene. Han kan 

ta ut enkeltelever til samtaler, samt prøve å finne ut dynamikken i klassene. Han samarbeider med 

kontaktlærer om tiltak i klassen. Tiltak som kan brukes er ekstra ressurser, og han gjennomfører 

samtaler med hele klassen om klassemiljø. 

Sosiallærer deltar i møter med ressursteam, barneverntjenesten, helsesykepleieren og trinnmøter 

etter behov. Han samarbeider godt med helsesykepleier når hun er på skolen og ressursteam er et 

viktig møtested. I ressursteam snakker de blant annet om tiltak i aktuelle saker, kontakt med hjemmet 

og jentemiljøer.  

Helsesykepleier på skolen er ansatt i 90% stilling på skolen. Hun har vanlige helsesykepleier 

oppgaver for grunnskolearbeidet og er med i skolens ressursteam. De møtes hver fredag og her er 

også PPS med. I ressursteamet diskuterer de enkeltsaker. Lærere kan melde opp saker til 

ressursteamet.  

Helsesykepleier samarbeider med lærere, sosiallærer og ledelsen. Det fremkommer i samtaler med 

ulike grupper at lærerne er flinke til å henvise elever videre til helsesykepleier. Helsesykepleier har 

samtaler med både elever og foresatte og hun kan henvise saker til familieteamet i Ås kommune. I 

samtalene fremkommer det at helsesykepleier er ute i elevmiljøet og inne i klasser.  

Vurdering 

Problemstilling 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 

 

I opplæringsloven er det sagt at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 

miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har 

ansvaret for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 
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fremmer helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på 

barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.  

Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og rutiner for arbeidet med å sikre et trygt og 

godt skolemiljø.  

Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet 

og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av opplæringsloven kap.9 A blir oppfylte. 

Det kommer også frem både i dokumentasjon og i samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir 

gjort.  

Når det gjelder det kontinuerlige og systematiske arbeidet på skolen vil vi vise til at skolen har 

iverksatt flere aktivitetsplaner for å sikre et trygt og godt klassemiljø på ulike trinn. Skolen har 

iverksatt tiltak for å bedre klassemiljøet på disse trinnene. Skolen har fått bistand fra PIT i dette 

arbeidet. Vi ser også at de tiltakene skolen har iverksatt har vært tilstrekkelig og egnet til å sikre at 

elevene har fått et trygt og godt klassemiljø på trinnene.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området,men peker på at arbeidet med 

skolemiljøet er et kontinuerlig arbeid, som aldri opphører. 

 

6.1.2. Informasjonsplikten 

Fakta 
 

Om informasjon til foresatte og skole-hjem-samarbeid fremkommer det i «Tiltaksplanen for positivt 

skolemiljø på Rustad skole» blant annet at: 

• Skolens samarbeid med hjemmene 

o Ukeplaner sendes hjem hver uke. Ukeplanene inneholder oversikt over fokusområder 

kommende uke, lekser og noe informasjon fra skolehverdagen. 

o Skolens kommunale hjemmeside og Facebookside er til enhver tid oppdatert. 

o Det gjennomføres to felles foreldremøter på trinnet hvert år. Møtene planlegges i 

samarbeid med klassekontaktene.  

o Alle elever har minst to elevsamtaler med kontaktlærer pr år, i forkant av 

utviklingssamtalene. Det å etterspørre opplevelsen av trivsel og trygghet er en fast 

del i elevsamtalene. 

o Elevsamtalene dokumenteres. 

o Det gjennomføres to utviklingssamtaler for elevene i året hvor foreldrene deltar. 

o Det settes to årlige frister for når utviklingssamtalene skal være gjennomført. 

o Ved behov utover oppsatte møter/samtaler avtales det møter mellom foresatte og 

kontaktlærer. 

o Hvis foresatte eller kontaktlærer ønsker det, deltar ledelsen på møter. Ved behov kan 

også andre samarbeidspartnere delta.  
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o Kontaktlærer tar raskt telefonkontakt med foresatte om det skulle være hendelser av 

negativ eller positiv art rundt elevene. 

o Skolen forventer at foresatte tar kontakt umiddelbart dersom det er noe rundt eleven 

som påvirker skolehverdagen. 

o Skolens telefonnummer, trinnenes telefonnummer og lærernes e-post er kjent for 

foreldrene.  

o Skriftlig kommunikasjon mellom skole-hjem foregår enten på e-post eller via 

Transponder.  

o Foresatte melder fravær via Transponder eller telefon innen kl. 08.20 hver dag i 

perioden barnet er fraværende.  

o SFO-leder er med på foreldremøtene for nye 1. trinns-elever. 

o Ved behov avtales møter med foresatte og representanter for SFO.  

o SFO inviterer til foreldrekaffe.  

o Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalget (SU), og skolemiljøutvalget 

(SMU) tas med på råd og deltar som ressursgruppe i prosjekter som angår 

fellesskapet. 

o Klassekontaktene tar kontakt med foresatte til nye elever for å opprette en tidlig 

dialog rundt nødvendig praktisk informasjon.  

Informasjonsplikten til skolen er også omhandlet kort i «Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre 

krenkelser ved Rustad skole». I tillegg har skolen lagt ved informasjon som de har sendt ut til 

foresatte etter foreldreundersøkelsen om hvilke forbedringspunkter de skal arbeide med fremover, 

som følge av resultatet fra undersøkelsen. Skolen har også lagt med referat fra foreldremøter.  

I samtale med ulike grupper kom det frem at skolen informerer om kap. 9A på foreldremøtet ved 

skolestart hver høst og i samtaler i individsaker. I tillegg oppfordrer skolen foresatte til å melde ifra 

om krenkende hendelser på skolens hjemmeside eller be skolen utløse aktivitetsplikten. Det blir også 

sagt at skolen informerer om retten til å melde saken til Fylkesmannen. 

Når det gjelder hva som skjer på skolen forløpende, og når det gjelder skolemiljø og klassemiljø 

forteller skolen at de sender ukentlige brev hjem. I dette ukebrevet forteller de om hva som har 

skjedd i løpet av uken. I tillegg informerer de om utfordringer med klassemiljøet på foreldremøter.  

I samtale med flere grupper kommer det frem at skolen blant annet informere foresatte via epost, 

transponder og telefon.  

Når det gjelder informasjon forteller foresatte at skolen i den senere tid har hatt fokus på å informere 

om det sosiale på trinnet og de nå savnet informasjon om det faglige. I tillegg ønsker de informasjon 

om ressurser på sine barns trinn. Foresatte forteller at skole-hjemsamarbeidet er blitt bedre de siste 

årene, samt at de nå har god dialog på foreldremøtene. 
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Vurdering 

Problemstilling 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner ut 

at noe ved skolemiljøet kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig 

varsles om det. 

Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det 

er også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og 

konkret. 

Mange foresatte er fornøyd med både hvordan, hvor ofte og hvilken informasjon de får fra sine 

kontaktlærere og skolen generelt.  

Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A, og 

om forhold ved skolemiljøet som kan være til skade for elevens helse og trivsel. På bakgrunn av det 

som kommer frem i samtalene med foresatte finner vi at skolen har fokus på å informere foresatte 

om klassemiljø og læringsmiljø. Vi viser her til at foresatte forteller at skolen har blitt god til å 

informere om det sosiale på skolen. Foresatte savner imidlertid informasjon om det faglige og 

ressursene på de ulike trinnene. 

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. Vi viser imidlertid til foresattes ønsker om 

ytterligere informasjon.  
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6.1.3. Råd og utvalg 

Fakta 
 

Om råd og utvalg står det skrevet det i «Tiltaksplanen for positivt skolemiljø på Rustad skole» blant 

annet at 

• Rutiner ved valg av elever til elevrådet 

o Elevrådets oppgaver:  

 Fremme fellesinteressene til elevene på skolen 

 Arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø 

 Uttale seg i og komme med framlegg i saker som gjelder skolen og nærmiljøet 

til elevene 

o Velges innen to uker etter oppstart av skoleåret 

o Ett medlem fra skolens personale (elevrådskontakt) har som oppgave å hjelpe 

elevrådet i arbeidet (har møte- og talerett i elevrådet) 

o Elevrådskontakten har ansvar for å kalle inn til elevrådsmøte 

o Elevrådsmøter avholdes jevnlig 

o Det velges leder, nestleder og sekretær på det første elevrådsmøtet etter skolestart 

o Elevrådet velger kandidater som representerer skolen i Barn- og unges 

kommunestyre 

o Elevrådet velger representanter til SU / SMU   

o Elevrådsrepresentantene sitter hele skoleåret   

o Valg av elevrådsrepresentanter:  

 Det legges til rette for at flest mulig elever får muligheten til å være 

elevrådsrepresentanter 

 I løpet av 4.-7. trinn kan man bli valgt til elevrådsrepresentant maks to ganger 

 Lærerne på trinnet skal veilede elevene i valgprosessen 

 Lærerne på trinnet motiverer elever til å stille som kandidater 

 Lærerne på trinnet/ tidligere elevrådsrepresentanter orienterer om elevrådets 

funksjon og oppgaver 

 Elever som ønsker å sitte i elevrådet melder seg som kandidater 

 Kandidater holder et lite innlegg/ sier litt om hvorfor de ønsker å sitte i 

elevrådet 

 Elevene stemmer anonymt på kandidater til elevrådet 

 Hvert trinn velger en jente og en gutt med personlig vara 

 Blir man valgt til elevrådsrepresentant ett år, kan man ikke velges påfølgende 

år 

 Stemmefordelingen og lærerteamets vurdering presenteres ikke for elevene 

I innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike gruppene kommer det frem at elevrådet 

fungerer etter intensjonen. Elevene fortalte at det var valgt representanter for dette skoleåret og at 

elevrådet i fjor hadde fungert til tross for Corona. Elevene forteller at de får forelagt saker som 

gjelder skolemiljøet. De får også tid til å ta opp elevrådssaker i klassen. 
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Skolen har også lagt ved dokumentasjon som viser møtetidspunktene for FAU for inneværende 

skoleår, samt rutinebeskrivelsene for krenkelser og mobbing og tiltaksplanen. Her blir FAU bedt om å 

bidra inn i tiltaksplanen. Det foreligger også referat fra FAU-møte og SU-møteog SMU-møte både for 

skoleåret 2019/2020 og skoleåret 2020/2021. Vi ser at skolemiljø har vært tema på disse møtene.  

I samtale med FAU kommer det frem at samarbeidet med skolen er bra. FAU forteller at Rustad skole 

er en skole i bedring. Skolen har tatt grep og arbeider med arbeidsro og blitt bedre på klasseledelse. 

Det kommer også frem i samtalen at SFO er blitt bedre til å håndtere konflikter enn tidligere. Når det 

gjelder FAU fungere rådet etter intensjonen i loven og de får forelagt skolemiljøsaker. FAU startet 

forrige skoleår opp vennegrupper på trinnene på skolen. Dette tiltak skal de evaluere inneværende 

skoleår. I forbindelse med evalueringen har de hatt spørreundersøkelse blant foresatte og de fleste 

foresatte var positive til å fortsette med vennegrupper. FAU har i tillegg meldt rektor at de ønsker å 

bidra i arbeidet med skolemiljøet. FAU arbeider med å komme med konkrete forslag til skolen. FAU 

peker på at de ikke mener at det er skolens totalansvar å oppdra barna.  

Ut ifra innsendt dokumentasjon kan det virke som om SU/SMU ikke er riktig sammensatt.  Rustad 

skole forteller at sammensetningen av SU/SMU vil bli gjennomgått og endret. 

Vurdering 

Problemstilling 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

 

SU, SMU og elevrådet skal 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 med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme 

med fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet. 

I samtaler med ansatte, foresatte og elever bekreftes det at råd og utvalg fungere etter sine 

intensjoner. Skolens ledelse skal gå igjennom sammensetningen i SU/SMU og gjennomføre 

endringer slik at de blir riktig sammensatt. 

Vi har ikke funnet grunnlag for å gi anbefalinger på dette området. 
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 Aktivitetsplikten 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

2. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir ivaretatt? 

 

Til disse problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid.  

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

6.2.1. Følge med 

Fakta 
 

I skolens tiltaksplan for et positivt skolemiljø står det blant annet: 

Plikt til å følge med – et kontinuerlig arbeid  

Å følge med er et kontinuerlig arbeid for skole og SFO. I praksis kreves:  

• Et våkent og kompetent blikk fra de voksne sin side. 

• Et klima for at det er riktig og greit å si ifra.  

• Klasseledelse og rutiner som gir god oversikt over gruppas samspill.   

• At observasjoner som bekymrer diskuteres med kolleger. 

• At man er årvåken for mekanismene i det som skjer, ikke bare ser de enkelte krenkelsene. 

• Daglig kontakt, samtaler og oppfølging av enkeltelever. 
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• Felles rutiner og grenser ute og i fellesarealer som aller kjenner til.  

• At trivsel er tema i elevsamtaler, i klassene, i elevrådsarbeidet, i utviklingssamtaler og på 

foreldremøter. 

• Gjennomføring og oppfølging av obligatoriske trivselsundersøkelser. 

• At bekymringer fra elever, foresatte eller ansatte tas på alvor.  

