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Saksutredning: 
 
Bakgrunn for saken 

Høyre har på vegne av sine 3 utvalgsmedlemmer krevd et ekstraordinært 

hovedutvalgsmøte hvor de ønsker å bli orientert om: 

 

1. Alle §9A-saker hvor fylkesmannen har gitt medhold til klager, og hvilke 

pålegg/tiltak som er iverksatt som følge av dette.  

2. Alle §9A-saker hvor fylkesmannen ikke har gitt medhold til klager.   

3. En gjennomgang av alle meldte avvik med alvorlighetsgrad ''høy'' i 2018 og 

2019, og status på disse.  

Punkt 1. og 2 behandles i denne saken.  

Punkt 3 vil bli lagt fram muntlig i møtet 18.6.  

 
Sammendrag: 
Retten til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9 A-2 gjelder for alle som 
er elever i grunnskolen og i videregående skole. Reglene trådte i kraft 1. august 
2017. 

Retten til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9 A-2 er individuell, og 
det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og 
godt. I 
 
Skolens aktivitetsplikt er delt i fem delplikter. Disse aktivitetspliktene blir skolene målt 
opp mot: 

 å følge med 

 gripe inn  

 varsle  

 undersøke  

 sette inn tiltak  

 

I Ås kommune har det vært totalt 8 saker som har gått til fylkesmannen siden 

1.8.2017.. 

Av de 8 sakene er: 

 3 saker ikke ferdigbehandlet hos fylkesmannen  

 5 saker hvor foresatte fikk medhold                                                                         

 

Det er 5 saker hvor foresatte har fått medhold i sine klager. Dette skyldes i stor grad 
at deler av skolens aktivitetsplikt ikke er oppfylt eller at skolen ikke har kunnet 
dokumentere at aktivitetsplikten er gjennomført.  
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Fakta i saken: 
Retten til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9 A-2 gjelder for alle som 
er elever i grunnskolen og i videregående skole. Reglene trådte i kraft 1. august 
2017. 

Retten til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven § 9 A-2 er individuell, og 
det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og 
godt. I saker som gjelder skolemiljøet har skolen og skoleeier en plikt til å handle i 
henhold til aktivitetsplikten slik at elevens rett til et trygt og godt skolemiljø blir oppfylt. 
Eleven/foresatte kan melde saken til fylkesmannen etter opplæringsloven § 9 A-6, 
som fatter enkeltvedtak i første instans. Utdanningsdirektoratet er klageinstans for 
fylkesmannens vedtak.  

Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Eksemplene som nevnes i loven er 
mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse 
også for mindre alvorlige krenkelser.  

Aktivitetsplikt 
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 opplæringsloven § 
9 A-4. Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når 
en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

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

Skolens aktivitetsplikt er delt i fem delplikter. 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. 

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.  Som en del 
av tiltaksplikten, skal skolen også følge opp tiltakene, 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 er et tiltak som kan 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 eller andre krenkelser, skal dette føre til 
at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak. 

Skolen skal utarbeide en skriftlig aktivitetsplan når det skal settes inn tiltak i en sak. 
Plikten til å lage en skriftlig aktivitetsplan utløses samtidig som tiltaksplikten for 
skolen. 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. 
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Innholdet i aktivitetsplanen går frem av opplæringsloven § 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. 

Dokumentasjonsplikt 
Opplæringsloven pålegger skolen å dokumentere mer overordnet hva som blir gjort 
for å oppfylle aktivitetsplikten i enkeltsaker. Denne dokumentasjonsplikten retter seg 
mot alle delpliktene i aktivitetsplikten.  
 
Oppfylle aktivitetsplikten 
Avgjørende for om en skole har oppfylt aktivitetsplikten etter opplæringsloven § 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.  
Skolens aktivitetsplikt, og da særlig skolens tiltaksplikt, løper til eleven opplever at 
det er trygt og godt å være på skolen og så lenge det finnes egnede tiltak som kan 
settes inn. Det er elevens egen opplevelse som avgjør når tiltaksplikten utløses og 
hvor lenge den varer. 
 
Antall saker 
Loven trådte i kraft 1.8.2017. I løpet av disse 2 skoleårene har Ås kommune hatt 
totalt 8 «9 A-saker» hos fylkesmannen fordelt på:  
 

 Barneskoler Ungdomsskoler 

Hvor mange saker på bakgrunn av 
kapittel 9 A  i opplæringsloven har 
skolene hatt hos fylkesmannen 
skoleåret 2018/19? 

5 0 

Hvor mange saker på bakgrunn av 
kapittel 9 A i opplæringsloven har 
skolene hatt hos fylkesmannen 
skoleåret 2017/18? 

