
 

 

  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no  Side 1 av 2 
 

 

Saksprotokoll 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/03148 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 144/20 10.12.2020 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/21 20.01.2021 

3 Administrasjonsutvalget 1/21 27.01.2021 

4 Kommunestyret 5/21 10.02.2021 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 10.02.2021: 

Gro Haug (FrP) foreslo følgende tillegg fra uttalelsen i HOK: 
 Hvordan sikrer kommunedirektøren at skolene i Ås driver planlagt, hyppig 

og vedvarende graving i elevgruppa for å få god nok innsikt, og for at all 

krenkende atferd og mobbing blir avdekket? 
 HOK ber om at det rapporteres på avvik på skolene, mellom elever. Dette 

er det det fattes vedtak på, men ikke godt nok fulgt opp. 
 
Protokolltilførsel fra Kjetil Barfelt (FrP): 

I denne saken er rapportens vedlegg 6 kun gjort tilgjengelig i Teams (for 
politikere) og er ikke gjort offentlig tilgjengelig for kommunens 

innbyggere. Dette selv om informasjon som omfattes av Offl§13/fvl§13 er 
fjernet. I praksis medfører en slik fremgangsmåte at vedlegg 6 ikke er 
offentlig tilgjengelig. 

 
Votering: 

 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 FrPs tillegg ble nedstemt 25-8 (3FrP, 3SV, 2V) 
 

Kommunestyrets vedtak 10.02.2021: 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt 

skolemiljø i Ås kommune, og ber rådmann følge opp at: 
a) 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. 

b) Sjøskogen skole 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. 
c) Sjøskogen skole fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette 

inn egnede tiltak, evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der 
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foresatte og elever opplyser at eleven ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. 

d) 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. 
e) Alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 

 
2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
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