Rustad skole har utarbeidet en rutinebeskrivelse som skal følges ved mobbing og andre krenkelser. 

Denne er skriftliggjort i et eget hefte, «Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser ved 

Rustad skole».  I heftet står det blant annet når det gjelder å følge med, hvem som er ansvarlig for å 

gjøre hva og når. Herunder når elevundersøkelsen skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for 

gjennomføringen og oppfølgingen av den.  

I samtalene med en gruppe kom det frem at de ansatte fulgte med gjennom inspeksjon, daglige 

fellessamlinger, jevnlige elevsamtaler, utviklingssamtaler og observasjon i klassene. 

I samtale med ulike grupper og innsendt dokumentasjon fremkom det at i tillegg til vanlig inspeksjon 

er også sosiallærer ute i elevmiljøet i friminutter og om morgenen når elevene kommer. Sosiallærer 

skal da blant annet følge med på hva som skjer i elevmiljøet ute i friminuttet. Sosiallærer kan også 

være med å observere elevmiljøet inne i klasser og i samtale med enkeltelever. 

Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer 

en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og 

seg imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene 

og ved skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene. 

På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike 

gruppene finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. 

Dette bekreftes i samtaler med elever som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også 

ute i friminuttene.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. 
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6.2.2. Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke 

Fakta 
 

I skolens tiltaksplan for et positivt skolemiljø står det blant annet: 

«Alle som arbeider på skolen skal gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering 

og trakassering dersom det er mulig. Plikten til å gripe inn er knyttet til krenkelser den ansatte 

selv er vitne til og som fortsatt pågår. Handling gjennom inngrep skjer umiddelbart, og er 

rettet mot å stoppe en situasjon som pågår og er forholdsvis akutt. Plikten begrenser seg til 

inngrep som er mulig for den ansatte å gjennomføre, både av hensyn til elevene og seg selv. 

Dette følger av oppll. §9A-4 første ledd.»  

Videre står det at: 

«Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til 

at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette følger av oppll. § 9A-4 andre ledd. 

Formålet med dette er at rektor skal få en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan 

elevene på skolen har det, samt at helheten i situasjonen for et barn skal bli synlig for rektor. 

Rektor kan delegere oppgaven med å motta varsler, men rektor er alltid ansvarlig for at 

varslingene håndteres på en forsvarlig måte.   

Ved mistanke om, eller kjennskap til, at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal 

skolen snarest undersøke saken. Undersøkelsene må ha som formål å få fram fakta om en 

situasjon, bakgrunnen for elevens opplevelse og hvilke forhold i elevenes omgivelser som 

påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Etter oppll. §9A-4 femte ledd skal skolen 

sørge for at alle involverte elever blir hørt og at hva som er best for eleven skal være et 

grunnleggende hensyn.»   

Hefte «Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser ved Rustad skole» sier at det skal være 

lav terskel for å utløse aktivitetsplikten. Når det gjelder å gripe inn fremkommer det også hvem som 

skal gjøre hva og til hvilken tid. Det samme gjelder plikten å varsle ledelsen og å undersøke. Vi ser at 

alle ansatte skal gripe inn umiddelbart ved krenkelser og iverksette midlertidige tiltak, samt at 

ledelsen skal varsles samme dag.
 

I heftet «Rutinebeskrivelse. Sånn gjør vi det på Rustad skole» er det rutiner for hvordan de ansatte 

skal håndtere voldelige eller fysisk utagering hos elever. Her fremkommer det blant annet når det 

kan være aktuelt å bruke makt og tvang og hvordan den skal utøves. Dersom de ansatte bruker makt 

og tvang skal de skrive rapport om maktbruken og foreldrene skal ha en muntlig rapport. 

Når det gjelder handlingsplikten fremkommer det i samtalene med ulike grupper at den er 

gjennomgått på trinnmøter, planleggingsdager, samt at de ansatte har bidratt til planen når den ble 

utarbeidet. Det ble også sagt at skolen ville starte en undersøkelse omgående, når de ble klar over at 

noen var blitt krenket. 
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Når det gjelder å gripe inn, undersøke og varsle rektor blir det sagt fra flere grupper at alle de ansatte 

kjenner sin plikt og at de vil gripe inn, undersøke og varsle rektor i slike saker. I samtalene med de 

ulike gruppene kom det frem at hendelser med krenkelser ble oppdaget på flere måter. Det kan være 

at sosiallærer, lærer eller foresatte observerer det. Det hender også at elever kommer og sier ifra til 

kontaktlærer eller andre ansatte.  

I samtale med en gruppe kom det frem at det var ønskelig med kompetanseheving når det gjelder å 

gripe inn.  

Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for 

at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne 

måten vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å 

skaffe viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Vårt inntrykk er at skolen griper inn når de blir klar over/ser at noen blir utsatt for krenkende ord og 

handlinger. At de vil undersøke saken og varsle rektor. 

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling. 

 

6.2.3. Plikt til å varsle skoleeier 

Fakta 
 

I hefte «Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser ved Rustad skole» fremkommer det at 

rektor skal varsles i saker der ansatt krenker en elev og at rektor igjen skal varsle skoleeier. Det blir 

også sagt at dette er en personalsak. 

I samtalene kom det frem at dette var kjent og det ville bli fulgt dersom slike saker oppstod. 
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Vurdering 

Problemstilling 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

 

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er 

arbeidsgiver for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at 

elevene har et trygt og godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan 

også tenkes at skoleeier har tilgang til mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse 

saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at 

en ansatt har krenket en elev. De ansatte og skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i 

samtalene.  

Skolen har ingen pågående saker der ansatte har krenket elever. Vi ser imidlertid av innsendt 

dokumentasjon at skolen har hatt et tilfelle der ansatt har utøvet makt og tvang overfor en elev, der 

Fylkesmannen mente at det forelå grunnlag for å for å varsle skoleeier. Skolen hadde ikke varslet 

skoleeier i denne saken. De hadde dermed ikke oppfylt hele aktivitetsplikten sin. 

Vi legger på bakgrunn av dette til grunn at ledelsen vil orientere skoleeier, dersom de har mistanke 

om eller blir kjent med at en ansatte krenker elev/elever i fremtiden.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.  

 

6.2.4. Dokumentere aktivitetsplikten 

Fakta 
 

Det kommer frem i skolens planer og rutiner at det som gjøres ved utførelsen av aktivitetsplikten skal 

dokumenteres. Det bekreftes i innsendt dokumentasjon at dette blir gjort. 

Skolen har laget meldeskjema ved mistanke om krenkelser eller mobbing, mal for handlingslogg, 

observasjonslogg og mal for aktivitetsplan. Innsendt dokumentasjon viser at skolen dokumenterer 

det de gjør i aktivitetsplikt-fasen. Av innsendte saker foreligger det dokumentasjon i alle sakene på 
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hva skolen har gjort i undersøkelsesfasen. Videre har de i saker med utbredt epostutveksling også 

lagt med denne korrespondansen. 

I samtaler og innsendt kommer det frem fra de som har i oppgave å gjennomføre undersøkelser og 

dokumentere det som blir gjort i handlingsplikten er kjent med sitt ansvar og at det blir gjort. 

Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

 

 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan 

(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen 

dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 

syvende ledd. 

Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men 

også for skolen, skoleeier, fylkesmannen og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig 

forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en 

håndgripelig sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I 

den nye rollen til fylkesmannen i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å 

gjennomgå sakens faktum raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil 

dokumentasjonskravet kunne være en styrke i forbindelse med andre typer saker, for eksempel 

tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller arbeidsrettslige saker. 

Skolen har lagt ved dokumentasjon på arbeidet under aktivitetsplikten. Dette vil si at skolen på 

revisjonstidspunktet kunne dokumentere at de oppfyller dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 

9 A-4 syvende ledd. 
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 Aktivitetsplan 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

• Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling: 

• Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

Fakta 
 

6.3.1. Aktivitetsplan og iverksette egnede tiltak 

I skolens tiltaksplan står det om dette at: 

«Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen sørge for at eleven får et 

trygt og godt skolemiljø så langt det finnes egnede tiltak. Det samme gjelder når en 

undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette følger av oppll. § 9A-4 

fjerde ledd. Skoen skal lage en skriftlig plan så snart som mulig når det skal iverksettes tiltak i 

en sak. Dette står i oppll. § 9A-4 sjette ledd. Ved mistanke eller kjennskap til krenkelser fra 

ansatte, skal tiltak settes i verk straks, se oppll. §9A-5 siste setning. Plikten til å sette inn 

egnede tiltak må tolkes utvidende, til også å omfatte en plikt til å følge opp tiltakene, evaluere 

virkningene og eventuelt legge til eller endre tiltak dersom det er nødvendig. Kravet til å lage 

en aktivitetsplan utløses samtidig som skolen har plikt til å sette inn tiltak. At det i en sak 

finnes dokumentasjon på hvordan skolen vil ta tak i en sak, er viktig. Det vil gi foresatte og 

eleven et papir på at skolen tar tak i sakene deres, og forplikter seg til å hjelpe eleven.» 
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Heftet «Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser ved Rustad skole» omhandler også 

aktivitetsplan. Det står hvem som skal gjøre hva og når det skal gjøres. Vi ser at aktivitetsplanen skal 

utarbeides i samarbeid med foresatte og elev og at tiltakene skal være så konkrete som mulige. Det 

er kontaktlærer og inspektør som er ansvarlig for å gjøre dette i løpet av en uke etter varslingen. 

Planen skal være gyldig frem til eleven opplever at han/hun har et trygt og godt skolemiljø. I 

samtaler med ulike grupper kom det frem at det er sosiallærer og inspektør som skriver 

aktivitetsplanene på skolen i samarbeid med kontaktlærere, elever og foresatte. I denne prosessen 

blir eleven hørt. Sosiallærer snakker med eleven før han skriver aktivitetsplanen. Når aktivitetsplanen 

er skrevet går han igjennom denne med eleven og foresatte. 

Skolen har også lagt ved mal for aktivitetsplan. Vi ser av innsendt dokumentasjon at den er kjent og 

tatt i bruk. Planene blir evaluert og tiltak endret. Vi ser også at foresatte skriver under på planen og 

får planen tilsendt. Sakene avsluttes først når foresatte og elever sier at de har det trygt og godt på 

skolen.  

Når det gjelder aktivitetsplaner i enkeltsaker har sosiallærer som oppgave å følge disse opp. Det er 

rektor som kaller inn til alle møter i disse sakene, men sosiallærer deltar på møtene. I slike saker har 

sosiallærer ukentlige møter med kontaktlærer til eleven og han gjennomfører og deltar på møter 

med foresatte.  

I samtale med foresatte kommer det frem at de ble involvert i saker som ender i aktivitetsplaner og at 

de er med under arbeidet med å velge tiltak. Det var ikke slik på skolen for noen år siden. Foresatte 

opplever at det har skjedd en positiv endring på skolen blant de ansatte. 

Det er foresatte, inspektøren og sosiallærer som evaluerer tiltakene i aktivitetsplanene. Før 

evalueringsmøte gjennomføres snakker sosiallærer med eleven jevnlig og disse samtalene loggfører 

han. Når de har evalueringsmøte, legger de samtalene med eleven til grunn. 

En aktivitetsplan avsluttet først når eleven har det bra. Dette avgjøres i møte med sosiallærer, 

foresatte og eleven. 

6.3.2. Høre barnet og barnets beste 

Det kommer frem i skolens rutiner for krenkelser og mobbing at eleven skal høres, samt i utarbeidet 

meldeskjema ved mistanke om krenkelser og mobbing. 

Det bekreftes i innsendt dokumentasjon at skolen hører barnet og tar hensyn til barnets uttalelser. Vi 

viser her til det som er fremkommer i punkt 6.3.1. 

6.3.3. Oppfølging av iverksatte tiltak 

I skolens hefte «Rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser ved Rustad skole» er det lagt 

rutiner for gjennomføringen av aktivitetsplanen og evalueringen av den. Vi ser av rutinen at det ved 

behov skal gjennomføres samtaler med foresatte og at disse samtalene skal dokumenteres i skolens 

styringssystem, Det står også at tiltak i aktivitetsplanen skal evalueres etter åtte uker og at eventuelle 
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endringer skal tas inn i planen. Det er kontaktlærer, inspektør og sosiallærer som har ansvaret for å 

sikre at dette blir gjort.  

Innsendt dokumentasjon bekrefter at dette blir gjort. Vi viser her til det som fremkommer i punkt 6.1.1. 

og punkt 6.3.1. 

Vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 
 
Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak 

sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere 

virkningene og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og 

godt skolemiljø. Et egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt 

skolemiljø. Siden det er umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i 

fremtiden, er det viktig å understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og 

godt på skolen. Hvis evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og 

andre krenkelser, skal dette føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Vårt inntrykk er at skolen utarbeider aktivitetsplaner og setter inn egnede tiltak. Skolen arbeider 

således for at elev (er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en undersøkelse viser at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i innsendt dokumentasjon 

og samtaler med de ulike gruppene.   

Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende 

hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 

A-4 femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 

og 12. I kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid 

går barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at 
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kravene i opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt 

dokumentasjon og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.  

Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og nye tiltak 

blir iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. 

Det følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle 

parter er enig om det. 

Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og 

plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at barnet blir hørt og får uttale seg i 

sin egen sak.  