3 0 

Totalt 8 0 

 
 
Av de 8 sakene er: 

 3 saker ikke ferdigbehandlet hos fylkesmannen  

 5 saker hvor foresatte fikk medhold                                                                         

Av de 3 sakene som ikke er ferdigbehandlet hos fylkesmannen, har 2 elever skiftet 
skole innenfor Ås kommune. Sakene vil bli behandlet av fylkesmannen, men er ikke 
lenger prioritert der da tiltak er gjennomført.  

Det er 5 saker hvor foresatte har fått medhold i sine klager. Dette skyldes i stor grad 
at deler av skolens aktivitetsplikt ikke er oppfylt eller at skolen ikke har kunnet 
dokumentere at aktivitetsplikten er gjennomført.  

Skolens aktivitetsplikt er delt i fem delplikter. Disse aktivitetspliktene blir skolene målt 
opp mot: 
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 å følge med 

 gripe inn  

 varsle  

 undersøke  

 sette inn tiltak  

 
Sak 1: Fylkesmannens behandling:  

Foresatte fikk medhold.  
 
Rektor ble ikke varslet raskt nok. Det hadde tatt en uke før rektor ble varslet.  

           Avvik lukket 
 
Sak 2: Fylkesmannens behandling:  

Foresatte fikk medhold.  
 
Fristene i tiltaksplanen var ikke konkrete nok – manglet datoer og tidsfrister.  

 Avvik lukket. 
 
Sak 3: Fylkesmannens behandling:  

Foresatte fikk medhold.  
 
Skolen hadde ikke fulgt med i den grad man med rimelighet kan forvente.  

 Rektor ble ikke varslet 
Skolen hadde ikke undersøkt saken i den grad man med rimelighet  kan  
forvente.  
Ble ikke utarbeidet aktivitetsplan. 
Skolen fikk ikke pålegg om tiltak da eleven byttet skole internt i Ås mens 
Fylkesmannen behandlet saken.  
 

Sak 4: Fylkesmannens behandling: 
Foresatte fikk medhold.  
Skolen hadde ikke fulgt med i den grad man med rimelighet kan forvente.  

  Rektor ble ikke varslet 
 Avvik lukket 
 
 
Sak 5: Fylkesmannens behandling: 

Foresatte fikk medhold.  
Skolen hadde ikke fulgt med i den grad man med rimelighet kan forvente. 
Eleven har god utvikling. 
Avviket er ikke lukket ennå.  
 

Sak 6: Fylkesmannens behandling:  
Ikke ferdigbehandlet hos fylkesmannen. 

 Eleven har skiftet skole internt i Ås. Saken ikke prioritert hos Fylkesmannen. 
 
Sak 7: Fylkesmannens behandling: 

Ikke ferdigbehandlet hos fylkesmannen. 
 Eleven har skiftet skole internt i Ås. Saken ikke prioritert hos Fylkesmannen. 
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Sak 8: Fylkesmannens behandling: 

Ikke ferdigbehandlet hos fylkesmannen. 
 
 
Hvorledes arbeider skolene/rektorene med det psykososiale miljøet for å 
hindre avvik 

 Saker hvor foresatte har fått medhold hos fylkesmannen, har blitt diskutert 

anonymt i rektorgruppen som opplæringssaker.  

 Ås kommune har en Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene. De 

fleste av skolene har i tillegg utarbeidet sin egen plan for et godt psykososialt 

miljø. De skolene som ikke har utarbeidet en lokal plan, er i gang med det.                  

«Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skole og SFO i Ås kommune» 

er et overordnet dokument som skal sikre det systematiske arbeidet med det 

psykososiale miljøet på skoleeier- og skolenivå. Målet er at handlingsplanen 

skal være en støtte til den enkelte skole og skolefritidsordning i det 

forebyggende og systematiske arbeidet med å fremme læring, helse og trivsel, 

og en støtte til å håndtere de situasjoner som oppstår.  

 

 Det er utarbeidet en kommunal kartleggingsplan som både omfatter faglig 

kartlegging og kartlegging av det psykososiale miljøet. Alle skolene følger 

denne. I tillegg gjennomfører flere av skolene elevundersøkelsen på 5.- 7. 

trinn to ganger per år. Det brukes også klassetrivsel.no og 

kartleggingsverktøyet «Innblikk» fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger samt 

andre mindre trivselskartlegginger for å kartlegge klassemiljøene. 

 Kartleggingene følges opp på skolene. Undersøkelsene blir gjennomgått og 

analysert og det blir satt av tid i personalet til å gjennomgå disse. Skolens 

ledelse er involvert i dette arbeidet.   

 Hvis skolene oppdager gjennom kartleggingen, eller på andre måter, elever 

som ikke har en trygg og god skoledag, gjennomføres samtaler med elever og 

foresatte, det opprettes «9 A-saker», utarbeides aktivitetsplan, gjennomføres 

trinnmøter og ressursteammøter hvor også andre yrkesgrupper som 

helsesykepleier, barnevern og PPS er inne.  