 

 

7. Ås Ungdomsskole 

 Forebyggende arbeid 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Til disse problemstillingene har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

• 
Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen.
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7.1.1. Kontinuerlig og systematisk arbeid 

Fakta 
 

Skolen forteller at de kartlegger skolemiljøet på mange måter. Skolen deltar blant annet i DEMBRA 

samt at de har utarbeidet: 

• Tilstandsrapport hvert år  

• Risikoanalyse 2019 – vold og trusler – ansatte deltok i prosessen 

• Interne rutiner for arbeidet med skolemiljøet 

I tillegg gjennomfører skolen trivselsundersøkelser som klassetrivsel og elevundersøkelsen. Skolen 

bruker også Ungdata-undersøkelsen som bakgrunnsinformasjon om skolemiljø og elevens helse og 

trivsel. Skolen forteller også at de gjennomfører: 

• Elevsamtaler 

• Arrangerer trivselsdager 

o Skogdag 

o 8. klassefest 

o Grøtfest 

o Skoleball 

o Psykisk helse-dag 

o Lucia tog 

o Vinteraktivitetsdag 

o Fotballturnering  

Skolen forteller også at de evaluerer arbeidet med skolemiljøet: 

• Resultatene fra elevundersøkelsen legges frem, forstås i fellesskap i personalet, drøftes, 

analyseres. 

• Resultatene fra elevundersøkelsen behandles i teammøter, klassene. Hver klasse velger ut et 

forbedringsområde som elevene og kontaktlærer jobber videre ved. 

• Resultatene fra elevundersøkelsen legges frem for FAU, SU, SMU. 

Skolen har lagt ved referat fra teammøte, der det kommer frem at skolemiljø har vært tema og at de 

har evaluert skolemiljøet.   

Dersom det er behov for å gjøre endringer vil rektor gjøre endringer. Skolen vurderer skolemiljøet 

kontinuerlig på bakgrunn av oppfølging av ulike resultater fra undersøkelser og evalueringer. 

Resultatene analyseres og drøftes. Rektor forteller at skolen har endret klassesammensteninger og 

gruppestørrelser som følge av resultater fra undersøkelser. Rektor vil også gjøre endringer i 

bemanningen, dersom det er nødvendig for å sikre skolemiljøet på skolen.  

Det er kontaktlærer som skal gjennomgår resultatet fra elevundersøkelsen i klassen.  
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«Ås ungdomsskoles handlingsplan for et trygt og inkluderende skolemiljø» omhandler: 

• Skolens hovedmålsetninger 

o Skolen har som mål å være 100% mobbefri  

o Ha tydelige og omsorgsfulle voksne 

o Gode relasjoner mellom voksne og elever og mellom elever 

o Ha et godt skole-hjemsamarbeid med eleven i sentrum og som bidrar til å styrke 

elevens faglige og sosiale utvikling 

• Aktivitetsplikten  

o Det opplyses om de fem pliktene 

o Plikten innebærer at involverte elever blir hørt og at det er barnets beste som skal 

ligge til grunn for skolens arbeid 

o Det fremkommer at skolen har et todelt dokumentasjonskrav 

o Det opplyses om den skjerpete aktivitetsplikten – ansatt krenker en elev 

• Aktivitetsplan 

o Skal være skriftlig og bygge på undersøkelser 

o Hva planen minimum skal inneholde 

o Skolen skal ha dialog med foresatte og elever 

o Skal også utarbeide aktivitetsplan for hele miljøer når det er behov 

o Opplyse om retten til få vedtak av Fylkesmannen 

• Elevrådet ved Ås ungdomsskole 

o Skal ha jevnlige møter og det skal skrives referat 

o Planlegger og organiserer felles arrangementer for hele skolen i løpet av skoleåret – 

fremkommer i årshjulet 

o Skal ha en viktig og fremtredende rolle i det forebyggende arbeidet med skolemiljøet 

• Elevenes DEMBRA – gruppe 

o Hver klasse skal ha to representanter i gruppen 

o Gruppen skal bidra til skolens arbeid for demokrati-læring og mot rasisme og 

antirasisme 

o Gruppa er med å drive holdningsskapende arbeid i elevmiljøet fore eksempel i 

henhold til krenkende språkbruk 

• Forebyggende arbeid/tiltak for et trygt og godt skolemiljø – angir tiltak – tidspunkt og hvem 

som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket 

o Elevsamtaler 

o Utviklingssamtaler 

o Samtaler med enkeltelever ved mistanke om mistrivsel 

o Samtaler med foresatte om det ovennevnte 

o Evaluere tiltak på trinnmøter og samarbeidsmøter 

o Gå igjennom skolens ordensreglement 

o Gjennomgå handlingsplan for trygt skolemiljø 

o Helsesykepleier er med på foreldremøter 

o Alle klasser utarbeider trivselsregler 

o Inspeksjon med gule vester 

o Skolen har helsesøster med kontor 
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o Ukentlige møter mellom skolens ledelse og rådgivere. Lærere melder saker til 

rådgiver/ledelsen 

o Månedlige møter mellom skoleledelsen, rådgiver, helsesøster, PPS, BUP. Temaer til 

evaluering er alle skoleomfattende tiltak for et trygt og godt skolemiljø 

o Foreldremøter på alle trinn 

o M.m.  

• Årshjul for Ås ungdomsskoles skolemiljøutvalg (SMU) – kommer frem hva som skal gjøre når 

og hvem som er ansvarlig 

o Skolemiljøsaker er tema gjennom hele skoleåret 

Skolen har også utarbeidet eget ordensreglement i tillegg til det kommunale, plan for å forebygge 

vold og trusler om vold, samt rutiner for håndtering av skolemiljøsaker. Sistnevnte rutine vil bli 

behandlet i kapitel 7.2. 

Skolen forteller at de arbeider med klassemiljø med de tiltakene som er nevnt ovenfor. De følger opp 

elever i faresonen med struktureringstimer.  

I skolens DEMBRA-plan fremkommer det hvilke tiltak som skal gjennomføres, forventede resultater, 

hvem som skal involveres og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. Vi ser at de blant annet har 

hatt fokus på begrepslæring for felles forståelse. Dette er valgt for å unngå spredning av negative 

holdninger og komme dårlige holdninger til livs. Det er DEMBRA og faglærere som er ansvarlige for å 

gjennomføre dette blant elevene og lærerne. I samtaler kom det frem at DEMBRA ble startet opp 

skoleåret 2019/2020, men at grunnet Corona har det ikke hatt den planlagte fremdriften. Elevene 

fortalte imidlertid at skolen nå har gjenopptatt arbeidet og at det er fokus på å arbeide for å hindre 

antisemittisme og rasisme på skolen. Elevene som hadde fått opplæring i DEMBRA kjent prosjektet 

godt. De vanlige elevene var imidlertid litt usikre på prosjektet og hva det innebar for dem. Ledelsen 

forteller at dette skyldes Corona og at skolen vil implementere prosjektet i løpet av inneværende 

skoleår.  

Skolen har lagt ved dokumentasjon som viser hvordan de har arbeidet med skolemiljøet i en bestemt 

klasse. Vi ser av dokumentasjonen at skolen grunnet bekymring rundt klassemiljøet iverksatte flere 

tiltak for å kartlegge situasjonen i klassen. De snakket også med involverte elever og foresatte. Videre 

kommer det frem at de koblet på eksterne samarbeidsaktører. Vi ser at tiltak ble evaluert etter en 

stund og siden klassemiljøet ikke var bedret valgte skoleledelsen å sette inn nye målrettede tiltak for 

å bedre læringsmiljøet i klassen. Rektor følger fortsatt opp klassen og læringsmiljøet.  

Rektor forteller at de ansatte blir kjent med skolens rutiner i for eksempel personalmøter, teammøter 

og medarbeidersamtaler. Videre fremkommer det at alle ansatte på skolen kjenner til elevens rett til 

et godt psykososialt skolemiljø gjennom arbeidet med forskriften på personalmøter og teammøter. 

Skolen har to sosiallærere. De er i tillegg karriereveiledere på skolen. Sosiallærerne er inne i alle typer 

saker. De følger opp elever med spesielle behov, skolefravær, syke elever og bistår kontaktlærere 

ved behov. De tar gjerne de vanskelige samtalene med elevene. Sosiallærerne samarbeider med 

barneverntjenesten, PPT, ambulerende ungdomsteam, Politi og BUP. De har også mange samtaler 

med enkeltelever som har det vanskelig og de kan koble dem videre til helsesykepleier eller andre 

instanser der de ser at det er behov for det. De er ute i elevmiljøet, men mindre enn tidligere. De har 
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imidlertid fire miljøarbeidere ved skolen som er mye ute i elevmiljøet. En av disse miljøarbeiderne er 

assistent, mens to kommer fra ungdomssenteret i kommunen. Miljøarbeiderne kan også bli koblet 

direkte til enkeltelever som sliter med blant annet sosial tilnærming, i tillegg til at de arbeider med 

gruppene for å inkludere alle elevene i felleskapet.  

Sosiallærerne deltar på ressursmøtene, der elevsaker blir fulgt opp en dag i uken. Der deltar også 

PPS og inspektør. Barneverntjenesten deltar hver fjerde uke. De deltar også på teammøter. Da deler 

sosiallærerne seg, slik at de deltar på alle trinnene. 

Sosiallærerne blir også involvert i 9A saker. De deltar på møter og er med mens saken pågår. De 

deltar under aktivitetsplikten, her undersøker de gjerne saker, samt at de deltar under drøfting av 

tiltak og evaluering av tiltak. Sosiallærerne kan være med i alle de ulike fasene i slike saker.  

PIT blir involvert i saker etter opplæringsloven kap. 9A ,også saker som gjelder klassemiljø. PIT har da 

veiledet lærere etter observasjoner inne i klassen. Det fremkommer i samtale med de ulike gruppene 

at skolen følger PITs anbefalinger, selv om ikke alle ansatte er enig i dem. Skolen forteller at de også 

benytter seg av kollegaveiledning av og til i klassemiljøsaker.  

PIT forteller at de ikke har noen aktive saker på skolen på revisjonstidspunktet, men at ledelsen ved 

skolen ønsker dem inn når det er behov.  

Skolens PPS-rådgiver har vært rådgiver for skolen i mange år og samarbeider godt med skolen. PIT 

og PPS overlapper hverandre i enkelte systemsaker. PPS-rådgiveren deltar på ressursmøtene på 

skolen og her kan skolemiljøsaker bli drøftet. Dersom PIT ikke blir involvert i saken, drøfter han tiltak 

på ressursmøtet med skolen. PPS-rådgiver kan være inne i klasser og observere klassemiljøet i både 

individsaker og systemsaker. 

Det fremkommer i samtaler med ulike grupper at skolen har stort fokus på brukerundersøkelser som 

foreldreundersøkelsen, Ungdata, elevundersøkelsen og klassetrivselsundersøkelse. Skolen 

analyserer dataene fra undersøkelsene og bruker mye tid på resultatene på fellesmøter. Skolen ser 

da på hva som kan være årsakene til resultatet og brukere dette aktivt i arbeidet på skolen. Det er 

ledelsen ved skolen som driver dette arbeidet. 

I samtalene med de ulike gruppene kom det frem at rektor er en tydelig aktør i arbeidet med 

skolemiljø og klassemiljø. Hun er en del av ressursteamet og har samtaler med elever. Ledelsen ved 

skolen har også hatt fokus på at skolen skal ha relativt små klasser. Dette var noe de foresatte trakk 

frem som veldig positivt ved skolen og de berømmet ledelsen for dette.  

Elevene ved skolen fortalte at det var lite mobbing på skolen og at de følte seg trygge både ute i 

friminuttene og inne i timene. De hadde ikke opplevd at en voksen hadde krenket en elev. De fortalte 

også at elevrådet fungerte og at de fikk forelagt skolemiljøsaker.  

Det kom frem i samtaler med en gruppe at det kunne være rasistiske utsagn og krenkelser på skolen, 

men at de ansatte da ville ta tak i det med en gang. Videre kom det frem at det var positivt at det var 

helsesykepleier på skolen. 
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Helsesykepleieren på skolen gjennomfører det vanlige skolehelsetjenesteprogrammet for 

grunnskolen. Hun har 90% stilling på skolen og er der henholdsvis tre og fire ganger i uken. Et av de 

faste tiltakene der er samtaler med 8. klassen. I samtalene med 8, klassen er skolemiljø tema. 

Helsesykepleier spør hvordan de trives på skolen og om de opplever mobbing. Dersom noen av 

elevene gir uttrykk for at de blir utsatt for krenkelser eller ikke har det bra på skolen, tar hun det 

videre til lærer eller rektor dersom eleven samtykker.  

Helsesykepleier deltar også i skolemiljøsaker dersom ledelsen spør om det. Hun kan gjennomføre 

jentegrupper eller guttegrupper, eller andre ting dersom det er behov for det. Helsesykepleier 

gjennomfører også samtaler med enkeltelever og hun har gruppe for barn av skilte foreldre.  

Helsesykepleieren deltar på ressursmøte en gang i måneden. Hun samarbeider også med 

sosiallærerne, miljøarbeiderne og med lærerne ved skolen. 

I samtaler med ulike grupper kom det frem at det var mange engasjerte lærere på skolen som brydde 

seg om elevene og at det var får lærere inne i hver klasse. Det var fokus på skolen på å skape en god 

relasjon mellom lærer og elev. 

Ledelsen forteller at klasseledelse er noe skolen har hatt og har fokus på. Det er tema på trinnmøter 

og fellessamlinger. I tillegg har de snakket om hva som er krenkelser på fellesmøter. Flere grupper 

forteller også at skolen involverer elevene i arbeidet med skolemiljøet gjennom elevrådsmøter, 

klassemøter, delansvar i skolen ulike arrangement, utarbeidelse av trivselsregler, elevsamtaler, 

utviklingssamtaler, klassesamtaler, elevundersøkelsen og DEMBRA. 

Foresatte forteller at de er fornøyde med skolens arbeid med skolemiljøet, særlig at det er små 

klasser og at det er stabile og tydelige lærere.  

Foresatte fortalte imidlertid at de var misfornøyde med skolens håndtering av at en 9. klasse ble 

oppløst før skoleåret 2020/2021. Det var 16 elever som ble delt på alle de andre 9. klassene. De 

foresatte opplevde at skolen ikke inviterte de foresatt inn i dette arbeidet, mens eleven fikk nevne 

elever de ønsket å være sammen med i de nye klassene. Foresatte forteller at de ikke har tillitt til at 

skolen gav riktig informasjon til dem angående årsakene til klassedelingene.  

Ledelsen forteller om dette at skolen gjennomførte en klassetrivselsundersøkelse. Undersøkelsen 

dannet grunnlag for plasseringen av elevene. Nesten alle elevene havnet sammen med noen andre 

fra sin tidligere klasse. Når skolen hadde tatt beslutningen om oppløsningen av klassen og den nye 

inndelingen varslet de de foresatte og elevene. Grunnet Corona fikk ikke alle elevene hilse på sine 

nye klasser før sommerferien. 
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Vurdering 

Problemstilling 

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 

bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 

 

I opplæringsloven er det sagt at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 

miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har 

ansvaret for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på 

barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.  

Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og rutiner for arbeidet med å sikre et trygt og 

godt skolemiljø.  

Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet 

og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av opplæringsloven kap. 9A blir oppfylte. 

Det kommer også frem både i dokumentasjon og i samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir 

gjort. Det blir blant annet sagt at rektor er synlig i elevmiljøet og at hun er rask til å håndtere ting.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.  

 

7.1.2. Informasjonsplikten 

Fakta 
 

Skolen har rutiner for å varsle elever og foresatte om skolemiljøet generelt og spesielt. Vi viser her til 

det som er sagt i pkt. 7.1.1.  

Skolen forteller at skolens elever er med og bestemmer tiltak etter gjennomgang av resultatet av 

elevundersøkelsen i de enkelte klasser. Skolens handlingsplan legges også frem for klassene, så vel 
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som for elevrådet. Foresatte blir informert om denne på foreldremøter, samt at den gjøres tilgjengelig 

på skolens hjemmeside.  

Skolen vil også varsle foresatte og elever med en gang skolen blir klar over forhold som er til skade 

for elevens helse. Dette bekreftes i innsendte rutiner og referater. Foresatte får også informasjon 

gjennom utviklingssamtaler og foreldremøter. 

Skolen forteller at de samarbeider med hjemmet gjennom hele skoleåret. Dette skjer enten ved 

individuell kontakt, trinnvise foreldremøter, utviklingssamtaler og informasjon om rettigheter på 

skolens nettsider.  

I samtalene med foresatte kom det frem at de savner informasjon om 

• Hvilke lærere elevene har i de ulike fagene med kontaktinformasjon til disse 

• Kontaktinformasjon og oppgavene til de ulike instanser på skolen, som helsesykepleier, 

sosialrådgiver, PPS – det ble sagt at dette er informasjon de ikke har funnet på skolens 

hjemmeside og at alle ikke er like flinke til å finne informasjon på digitale plattformer 

• Prosjekter som for eksempel DEMBRA og at informasjonen også sendes på epost da ikke alle 

foresatte kan delta på foreldremøtene 

• Skolearbeidet på It`s learning 

• Oppsummering av hva som har skjedd i løpet av uken eller en lengre periode 

• Om kap. 9A skriftlig 

• Det faglige nivået til elevene 

De etterlyser også at når skolen sender ut informasjon at de sender informasjonen ut i rett tid og at 

den også blir sendt på epost, i tillegg til at den gis på foreldremøter. Foresatte fremmet også ønske 

om at kontaktlærerne måtte informere faglærere og andre aktuelle ansatte om utfordringer til 

enkeltelever og eventuelle allergier. 

Når det gjelder informasjon til foresatte forteller ledelsen at det på første foreldremøte for 8. trinn 

informerte skolen om helsesykepleier, kontaktlærer og ledelsen. De foresatte som ikke møter på 

foreldremøtene kan lese om møtene på PP, som blir lagt ut på skolens hjemmeside i etterkant av 

møtene. Når det gjelder informasjon som blir lagt ut på IT`s learning, er det kommunen sentralt som 

har gitt retningslinjer om hva foresatte skal ha av informasjon. Videre forteller ledelsen at de sender 

ganske mye informasjon til foresatte via Transponder12. 

Skolen forteller også at de informerer foresatte og elever på utviklingssamtaler to ganger i året, 

hjemmesiden, ordensreglementet, gjennom FAU og på klassemøter. 

  

  

 

12 Transponder er en kommunikasjonsløsning for utdanningssektoren 
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Vurdering 

Problemstilling 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner noe 

ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles 

om det. 

Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt.  Det 

er også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og 

konkret. 

Noen foresatte er fornøyd med både hvordan, hvor ofte og hvilken informasjon de får fra sine 

kontaktlærere og skolen generelt. Skolen selv var imidlertid litt i tvil om de alltid gav tilstrekkelig 

informasjon, grunnet frykt av å bryte taushetsplikten. Ledelsen ville imidlertid i fremtiden være 

opptatt av å sikre at de alltid gav tilstrekkelig informasjon og ofte nok informasjon i saker som angikk 

skolemiljø og klassemiljø.   

Vårt samlede inntrykk er at skolen ikke informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, og at de 

ikke gir nok informasjon til at elever og foresatte til å kunne vurdere om elevens rettigheter til et trygt 

og godt skolemiljø er oppfylt, jf. opplæringsloven § 9A-9. Vi har da lagt vekt på at noen av de 

foresatte vi snakket med ikke opplever å få tilstrekkelig informasjon fra ledelsen om skolemiljøet og 

savner skriftlig informasjon om rettigheter etter kap. 9A.  Vi viser også til at det er foresatte som ikke 

deltar på foreldremøter av ulike grunner og ikke klarer å finne frem til informasjon om hva som er blitt 

tatt opp og sagt på disse møtene. Foresatte etterlyser at de får informasjon om skolemiljø på flere 

ulike media/plattformer/kanaler som foreldremøter, epost og/eller transponder. 

Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de 

gjøre dette på en måte som de foresatte forstår og sikre at informasjonen er tilgjengelig for alle 

foresatte.  
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7.1.3. Råd og utvalg 

Fakta 
 

Skolen har rutiner for etablering av råd og utvalg, samt utarbeidet et årshjul for SMU. Årshjulet og 

referat fra SU/SMU møte viser at de får forelagt skolemiljøsaker, at SU er riktig sammensatt og at de 

for forelagt saker fra FAU og elevrådet. 

Skolen har utarbeidet rutiner for etablering av elevrådet også, men vi har ikke fått forelagt referat fra 

elevrådsmøter. I samtaler med ulike grupper, herunder elevene, kommer det frem at elevrådet er 

etablert, fungerer og at de får forelagt skolemiljøsaker. 

Når det gjelder FAU viser skolens ledelse til at det ligger referat fra disse møtene på skolens 

hjemmeside. Disse referatene er fra høsten 2019, samt høsten 2020. De manglende referatene har 

skolen ikke fått tilsendt fra FAU. Av referat fra møte i FAU den 7. oktober 2020 ser vi at DEMBRA og 

skolemiljø var tema.  

Vurdering 

Problemstilling 

5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

 

SU, SMU og elevrådet skal 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 med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme 

med fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet. 

I samtaler med ansatte, foresatte og elever bekreftes det at råd og utvalg fungere etter sine 

intensjoner.  

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger.  
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 Aktivitetsplikten og aktivitetsplan 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

 

2. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir ivaretatt?  

 

Til disse problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid.  

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

7.2.1. Følge med 

Fakta 
 

I handlingsplanen er aktivitetsplikten omhandlet, herunder å følge med. Vi viser her til det som 

fremkommer om dette i pkt. 7.1.1.   

Skolen har også utarbeidet «Ås ungdomsskoles rutiner ved håndtering av skolemiljøsaker». I 

rutinebeskrivelsen fremkommer det hvem som er ansvarlig for de ulike pliktene. Når det gjelder å 

følge med ser vi at alle ansatte ved skolen er tillagt plikten å følge med.  Dette skal de gjøre ved: 

• Observasjon av elevens sosiale omgang 

• Voksentetthet i friminuttene 

• Lærerne har god relasjonskompetanse 

• Elevsamtaler 
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• Inkluderende undervisning 

• Foreldresamtaler 

• Foreldremøter 

• Ukentlige teammøter 

• Ressursmøter 

• Ledermøter 

• Fellesmøter 

• Medarbeidersamtaler 

• Diverse trivselsundersøkelser 

• Foreldreundersøkelsen  

Dette er aktiviteter de ansatte skal gjøre kontinuerlig gjennom skoledagen og på skoleaktiviteter. Det 

følger også av rutinene at de ansatte skal dokumentere hva de gjør i følge med fasen. 

I samtaler med de ulike gruppene kom det frem at de ansatte kjente til plikten til å følge med og at 

de gjorde dette i praksis. Det ble sagt at de ansatte fikk informasjon blant annet gjennom formelle og 

uformelle samtaler med elevene og foresatte, samt observasjoner i elevmiljøet og ved inspeksjon. 

Når det gjelder å følge med kommer det frem i samtaler med ulike grupper at helsesykepleier, 

sosiallærer og miljøarbeidere er ute i elevmiljøet. Videre kommer det fram at de ansatte på skolen er 

proaktive og følger med hele tiden, både inne i klasser og i elevmiljøet ellers.  

Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer 

en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og 

seg imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene 

og ved skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene. 

På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike 

gruppene finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. 

Dette bekreftes i samtaler med elever, som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også 

ute i friminuttene.  
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Vi finner dermed ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. 

 

7.2.2. Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke 

Fakta 
 

I handlingsplanen er aktivitetsplikten omhandlet, herunder å gripe inn, varsle og undersøke. Vi viser 

her til det som fremkommer om dette i pkt. 7.1.1.   

I «Ås ungdomsskoles rutiner ved håndtering av skolemiljøsaker» fremkommer det hvem som er 

ansvarlig for de ulike pliktene.  

Når det gjelder å gripe inn står det at alle ansatte har en plikt til å gripe inn og stoppe krenkelser. Det 

skal skje umiddelbart, der det skjer og det skal dokumenteres hva som er gjort.  

Varsle rektor eller nærmeste leder skal alle voksne på skolen gjøre, og dersom en ansatt har krenket 

en elev skal rektor varsle skoleeier. Varslingen skal skje umiddelbart og dette skal dokumenteres.  

Det er ledelsen, rådgivere og lærere som skal undersøke saker. Det kan gjøres på flere måter som for 

eksempel i samtaler med involverte elever, foresatte, kontaktlærer, observasjoner av elever, klasser 

og gruppedynamikk. Undersøkelsen skal starte opp umiddelbart og dokumenteres. 

I samtaler med de ulike gruppene kom det frem at aktivitetsplikten er kjent og tatt i bruk. Den blir 

gjennomgått på planleggingsdager, fellesmøter og teammøter. Det blir sagt at skolen har snakket om 

hva som ligger i begrepet å gripe inn. De ansatte skal agere og stoppe akutte situasjoner og melde 

videre til ledelsen. Det ble også sagt at skolen undersøker alle saker de blir kjent med og at alle 

parter skal høres i undersøkelsesfasen. At sakene undersøkes, fremkommer i innsendte 

hendelseslogger. 

Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 
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skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for 

at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne 

måten vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å 

skaffe viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Vårt inntrykk er at de ansatte ved skolen griper inn når de blir klar over/ser at noen blir utsatt for 

krenkende ord og handlinger. At de undersøker sakene og varsler rektor. 

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling. 

 

7.2.3. Plikt til å varsle skoleeier 

Fakta 
 

Skolen har utarbeidet rutine for dette. Se pkt. 7.1.1. og 7.2.1. I samtaler med ulike grupper kommer det 

frem at skolen kjenner til den skjerpede aktivitetsplikten. Det blir sagt at elever har varselet 

kontaktlærere og rektor om lærere de har ment har oppført seg krenkede. Det ble sagt at en elev 

hadde opplevd at en lærer hadde oppført seg nedlatende. Rektor var blitt orientert om saken.  

Vurdering 

Problemstilling 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

 

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er 

arbeidsgiver for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at 

elevene har et trygt og godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan 

også tenkes at skoleeier har tilgang til mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse 

saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at 

en ansatt har krenket en elev. De ansatte og skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i 

samtalene.  

Skolen har ikke hatt saker der ansatte har krenket elever.   
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Vi legger til grunn at ledelsen vil orientere skoleeier, dersom de har mistanke om eller blir kjent med 

at en ansatte krenker elev/elever. Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.  

 

7.2.4. Dokumentere aktivitetsplikten 

Skolen har utarbeidet rutiner der det kommer frem at de ansatte skal dokumentere det arbeidet som 

gjøres under aktivitetsplikten. Vi viser her til det som er sagt i pkt. 7.2.1. og 7.2.2. Det bekreftes også i 

innsendte aktivitetsplaner at skolen dokumenterer dette arbeidet. Det foreligger hendelseslogger 

der dette bekreftes. 

Vurdering 

Problemstilling: 

1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på 

skolen?  

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan 

(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen 

dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 

syvende ledd. 

Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men 

også for skolen, skoleeier, fylkesmannen og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig 

forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en 

håndgripelig sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I 

den nye rollen til fylkesmannen i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å 

gjennomgå sakens faktum raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil 

dokumentasjonskravet kunne være en styrke i forbindelse med andre typer saker, for eksempel 

tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller arbeidsrettslige saker. 

Skolen har lagt ved dokumentasjon på arbeidet under aktivitetsplikten. Dette vil si at skolen på 

revisjonstidspunktet kunne dokumentere at de oppfyller dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 

9 A-4 syvende ledd. 
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 Aktivitetsplan 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

• Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling: 

• Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

Fakta 

7.3.1. Aktivitetsplan og iverksette egnede tiltak 

 

I handlingsplanen er aktivitetsplikten omhandlet, herunder å følge med. Vi viser her til det som 

fremkommer om dette i pkt. 7.1.1.   

Skolen har også utarbeidet «Ås ungdomsskoles rutiner ved håndtering av skolemiljøsaker». I 

rutinebeskrivelsen fremkommer det hvem som er ansvarlig for de ulike pliktene. Når det gjelder å 

sette inn tiltak og evaluere og avslutte tiltak fremkommer det at ledelsen i samarbeid med eleven, 

foresatte og kontaktlærer skal bli enig om tiltak. Ledelsen har etter behov møter og samtaler med 

støttefunksjoner som helsesykepleier, PPS, PIT, m.m. 

Det følger også av rutinebeskrivelsen at tiltakene skal være faglig begrunnet og at det skal 

gjennomføres regelmessige møter med de involverte, som avtales etter behov. 
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Tiltakene skal settes inn så raskt som mulig og seinest etter fem virkedager. Tiltakene skal tilpasses 

den enkelte elev, klasse eller gruppe. Tiltakene skal evalueres kontinuerlig. Dette arbeidet skal 

dokumenteres i aktivitetsplaner.  

Innsendte aktivitetsplaner viser at elever og foresatte er involvert i utarbeidelsen av planen, at tiltak 

evalueres og nye tiltak iverksettes.  

Skolen har lagt ved aktivitetsplaner for enkeltelever og for klassemiljø i bestemte klasser.  Rektor 

forteller også at tiltak blir satt inn så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.  

 

7.3.2. Høre barnet og barnets beste 

Skolen har uttalt i sine rutiner at skolen skal høre barnet i saker etter kap. 9A, samt at de skal arbeide 

for barnets beste. Det bekreftes også i innsendte aktivitetsplaner at elever blir involvert i saker som 

omhandler dem selv og at deres mening til en viss grad blir hørt.  

 

7.3.3. Oppfølging av iverksatte tiltak 

Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen følger opp iverksatte tiltak jevnlig og at de opprettholder 

tiltakene så lenge det er hensiktsmessig og nødvendig.  

Vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 
 
Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak 

sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere 
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virkningene og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og 

godt skolemiljø. Et egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt 

skolemiljø. Siden det er umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i 

fremtiden, er det viktig å understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og 

godt på skolen. Hvis evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og 

andre krenkelser, skal dette føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Vårt inntrykk er at skolen utarbeider aktivitetsplaner og setter inn egnede tiltak. Skolen arbeider 

således for at elev (er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en undersøkelse viser at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i innsendt dokumentasjon 

og samtaler med de ulike gruppene.   

Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende 

hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 

A-4 femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 

og 12. I kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid 

går barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at 

kravene i opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt 

dokumentasjon og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.  

Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og nye tiltak 

blir iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. 

Det følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle 

parter er enig om det. 

Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og 

plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at barnet blir hørt og får uttale seg i 

sin egen sak.  
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8. Oppsummering og anbefalinger 

Først ønsker VKR å understreke at hensikten med rapporten ikke har vært å generalisere fra dårlige 

opplevelser vi har hørt om fra noen foreldre, og utlede fra dette at disse synspunktene er gjeldende 

for alle. Det er sannsynlig at det er foresatte som er av en annen oppfatning enn de foresatte som 

valgte å delta på samtalene med VKR. Likefullt er det skoleeier og skolens ansvar å følge opp alle 

foresatte, og deres tilbakemeldinger må tas med som en del av helhetsbildet, selv om de ikke 

snakker for alle foresatte. 

Skoleeier og skolene har en plikt til å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder 

også når noen foresatte opplever at de eller deres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier 

og skolens oppgaver er krevende og svikt-sensitive fordi det handler om barn/elever. VKR mener at 

summen av de tilbakemeldingene fra foresatte, elever og de andre vi hadde samtaler med, hva 

gjelder skolenes arbeid med trygt og godt skolemiljø og andre funn vi har avdekket i arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag for de vurderinger vi har gjort.  

VKRs overordnede vurdering er at Ås kommune og de tre skolene arbeider kontinuerlig og 

systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Vi har inntrykk av at skolene de 

siste årene har hatt og fortsatt har fokus på arbeide med å sikre at alle elevene har et trygt og godt 

skolemiljø. Det viktigste er likevel at de fleste av barna vi snakket med ga uttrykk for at de har det 

trygt og godt på skolen. Her var det imidlertid ulikheter mellom skolene. På den ene skolen fant vi at 

skolens systematiske og kontinuerlige arbeid likevel ikke er tilstrekkelig eller egnet til å sikre at alle 

elevene ved skolen har et trygt og godt skolemiljø på skolene. Dette ble bekreftet av blant annet 

elevene vi snakket med på skolen. 

Revisjonen viste at imidlertid at det også var likhetstrekk i det vi fant på skolene. På to av skolene var 

det et ønske fra de foresatte om tilstrekkelig informasjon fra skolen om skolemiljøet, slik at de kunne 

vurdere om deres elevers rett til et trygt og godt skolemiljø var ivaretatt i henhold til gjeldende 

regelverk. I tillegg uttrykte foresatte ved to av skolene at de ønsket at skulle arbeide med språkbruk 

og holdninger.  

Til slutt vil vi peke på at vårt helhetsinntrykk er at opplevelsene som blir formidlet fra de ulike 

gruppene angående skolemiljøet for det meste gjenspeiler dagens skolemiljø på skolen og ikke er 

hendelser fra lengre tilbake i tid. 

Vi har i denne forvaltningsrevisjonen funnet grunnlag for å komme med anbefalinger. 

VKR anbefaler Ås kommune å følge opp at skoleeier sikrer at: 

• Sjøskogen skoles systematiske og kontinuerlig arbeide med skolemiljøet er tilstrekkelig og 

egnet til å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever i henhold til kravene i 

opplæringsloven kap. 9A.  

• Sjøskogen skolen informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak skolen iverksetter i 

klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av tiltakene, slik at de kan vurdere om deres 

elevs rett til et trygt og godt skolemiljø blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 
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• Sjøskogen skolen fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette inn egnede tiltak, 

evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der foresatte og elever opplyser at eleven ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. 

• Ås ungdomsskole informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, og at skolen gir nok 

informasjon til at elever og foresatte, slik at de kan vurdere om elevens rettigheter til et trygt 

og godt skolemiljø er oppfylt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 

• Alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 

 

 

Drammen kommune 13. desember 2020 

 

Torkild Halvorsen     Ann Heidi Jebsen 

Oppdragsansvarlig     Prosjektleder 
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Referanser 

Vi har lagt til grunn følgende kilde: 

• Kommuneloven 

• Opplæringsloven § 9 A 

• Forskrift til opplæringsloven 

• Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir 3-2017 – Skolemiljø  

• Grunnlovens § 104. 

• Barnekonvensjonens art 3 og 12 

• Veiledere på området 

• Elevundersøkelsen 

Dokumentasjon fra skoleeier 

• Handlingsplan for godt psykososialt miljø i skolene og SFO  

• Kartleggingsplan for Ås-skolene  

• Samarbeid og rutiner før henvisning 

• Pedagogisk utviklingsplan for 2018-2021 

• Bekymringsfullt fravær plan 

• Elever med tunge tanker Plan 

• Handlingsplan Rusforebyggende ungdomsskole 

• Plan for overgang fra barnehage til skole og fra barneskole til ungdomsskole  

• Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen 

• Skolebesøk datoer og innhold 2020  

• Ås kommunes årshjul i 1310.no  

• Foreldreskole (FiF – Foreldre i Fokus) – kommunal plan for foreldremøter 1.trinn 

• Første foreldremøte Eksempel fra Solberg skole 

• Kompetanseutvikling Psyksos miljø 2017-20: Oversikt over tiltak for godt psykososialt 

læringsmiljø 2017-2020 

• Kartlegging – Ås kommune skolene (Skjema fra Viken Kommunerevisjon) 

• Tiltaksplan for Ås-Skolen, forslag til mal jan-20 

• Oversikt over meldte aktivitetsplaner alle skoler fra 1.8.19-15.3.20. 

• Dokumentasjon på sak meldt til virksomhetsleder grunnskole ifht 9A-5  

• Mal aktivitetsplaner 9A 

• Trivselsundersøkelse SFO 

Når det gjelder dokumentasjon fra de enkelte skolene fremgår det fortløpende i rapporten hvilken 

dokumentasjon som er lagt til grunn i revisjonen. 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 11. november 

2020 

  
  

 

 

2. uttalelse fra rådmannen vedr utkast til rapport om det psykososiale 
skolemiljøet i Ås kommune  

Rådmannen viser til Ås kommunes uttalelse datert 28.10.11.2020.  Ås kommune 

ønsker å komme med ytterligere tilbakemelding på revisjonsrapporten om det 

psykososiale skolemiljøet. 

Rådmannen vil på bakgrunn av de anbefalinger som kommer fram i rapporten, sette 

i gang arbeidet med å sikre at alle elever i Ås-skolen opplever en trygg og god 

skolehverdag i henhold til lovkrav. 

Rådmannen ønsker å bemerke at det er kopiert fra kommunens første 

tilbakemelding inn i det siste utkastet til rapport, mottatt 4.11.20, men er overrasket 

over at kun et utvalg av tilbakemeldingene som er tatt inn i rapporten. Vi er usikre på 

hvilke vurderinger som ligger bak revisors utvalg. 

 Kommunen stiller seg kritisk til at det er brukt ulike metoder for å innhente 

informasjon fra de tre skolene. Kontradiksjonsprinsippet er i liten grad benyttet 

overfor ledelsen ved Sjøskogen skole. De andre skolenes ledelse fikk anledning til å 

forklare og utdype ved hjelp av intervjuer og i tillegg uttale seg da utkastet til 

rapport forelå. 

Ledelsen ved Sjøskogen skole fikk kun en mulighet til å uttale seg og det var da 

utkastet til rapporten forelå. Det vil si at ting som kunne vært oppklart under et 

intervju (f.eks. at det ikke er rektor som skriver referater fra foreldremøter, men 

foreldre) fikk skolens ledelse ingen anledning til å korrigere.    

 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/03148-4 Ellen Benestad 11.11.2020 
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Det er stor forskjell på skriftlig og muntlig uttalelse. Gjennom et intervju kan man få 

utdypet, forklart samt oppklart uklarheter, noe man i mindre grad får ved skriftlig 

framstilling. Viken kommunerevisjon burde ha brukt kontradiksjonsprinsippet slik at 

Sjøskogens skoles ledelse hadde fått en mulighet til å imøtegå uttalelsene fra 

foreldre på to av trinnene før de ble skriftliggjort i rapporten og blir stående. 

For eksempel, har Ås kommune sendt revisor resultater av 

medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ved Sjøskogen skole. Resultatene viser at de 

ansatte opplever at de har et godt arbeidsmiljø. Revisor velger å la foresattes 

uttalelser om arbeidsmiljøet, som er 2. hånds uttalelse, fortsatt stå i rapporten.  

Det må være opp til Viken kommunerevisjon å velge metode for revisjon.  Men når 

det er valgt ulike metoder på innhenting av informasjon ved de tre skolene, gir det 

ikke ledelsen ved Sjøskogen skole den samme mulighet til å komme med 

utdypende informasjon som de andre skolene har hatt, og revisor bygger dermed 

sine antagelser på ulikt faktagrunnlag på de tre skolene.  

Vi viser ellers til vår første uttalelse, og ber om at Ås kommunes tilbakemeldinger på 

begge utkastene legges ved rapporten i sin helhet. 

Med hilsen 

 

 

Trine Christensen Ellen Benestad 

Rådmann  Kommunalsjef oppvekst og opplæring  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon13 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  

1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er 

anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført 

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og 

denne skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske 

prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for 

at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant 

metodikk, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter 

arbeid utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for 

disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må 

vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og 

dersom det er nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

 

13 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

Punkt Innhold 

1-5 Innledning  

6-9 Krav til revisor  

10-11 Bestilling  

12-17 Revisjonsdialogen  

18-19 Prosjektplan  

20-21 Problemstilling(er)  

22-25 Revisjonskriterier  

26-30 Metode og data  

31-33 Vurderinger og konklusjoner  

34 Anbefalinger  

35-41 Prosjektrapport  

42-44 Dokumentasjon  

45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende 

oppstartsbrev til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med 

administrasjonssjefen og reviderte enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt 

gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet 

som har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 

rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) 

slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være 

begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal 

være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet 

innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes 

pålitelighet (reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og 

svare på problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis 

eller tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal 

konkludere i forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. 

Dersom det avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i 

forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri 

formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte 

løsninger.  
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Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så 

leservennlig som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen 

det reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors 

vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier 

at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, 

revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon"14 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor 

grad på samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at 

revidert enhet skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av 

område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold 

til dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes 

til vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 

enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene 

med forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette 

også skje gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på 

et tema og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil 

ikke våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 

vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 

utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder15. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle 

bedre forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive 

prosesser. Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe 

individer. Det brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller 

bedrifter. Kvalitative og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte 

hverandre. 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 

vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas 

 

14 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
15 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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å ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 

saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 

dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 

bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 

benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av 

virkeligheten. Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha 

betydning for påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i 

ettertid verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  

Spørreundersøkelse 

Bruk av spørreundersøkelse egner seg godt for å innhente informasjon om klart definerte 

problemstillinger med revisjonskriterier. Spørreundersøkelser er relativt lite ressurskrevende å 

gjennomføre ved hjelp av elektroniske verktøy, og kan potensielt gi en stor tilfangst av informasjon.  

Utfordringene er å få et tilstrekkelig antall svar (svarprosent), samt å vurdere om svarene er 

representative for målgruppen. Med andre ord om svarene gir et godt nok bilde av helheten og 

virkeligheten på området.  

Vi benytter verktøyet Questback16 til å gjennomføre spørreundersøkelser.  

Statistiske analyser  

Statistikk dreier seg om analyse av tallfestede dataobservasjoner, og er et sentralt verktøy når man 

skal analysere kvantitative data. Det er også egnet for å analysere data der hvor man kan etablere 

sammenlignbare størrelser som kan kvantifiseres.  

Den enkle formen for statistikk er beregninger som gjennomsnitt, median og prosentandeler. Den mer 

teoretiske delen er basert på sannsynlighetsteori, hvor begreper som tilfeldighet og usikkerhet står 

sentralt. 

 

16 www.questback.com/no/ 

http://www.questback.com/no/
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Det finnes flere ulike tilnærminger for statistisk analyse, og disse ulike tilnærmingene er ofte 

overlappende og brukes ofte om hverandre. 

• Deskriptiv statistikk presenterer data gjennom tall og figurer, som eksempelvis gjennomsnitt, 

standardavvik, korrelasjon, histogramer og spredningsplott. 

• Statistisk inferens søker å trekke konklusjoner om populasjonen basert på et utvalg som er 

heftet med usikkerheter gjennom bruk av modeller. Dette deles ofte inn i hovedområder 

som estimeringsteori, statistisk hypotesetesting og statistisk beslutningsteori. 

• Eksplorativ statistikk er en tilnærming som prøver å analysere data for å finne hypoteser som 

kan testes. Disse metodene kan basere seg på enkel manuell gransking av tall og figurer, eller 

mer beregningsmessige metoder som for eksempel clusteranalyse. 

Trendanalyser 

Trendforlengelse er en kvantitativ prognosemetode som prøver å fremskrive trender for å gi et bilde 

av en mulig fremtid ved å fremskrive utviklingen. Trender er utviklingslinjer i et statistisk materiale. 

Kurvefremskrivning er å forlenge (ekstrapolere) kurven/trenden som vises grafisk eller matematisk 

inn i fremtiden. 

Den vanligste trendmetoden er tidsrekkeanalyse er den vanligste metoden for trendanalyse. Det er 

en kvantitativ metode som benytter historisk utvikling for å finne underliggende mønstre som gjør det 

mulig å forlenge en trend inn i fremtiden. Ved bruk av ulike statistiske metoder prøver man å skille 

vekk tilfeldige variasjoner, for å komme frem til en signifikant trend. Mønstre i tidsrekkeanalyser kan 

være lineære og eksponensielle trender, sesongvariasjoner, konjunkurvariasjoner eller korrelasjon. 

Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 

Økonomisk analyse er bruk av økonomiske data (regnskap o.l.) til å se økonomiske faresignaler og 

muligheter i organisasjonen. Målsettingen er å komme bak tallene i regnskap og budsjett for bedre å 

forstå helheten i organisasjonens økonomiske resultat og utvikling. Her vil forhold som lønnsomhet, 

likviditet, finansiering og soliditet være sentrale. 

Dataene er analysert ved hjelp av revisjonsverktøyet CaseWare IDEA17, som gjør det mulig å sortere 

og gjøre uttrekk av datagrunnlaget etter gitte kriterier.  

Case 

Case-studie18 er studie av en «enhet». På norsk omtales det ofte som kasusstudie, tilfellestudie eller 

eksempelstudie. Det engelske "case" kommer av latinsk "kasus", som betyr tilfelle.  

Dette er en metode som benyttes når man ønsker kunnskap om en enhet, et individ, en familie, en 

hendelse, en situasjon, et land osv. Dette motsvares av komparative, sammenlignende studier som 

 

17 CaseWare IDEA® Data Analysis Software 
18 Store norske leksikon – https://snl.no/case-studie 

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Clusteranalyse&action=edit&redlink=1
https://estudie.no/kvantitative-prognose-metoder/
https://snl.no/case-studie
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sammenligner flere kasus. Case-studier brukes gjerne til å beskrive en enhet inngående 

(trekke deskriptive slutninger), eller gi innsikt i hvorvidt et fenomen fører til noe annet (kausale 

slutninger). 

Case-studier tillater utføreren å gå i dybden av en enhet, og dermed komme frem til detaljerte og 

inngående beskrivelser av et fenomen. Det kan imidlertid være utfordrende å utlede generelle 

betraktninger om gruppen på bakgrunn av en studie av én enhet, da fakta om ett medlem av en 

gruppe ikke nødvendigvis er representativt for hele gruppen. Det kan også være utfordrende å 

identifisere årsakssammenheng kun ved hjelp av en case-studie, siden det ofte kan være mange 

fenomener som kan tenkes å påvirke et gitt utfall.  

Case-studier egner seg for frittstående studier og til å finne frem til beskrivelser eller hypoteser om 

årsakssammenhenger som etterpå kan testes ved hjelp av statistiske metoder. 

Scenarioanalyse 

Scenario er en beskrivelse av en tenkt utvikling eller tilstand i fremtiden, som en fortelling i miniatyr. 

Det er en helhetlig beskrivelse av hvordan et samfunn eller marked kan tenkes å se ut i fremtiden og 

utviklingen som har ledet til en ny fremtidig tilstand. Det er en vanlig tilnærming innenfor strategi og 

foresight (fremtidstenkning), som et virkningsfullt redskap for strategiutvikling og læring i 

organisasjoner. Et vanlig norsk synonym er «fremtidsbilde». 

Scenariometodikk brukes til å analysere framtidige usikkerheter på en strukturert måte, ved å 

kombinere kunnskap om faktiske forhold, kjente trender og usikkerheter til å lage systematiske 

scenarioer om flere mulige fremtider. Formålet er ikke å forutsi fremtiden, men å lage systematiske 

scenarioer om flere mulige fremtider. 

Scenariometodikken tar utgangspunkt i at utviklingen sjelden er entydig eller forutbestemt. Hvis man 

skal analysere komplekse forhold, og man ønsker et langt tidsperspektiv, er det vanskelig og ofte 

risikabelt å komme med presise forutsigelser. For å fange inn mest mulig av usikkerheten i utviklingen 

er det derfor nødvendig å lage flere scenarier.  

Et scenario må ikke ses på som en prognose, visjon eller en ferdig strategi, men vil gi grunnlag for å 

teste og utvikle strategier. Ved å teste ulike handlingsalternativer i forskjellige fremtider, kan man 

forbedre eksisterende planer og kanskje også se helt nye strategiske alternativer.  

Observasjon 

Bruk av observasjon egner seg godt til å fysisk kontroll og kontroll av adferd. Observasjon kan være 

aktuelt i forhold til evaluering av tiltak for brannsikring, fysiske sikkerhetstiltak, renhold og 

hygienetiltak, medisinhåndtering, kontroll av om gjenstander fysisk er tilstede, samt rutinemessige 

arbeidsoppgaver.  

Observasjon vil gi et innblikk i tilstanden på det tidspunkt observasjonen gjennomføres, og kan i 

enkelte tilfeller kreve god faglig kunnskap om område / tema som observeres. Hvor ressurskrevende 

observasjon vil være avhenger av hva som skal kontrolleres, og hyppigheten eller varigheten av en 

https://snl.no/deskriptiv
https://snl.no/kausal
https://snl.no/kausal
https://no.wikipedia.org/wiki/Prognose
https://no.wikipedia.org/wiki/Visjon
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kontroll. Ved observasjon vil de som kontrolleres som regel være klar over at de blir observert, og det 

kan være utfordrende å bekrefte om det som observeres er beskrivende for det som vil gjelde over 

tid. 
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Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 

Vi har ut fra lovverket utledet følgende revisjonskriterier (utledning se pkt 3.2): 

Overordnet krav til internkontroll koml. § 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.» 

a. Kommunen skal påse at skolen driver i samsvar med opplæringsloven kap 9A herunder 
arbeider forebyggende og rapporterer på området. 

b. Kommunen skal sikre at skolen har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta elevens rett til et 
godt skolemiljø. 

 

Skolemiljø 

Forebyggende arbeid 

I opplæringsloven er det sagt at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på barnetrinnet, 

ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1. Eleven har en individuell rett til 

et trygt og godt skolemiljø, og det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet 

er trygt og godt jf. opplæringsloven § 9 A-2. 

Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. opplæringsloven. § 9 A-3. Eksemplene som nevnes i 

loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse også for 

mindre alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer 

indirekte krenkelser, som utestenging, isolering og baksnakking skal tolereres. Hva som er en 

krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens 

oppgave er også å lære elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger, jf. 

Prop. 57 L (2016-2017) s. 14. 

Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, 

jf. opplæringsloven. § 9 A-3 andre ledd. 

Kravet om systematisk arbeid handler til dels om at det må etableres gode rutiner for å oppfylle 

kravene og dels om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og overordnet ansvar for skolemiljøet. For å 

oppnå målet om et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, miljøet, og tryggheten til eleven, må 

det systematiske arbeidet være en integrert del av skolevirksomheten på den enkelte skole. Det 
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systematiske arbeidet må tilpasses lokale forhold på den enkelte skole. Det er rektor som er ansvarlig 

som har ansvaret for at skolen driver et systematisk arbeid for skolemiljøet.19  

Skolene har plikt til å informere elever og foresatte om deres rettigheter etter opplæringsloven 

kapittel 9 A, og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen, jf. 

opplæringsloven. § 9 A-9. Elevene og foresatte 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 

forutsettes å gi informasjonen til elever og foresatte i egnet form og på egnede tidspunkter, slik at 

formålet med informasjonsplikten blir oppfylt, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 63-64. Det kan for eksempel 

være riktig å gi informasjon flere ganger i året, ved konkrete situasjoner og henvendelser om at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

I tillegg til foresatte og eleven skal samarbeidsutvalg, skoleutvalg, skolemiljøutvalget, elevrådet og 

foresatte holdes informert om alle saker 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 trygt og godt skolemiljø og har rett til å uttale seg og komme med fremlegg i alle 

saker som er viktig for skolemiljøet.20 

Hvis skolen finner ut noe ved skolemiljøet som kan skade elevenes helse, skal skolen varsle elevene 

og foresatte om det snarest mulig, jf. opplæringsloven. § 9 A-9 andre ledd.21 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten 

til elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og 

utarbeide ordensreglement for den enkelte skole.  

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen 

 
 

Aktivitetsplikten 

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ordlyden «trygt og godt 

skolemiljø» sikter til elevenes psykososiale skolemiljø og retten etter oppll. § 9 A-2. Å ha et trygt og 

 

19 Prop. 57L s. 60-62 
20 Prop.57L s. 87 
21 Skolemiljø Udir-3-2017 
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godt skolemiljø omfatter mer enn frihet fra krenkelser. Elevene har rett til et skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring. 

Uttrykket «alle som arbeider på skolen» brukes til å beskrive personkretsen som omfattes av 

aktivitetsplikten. Dette gjelder plikten til å følge med, gripe inn og varsle. Plikten til å undersøke saken 

og eventuelt sette inn tiltak hviler på skolen. Det er uttalt i forarbeidene at aktivitetsplikten skal 

omfatte en vid personkrets. En vid plikt er viktig for best mulig å skape sikkerhet for at alle i elevenes 

omgivelser er årvåkne og tar affære dersom en elev ikke har det godt på skolen. For å oppnå dette 

må aktivitetsplikten gjelde for alle som arbeider eller yter tjeneste på skolen, jf. Prop. 57 L (2016-2017) 

s. 20.  

Opplæringsloven § 9 A-4 første ledd fastslår at alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på 

om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Hva som ligger i plikten til å følge med, er presisert 

nærmere i forarbeidene. Det heter i Prop. 57 L (2016-2017) s. 22 at plikten til å følge med må leses i lys 

av formålet bak bestemmelsen og at det derfor innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken 

og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. Følge med-plikten må 

tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved skolen.  

Alle som arbeider på skolen skal gripe inn mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering hvis det 

er mulig. Det som kjennetegner plikten til å gripe inn, er at handlingen skjer umiddelbart og at den er 

rettet mot å stoppe en situasjon som pågår og er forholdsvis akutt. Det kan for eksempel dreie seg 

om å stanse en slåsskamp eller en annen fysisk krenkelse, om å stanse en utfrysningssituasjon eller 

stanse og irettesette elever som krenker andre verbalt. 

Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulig å gjennomføre. 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for 

at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne 

måten vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å 

skaffe viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Det er lav terskel for hva som skaper «mistanke om» eller «kjennskap til» at en elev ikke har et trygt 

og godt skolemiljø. Dette er uttrykkelig presisert i forarbeidene, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 23 og 77.  

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest 

undersøke saken. Undersøkelsesplikten må leses i sammenheng med at alle elever har rett til et trygt 

og godt skolemiljø. Siden elevene har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, 

gjelder skolens plikt til å undersøke mer enn de tilfellene der en elev er utsatt for mobbing og 

krenkelser. Undersøkelsesplikten er heller ikke avgrenset av årsaken til at eleven ikke opplever å ha 

det trygt og godt på skolen. Hvis grunnen til at eleven opplever mistrivsel er forhold utenom 

skoletiden og utenfor skolens område, har likevel skolen undersøkelsesplikt så lenge elevens 

skolemiljø påvirkes negativt av det 
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Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 22 

 

Aktivitetsplan23 

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak 

sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere 

virkningene og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og 

godt skolemiljø. Et egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt 

skolemiljø. Siden det er umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i 

fremtiden, er det viktig å understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og 

godt på skolen. Hvis evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og 

andre krenkelser, skal dette føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak. Plikten til å lage en 

skriftlig aktivitetsplan utløses samtidig som tiltaksplikten for skolen, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 32. 

Dette vil være når skolen får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten 

gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at en elev selv sier ifra. 

I aktivitetsplanen 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 og når tiltakene 

skal evalueres. Det er presisert i forarbeidene at dette kun er minimumskrav, jf. Prop. 57 L (2016-2017) 

s. 33 og 78. 

Når det gjelder omfanget av aktivitetsplanen, går det frem av forarbeidene at minstekravene til 

opplysninger må tilpasses den enkelte saken. 

Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste er et grunnleggende 

hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Tiltaksplikten gjelder så lenge det finnes egnede tiltak som kan gi eleven et godt og trygt skolemiljø. 

Hva som ligger i at tiltak skal være egnet, beror på faglige og konkrete skjønnsvurderinger. Dette 

innebærer vurderinger som baserer seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og 

anerkjent av kompetente fagmiljøer. 

Skolens tiltak må tilpasses den konkrete saken. Her kan det blant annet være viktig å avklare årsaken 

til at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Tiltak kan vurderes i både korte og lange tidsspenn. 

 

22 Skolemiljø Udir-3-2017 
23 Skolemiljø Udir-3-2017 
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Avgjørende for om en skole har oppfylt aktivitetsplikten etter oppll. § 9 A-4, er om skolen har 

gjennomført de aktivitetene som med rimelighet kan forventes i den konkrete saken. Hva som kan 

forventes av skolen på ethvert tidspunkt i saksforløpet, vurderes ut fra en faglig standard. 

Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt 

og godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid.  

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter 

en faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 
 

 

Kommunens avvikssystem 

Det følger av kommuneloven § 25-1 at: 

«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 

at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 

internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.» 
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Når det gjelder internkontroll under kommunedirektørens ansvarsområde, er regelverket betydelig 

utbygd i ny lov kapittel 25. Internkontroll defineres ikke i loven, men det angis hva som kreves som et 

minimum. Etter § 25-1 første og andre ledd skal internkontrollen sikre at lover og forskrifter følges, og 

internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. I tillegg er det gitt en lovbestemt plikt til å rapportere til kommunestyret om 

internkontroll og resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.  

Første ledd sier at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges, og at kommunedirektøren er ansvarlig for denne 

internkontrollen. Bestemmelsen fastslår således både at kommunen skal ha internkontroll og at det 

er kommunedirektøren som har ansvaret for internkontrollen. Kommunedirektøren kan delegere 

utførelsen av det konkrete internkontrollarbeidet til andre i administrasjonen, som for eksempel leder 

av ulike tjenesteområder i kommunen. Ved slik delegering vil kommunedirektøren fortsatt ha 

ansvaret for oppgaven og oppfyllelse av lovens krav. 

Målet med internkontrollen framkommer også av første ledd, hvor det sies at kommunen skal ha 

internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunen kan også selv fastsette andre mål 

med internkontrollen, men slike krav påvirker ikke rammene og tolkningen av det lovbestemte 

internkontrollkravet. Kravet om internkontroll gjelder for alle lovpålagte plikter kommunen har. Den 

gjelder for både kommuneplikter (plikter som bare er pålagt kommuner) og aktørplikter (plikter som 

stiller krav til enhver som driver en aktivitet eller tilbyr en tjeneste). 

I andre ledd stilles det krav om at internkontrollen skal være systematisk. Arbeidet med 

internkontrollen skal ikke være tilfeldig, hendelsesbasert eller spontant. Det innebærer at det må 

være fungerende rutiner for det løpende internkontrollarbeidet som det jobbes med på en 

planmessig og metodisk måte. 

Bokstav c fastslår at internkontrollen skal sikre at avvik og risiko for avvik avdekkes, og at avvik og 

risiko for avvik som er avdekket, følges opp. Dette er kommunedirektørens oppfølgingsplikt. Både 

konstaterte avvik og risiko for avvik skal følges opp. Allerede oppståtte feil skal korrigeres. Samtidig 

må kommunedirektøren forebygge at feil oppstår. Kommunedirektøren må skaffe oversikt over 

områder i kommunen hvor det er fare for manglende etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn 

relevante forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge regelbrudd. 

Kommunedirektøren vurderer og beslutter hva som konkret skal gjøres for å avdekke avvik og risiko 

for avvik, og på hvilken måte oppfølgingen av avvik og risiko for avvik skal gjøres. 

Vi har her utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen skal ha et internkontrollsystem 
• Kommunen skal ha et system/rutiner for å avdekke avvik 
• Kommunen skal ha system/rutiner for å melde og håndtere avvik 
• Kommunen skal ha system/rutiner for å iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvik 
• Kommunen skal ha system/rutiner for å følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt 
• Kommunen skal sikre at skolene er kjent med rutinene og har tatt i de i bruk 
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Vedlegg 5 – Uttalelse til utkast til rapport 
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Uttalelse fra rådmannen vedr. utkast til rapport om det psykososiale 
skolemiljøet i Ås kommune  

Generell kommentar: 

Formålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere kommunens/de utvalgte 

skolenes etterlevelse av regelverket på området psykososialt skolemiljø, samt 

belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes 

psykososiale arbeidsmiljø og oppfølging av meldte avvik (s.6) 

Videre står det under punkt avgrensninger av undersøkelsen: 

….prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de 

problemstillingene som framgår av kapittel 1.2. Vurderinger og konklusjoner 

omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene. 

På side 11, under overskriften intervjuer er det oppgitt at det er gjennomført samtaler 

med 3 rektorer. Ås kommune vil kommentere at det her er oppgitt at revisor har 



 

 
122 

Ås kommune   |   2020   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

intervjuet ledelsen ved Rustad skole og Ås ungdomsskole, mens revisor først utsatte 

og dernest avlyste intervjuet med ledelsen ved Sjøskogen skole. Sjøskogen skole 

har kun fått uttale seg skriftlig på konkrete spørsmål rettet til rektor, noe som i 

mindre grad vil gi muligheter for utdyping og forklaringer på ulike problemstillinger. 

Dette synes i framstillingen av de tre skolene da beskrivelsene av Sjøskogen skole 

framstår svært ulikt fra de to andre skolene. 

På side 12, 4.avsnitt skriver revisor at revisjonen har snakket med totalt 38 foresatte 

fra de tre skolene. Det oppgis ikke hvor mange elever/klassetrinn de foresatte 

representerer eller fordelingen mellom de tre skolene. Dette vil være av interesse 

for revisjonens konklusjoner. Det er totalt 1048 elever ved de tre skolene til sammen, 

gitt at de 38 foresatte er foresatte til hver sin elev, representerer dette 3,6% av 

foresatte til elevene ved skolene. Dette bør komme fram og hensyntas når 

konklusjonene trekkes. 

På siden 12, 5. avsnitt står det: Vi innhentet også redegjørelse fra rektor ved en av 

skolene etter at all dokumentasjon var gjennomgått og intervjuene gjennomført Her 

bemerkes det som tidligere nevnt, at det ikke ble gjennomført intervjuer verken av 

rektor eller resten av ledelsen ved denne skolen. 

På side 13, under overskriften personvern skriver revisor at: I rapporten vil lærernes 

svar falle inn under samtalebegrepet. Dette gjøres av personvernhensyn. Her vil Ås 

kommune bemerke at kommunen stiller seg undrende til hvordan revisjonen mener 

å ha ivaretatt personvernhensynet til rektor ved Sjøskogen skole gjennom rapporten. 

 

I kapittel 4 i rapporten på s.29 står det: Når det gjelder det å følge opp avvik og 

evaluere tiltak som er iverksatt er vi imidlertid usikker på om dette gjøres ved alle 

meldte avvik. Vi kan ikke se at de som melder avvik alltid får tilbakemelding på at 

tiltak er iverksatt og vi ser heller ikke at alle tiltak blir evaluert. 

Ås kommune vil opplyse om at alle meldte avvik behandles av ledere på ulike nivå 

og at de ansatte som har meldt avviket får en skriftlig tilbakemelding på dette, samt 

en oppfølging i form av samtale med nærmeste leder så lenge det er behov for det. 

Dette fremkommer i KXS som fastslår at det er ledernes ansvar å behandle, 

analysere og lukke mottatte avviksmeldinger innen 14 dager. De skal gi en 

tilbakemelding av status på iverksatte tiltak i personalmøter, rapportere og 
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informere verneombud og/eller tillitsvalgte om hvordan avvik og forbedringer 

følges opp og evaluert, i samarbeid med den ansatte.  

På generell basis framstiller rapporten de tre skolene svært ulikt. Det synes som at 

rapporten fra Sjøskogen skole i større grad baserer seg på foresattes subjektive 

opplevelser, og i mindre grad den dokumentasjon som er lagt fram fra skolen.  

Det har vært gjennomført en rekke endringer ved Sjøskogen skole de siste årene. 

Den nåværende ledelsen startet å arbeide på en skole høsten 2017 med store 

utfordringer i læringsmiljøet og ansatte-gruppen. Det har vært jobbet med å 

innarbeide systemer og rutiner på alle nivåer med mål om å utvikle en vi-skole med 

felles holdninger. Dette er et arbeid som tar tid, og som ikke alle involverte er 

positive til eller ønsker. 

På generell basis oppleves det at revisjonen ikke besvarer revisjonskriteriene, det 

kan synes som at revisjonen i uforholdsmessig stor grad blir påvirket av 

framstillingene til et lite antall foresatte. Ås kommune finner det utfordrende å se 

sammenhengen mellom faktainformasjon som er lagt fram og de konklusjoner 

revisjonen har kommet fram til. Ås kommune opplever at revisjonens beskrivelser og 

konklusjoner ikke ivaretar rektors personvern i tilstrekkelig grad, og at noen av 

utsagnene kan oppleves som krenkende. 

 

Når det gjelder intervjuer av elever, har revisjonen latt foresatte plukke ut hvilke 

elever som skal intervjues, i tillegg til de skolen hadde plukket ut tilfeldig. Ås 

kommune stiller seg undrende til dette. 

Tilbakemelding fra Ås kommune på revisjonsrapport psykososialt skolemiljø ved 

Sjøskogen skole:  

I kapittel 5.1.1, 1.avsnitt henviser revisor til Plan for et godt psykososialt miljø på 

Sjøskogen skole, revisor har fått tilsendt den reviderte og gjeldene handlingsplanen 

Tiltaksplan for skolemiljø på Sjøskogen skole. Ås kommune forutsetter at revisjonen 

bruker den nyeste reviderte versjonen av planen i rapporten.  

På side 32, siste avsnitt, står det at skolen har gjennomført en kartlegging av 

skolemiljøet på skolen den 12.februar 2020. Ås kommune bemerker at her har revisor 

fått tilsendt dokumentasjon fra et personalmøte der temaet var arbeidet for å sikre 
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et trygt og godt skolemiljø for elevene ved skolen. Det ble brukt en metode for å få 

fram hvilke mulige utfordringer pedagogisk personale kan tenke seg etter SØT-

metoden. En metode som tar utgangspunkt i situasjonen slik den kan oppleves av 

den enkelte nå, hvordan man ønsker at det skal være samt hvilke tiltak man kan 

tenke at kan ha effekt. Dette er således ikke en generell kartlegging, men en metode 

i bruk for å sikre et systematisk arbeid med dette temaet blant personalet.  

På side 32, 5.avsnitt står det:  

Skolen har sosiallærer som har som hovedoppgave å følge opp elever som trenger 

ekstra bistand og å bistå lærere i oppfølging av disse elevene. 

Ås kommune ønsker å bemerke at skolen har en sosiallærer som sammen med 

rektor og skolens ledelse har det overordnede ansvaret for å sikre og følge opp at 

alle elever opplever en trygg og god skolehverdag. Sosiallærer påser sammen med 

rektor og skolens ledelse at både den kommunale- og lokale tiltaksplanen for å 

sikre elevene et godt læringsmiljø følges. Dette innebærer oppfølging av trinn og 

grupper samt enkeltelever. Dette arbeidet kan være i form av samtaler med elever, 

bistand i klasserom og friminutt, veiledning av elever og lærere/barneveiledere.  

Sosiallærer har eget kontor der elever kan komme for samtale/oppfølging. Hun 

arbeider også med relasjonsbygging med grupper av elever og samarbeider med 

kontaktlærere om oppfølging av disse elevene, som for eksempel kan handle om å 

arbeide med ulike typer sosial kompetanse. Sosiallærer er inne i ulike grupper for å 

observere klassemiljøet og setter inn tiltak i etterkant av observasjonsperioden, 

sammen med lærerne på trinnet. Hun arrangerer også ulike grupper for elever som 

trenger å få bedre relasjoner.  

Sosiallærer utformer og følger opp tiltak i alle aktivitetsplaner i samarbeid med 

kontaktlærer, en fra skolens ledelse, eleven og elevens foresatte. Aktivitetsplaner 

evalueres etter 4-6 uker av rektor, sosiallærer, kontaktlærer, SFO-leder (i de saker 

SFO er inne), eleven og elevens foresatte. Tiltakene gjennomgås og evalueres og 

nye tiltak iverksettes dersom det er behov for det. Foresatte er alltid med og styrer, 

sammen med eleven, ved innføring av tiltak. 

Side 33, siste avsnitt:  
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Før PIT-teamet settes inn i klasser eller grupper gjennomføres det alltid en samtale 

med skolens ledelse og sosiallærer for å avklare hva skolen ønsker bistand med, 

samt avklare forventninger begge veier.  

S. 34, 4.avsnitt: 

 I dette avsnittet legges foresattes opplevelse fram uten at skolens ledelse eller 

ansattes kommentarer kommer fram. Det henvises i 2./3.linje i dette avsnittet til 

flere av de andre gruppene vi snakket med. Det framkommer ikke hvilke grupper 

revisjonen henviser til og kan dermed ikke kvalitetssjekkes. 

Det er ikke korrekt at halvparten av de ansatte ved skolen sluttet. Det er viktig at 

dette er foresattes lite nyanserte opplevelser. Foresatte har av hensyn til personvern 

naturlig ikke kunnskap om og innsyn i bakgrunnen for at flere ansatte har sluttet. Det 

kan synes som at revisjonen legger subjektive opplevelser til grunn, uten å sjekke 

sakens faktum. Videre skriver revisjonen: De hadde ikke har fått noen informasjon fra 

skolen om dette.  Ås kommune henviser til at det ble sendt ut informasjon om hvem 

som sluttet og nye kontaktlærere på Transponder direkte til alle foresatte, det ble 

informert fra skolens ledelse både i FAU og SU, samt at skolens rektor informert 

daværende HOK-utvalg i en gjennomgang av tilstandsrapporten våren 2019.  

Ås kommune kan ikke se at dette avsnittet er relevant med tanke på revisjonens 

formål, nemlig å se på skolens etterlevelse av regelverket, og mener at avsnittet bør 

strykes. 

Side 34, 5.avsnitt:  

I Ås er det ikke fritt skolevalg. Det er folkeregistrert adresse som avgjør hvilken skole 

elevene sokner til. I kommunal forskrift om skoletilhørighet oppgis det at man kan 

søke om skolebytte til virksomhetsleder for grunnskole ut ifra 4 gitte kriterier. Hvert 

år mottar kommunen et sted mellom 20-50 søknader om skolebytte. Skolebyttene 

skjer mellom alle  skolene i Ås. Det kan innvilges skolebytte etter at nærskolen har 

prøvd ut ulike tiltak dersom det handler om elevenes trivsel. Dette har også vært 

tilfelle i alle saker der elever fra Sjøskogen skole har fått innvilget skolebytte på 

bakgrunn av trivsel. 

Side 34 siste avsnitt: 

Første kulepunkt; 
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Dette synes om en ikke begrunnet påstand som ikke ivaretar personvernet til rektor. 

Det defineres ikke hva slags uro det henvises til. 

Side 35, første kulepunkt: 

Dette framstår som påstander uten begrunnelse. Ås kommune vedlegger resultater 

fra medarbeiderundersøkelsen 10-faktor som bekrefter at de ansatte opplever at 

det er et godt arbeidsmiljø ved skolen 

Side 35,2.kulepunkt: 

Det er en rutine ved skolene i Ås at rektor deltar på et av årets to foreldremøter på 

alle trinn. Dette for blant annet å informere om elevenes rettigheter i forhold til §9A, 

hvordan skolene jobber forebyggende og andre aktuelle temaer. Rektor på 

Sjøskogen skole har deltatt på alle høstens foreldremøter. 

Side 35, 3.kulepunkt: 

Det er foresatte, ikke rektor som skriver referat fra foreldremøter 

Side 38,3.avsnitt:  

Det er forelagt revisjonen er årsplan som definerer hvilke perioder skolen arbeider 

systematisk i utviklingstiden for å sikre alle elever en trygg og god skolehverdag. 

Det er lagt fram dokumentasjon på sosiallærers og skolens kontinuerlige arbeid og 

tiltak på individ og gruppenivå for å sikre et godt psykososialt miljø. Dette innebærer 

opprettelse og oppfølging av aktivitetsplaner, tiltak som bistand fra PIT-teamet i 

samarbeid med skolens ledelse, referater fra pedagogisk utviklingstid. Revisjonen er 

forelagt kommunens og skolens tiltaksplan for skolemiljø på Sjøskogen skole. På 

bakgrunn av dette er det vanskelig å forstå revisjonens konklusjon og vurdering: 

…finner vi ikke at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet ved 

skolen på revisjonstidspunktet. 

Side 39, 4.avsnitt. 

Ås kommune henviser til foreldremøte på aktuelt trinn. Skolen praktiserer ikke 

gjensitting. En pedagog har innført et system i en kort periode der de elevene som 

har jobbet godt og bidratt til arbeidsro har fått gå 10 minutter før skoleslutt, de 

resterende har fått gå til ordinær skoleslutt. Tiltaket ble avsluttet etter en kort 

periode. Tiltak med å plassere elever som krenker andre elever i gymtimen har 
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skjedd som et konsekvenstiltak for å sikre alle elever en trygg opplevelse i 

gymtimene. Tiltaket med å invitere klassekontakter inn i undervisning er et ledd i å 

initiere og invitere til et godt skole-hjem samarbeid basert på tillit. Det skal 

bemerkes at alle klassekontakter som var i klasserommet undertegnet 

taushetserklæring i forkant av besøket. Revisjonen har valgt å ikke legge vekt på 

klassekontaktenes rapport etter besøket. 

Side 40, 5.avsnitt: 

Ulike planer og rutiner blir gjennomgått på plandager og personalmøter 

Side 40, 6.avsnitt: 

Det er lagt fram dokumentasjon som viser at skolen har sendt ut informasjon som 

beskriver utfordringer i læringsmiljøet i en klasse og iverksatte tiltak. 

Side 41, 3.avsnitt: 

Her ber Ås kommune om definisjon av tilfredsstillende grad. I saker rundt 

enkeltelever skal taushetsplikten ivaretas. Dette dilemmaet berøres ikke av 

revisjonen. 

Side 41, 5.avsnitt: 

Dette er et utsagn skolens ledelse bør få svare på.  

Side 41, 6.avsnitt: 

Dette avsnittet bør utdypes slik at det er mulig å forstå hva VKR mener at er 

tidskrevende og vanskelig arbeid for skolen og hvorfor. 

Side 44, 2.avsnitt: 

Til tross for at skolen ikke arbeider kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet…. 

Dette er et normativt utsagn som Ås kommune stiller seg undrende til. Det er sendt 

inn dokumentasjon på skolens kontinuerlige og systematiske arbeid som beskrives i 

rapporten bl.a i forhold til aktivitetsplikten 

Side 46, 1.avsnitt under kap 5.2.4.: 
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Det er ettersendt rutiner som dokumenterer arbeidet i denne fasen av 

aktivitetsplikten, slik gjør vi det på Sjøskogen skole. Dette må ses i sammenheng 

med tiltaksplanene, både kommunalt og lokalt ved skolen. 

Side 46, 2.avsnitt under overskrift 5.2.4: 

Sosiallærer og kontaktlærere skriver logg over alle samtaler 

Side 49, 3.avsnitt under kap 5.3.3.: 

Dette avsnittet inneholder motsetninger som er vanskelig å forstå. Det er påregnelig 

at ikke alle foresatte til enhver tid er fornøyde med samarbeidet med skolen, 

samtidig så er det et mål i alt samarbeid fra skolens side. 

Side 50, 3. og 5.avsnitt: 

Det siste avsnittet er ikke forståelig basert på informasjonen som kommer fram i 

avsnitt 3 på samme side. 

Tilbakemelding på revisjonsrapport fra Rustad skole: 

Pkt 1.5 Side 10  

Elevtallet har gradvis økt fra 380 til 410 elever pr 1.10.20  

Pkt 6.1.3 Side 60 nederst og side 61 midt på siden. 

Sammensetning av SU/SMU vil bli gjennomgått og endret.  

Punkt 6.11 Side 53 Rutiner for inspeksjon: 

Tillegg: Sfo-ansatte har morgeninspeksjon fra kl 08.15 daglig. 

Side 55- Kommentar til avsnitt 3: «Foresatte forteller … og ekstraressurser.» 

Vi mener dette avsnittet må nyanseres.  

Skolens ansatte lette alltid etter alle elever som stakk av fra skolen i skoletiden. I saker der elever 

oppførte seg truende og/eller svært krenkende verbalt mot skolens ansatte i forbindelse med at de 

forlot skolen uten tillatelse, kan det ha skjedd noen ganger at skolen har bedt foresatte om å komme 

å hente sitt barn.   

Side 55: Rettelse: 
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… de ansatte har fått opplæring i psykisk helse. Rettes til «undervisningsmateriellet Psykologisk 

førstehjelp».  

Tilbakemelding på revisjonsrapport fra Ås ungdomsskole: 

Feil faktainformasjon om Ås ungdomsskole. Skolen har 390-400 elever og ca. 50 
ansatte. 

Når det gjelder FAU så ligger tidligere referat på hjemmesidene til Ås 
ungdomsskole. De siste referatene fra i fjor fikk skolen ikke fra FAU. Men det ligger 
noen ute på skolens hjemmeside fra høsten 2019, samt fra siste FAU-møte nå i høst.  

Skolen gjennomgår hvert år elevundersøkelsene i FAU. FAU tar gjerne opp saker 
rundt enkelte klasser også, så elevenes læringsmiljø tas opp i FAU-møter. 

Det er uklart for Ås kommune hva revisjonen mener med at elevrådet ikke får tid i 
prosesser. Ås kommune stiller seg undrende til hva som ligger til grunn for 
vurderingen av at ledelsen ikke møtte elevrådet i forbindelse med sammenslåingen 
av klasser. Ås ungdomsskole har kunnskap om at det møtte seks foresatte fra skolen 
og stiller oss undrende til at synspunktene tillegges mye vekt når de er representert 
ved seks av 240 foresatte.  

Elevrådsrepresentantene har god tid til å ta opp saker i klassene. Dette blir prioritert 
av lærere. 

Ledelsen svarer elevrådet på saker noen dager etter mottatt referat, samt at rektor 
eller ass.rektor stiller på elevrådsmøtene. Her besvares spørsmål og det lyttes til hva 
elevene har å si. I tillegg har elevrådsledelsen ofte møter direkte med rektor ang. 
enkeltsaker de ønsker å ta opp.  

Skolen varsler skoleeier umiddelbart når det blir kjent at en voksen har krenket en 
elev (jf. skolens rutiner for håndtering av skolemiljøsaker). Det kan tenkes at elevene 
ikke kjenner til dette med varsling av skoleeier og at dette er en rutine. Det er en 
kjent rutine blant skolens ledelse som er de som vil varsle skoleeier. 

Med hilsen 

 

Trine Christensen Ellen Benestad 

Rådmann  Kommunalsjef oppvekst og opplæring  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signatur 
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Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 
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Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 
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