 Nordby, Rustad, Åsgård, Sjøskogen, Nordbytun og Ås ungdomsskole har 

ansatt sosiallærer for å ha en person som kan ha sitt fokus på det 

psykososiale miljøet på skolene, følge opp elever og foresatte og veilede 

ansatte.  

 Kroer skole har akkurat avsluttet 2-årig videreutdanning for hele personalet i 

«Skolemiljø og krenkelser». Rustad skoles personale starter med tilsvarende 

videreutdanning høsten 2019. Dette er en kompetansegivende nettutdanning 

som går over to år.  
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 PPS har et pedagogisk innsatsteam (PIT) som består av 4 pedagoger med 

spesialkompetanse på læringsmiljø. Disse personene arbeider på systemnivå 

og veileder ansatte i skoler og barnehager. Både skoler og barnehager bruker 

dette teamet aktivt. 

 Alle skolene jobber systematisk med å sikre elevene et trygt psykososialt 

skolemiljø. Både programmene Mitt valg og PALS brukes av skolene i Ås.  

Vurdering: 
Arbeidet for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO må foregå parallelt på 

skoleeiernivå, skolenivå, gruppe- og elevnivå og i samarbeid med foresatte. Dette 

arbeidet spenner seg fra skoleeiers og skolenes overordnete arbeid med planer og 

rutiner, ned til hvordan man griper inn overfor de «små» krenkelsene elever kan 

oppleve i løpet av en dag. Arbeidet omfatter alle som jobber i skolen.  

Skolene i Ås har til sammen hatt 8 klagesaker til behandling hos Fylkesmannen 
siden loven ble innført 1.8.2017. Fylkesmennene rapporterer om at det har vært 
relativt mange saker de første par årene, men at dette nå er i ferd med å stabilisere 
seg på et lavere nivå. 

Rektorene i Ås mener at sakene som har vært hos Fylkesmannen har gitt en økt 
kompetanse i systematikken og grundigheten i behandlingen av elever som opplever 
at de blir utsatt for mobbing, trakassering, diskriminering eller krenkende atferd.  

Økt rettighetsfokus de siste årene, samt store endringer i opplæringsloven kapittel 9A 
fordrer økt jus- og forvaltningskompetanse på sentralt nivå i kommunen og ute i 
skolene. Skole er først og fremst en opplæringsinstitusjon som rekrutterer pedagoger 
og omsorgsarbeidere. Selv om erfaring med tidligere saker og erfaringsdeling mellom 
skolene gir kompetanseheving, ansees det ikke som tilstrekkelig. Rådmannen mener 
det er nødvendig å knytte til seg juridisk kompetanse for råd og bistand på både 
sentralt nivå og ut til enheter underlagt kommunalområdet. Det er imidlertid ikke 
handlingsrom til å ansette en jurist. Skolene står allerede ovenfor budsjettmessige 
utfordringer knyttet til krav om for eksempel oppfyllelse av lærernorm og økende 
omfang av elever med rett til individuell rett til spesialundervisning. Rådmannen 
mener juridisk kompetanse må tilføres det ovennevnte kommunalområdet når 
elevtallet øker på sikt, for at kommunen skal kunne imøtekomme de stadig økende 
kravene til jus- og forvaltningskompetanse for å drive forsvarlig og lovlig.  

Konklusjon med begrunnelse: 
«Et trygt psykososialt skolemiljø kjennetegnes blant annet av at elevene trives på 

skolen, at de har tro på sine egne ferdigheter og opplever faglig mestring, og at de 

har et godt forhold til andre elever og lærere på skolen. Et trygt psykososialt 

skolemiljø handler også om at elevene kan være sikre på at skolen tar krenkelser, 

mobbing, trakassering og diskriminering på alvor, og jobber systematisk for å 

forebygge slike hendelser» (NOU, 2015, s. 115). 
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1. Fremme et trygt og godt skolemiljø er en del av den daglige pedagogiske 

virksomheten i skole og SFO. Dette handler om de skoleomfattende tiltakene som 

har som mål å utvikle og opprettholde et trygt skolemiljø.  

2. Forebygge mobbing og andre krenkelser er arbeidet som er spesielt rettet mot å 

minske risikoen for at dette skjer. Det er nødvendig at de voksne har en felles 

forståelse for hva mobbing og krenkelser er, og har kunnskap om hva de skal se 

etter 

3. Håndtere mobbing og andre krenkelser er skolens arbeid med å avdekke, stoppe 

og å følge opp dette. Det krever god forståelse for regelverket, kompetanse om 

håndtering og vilje til å se at krenkelser og mobbing skjer. 

 

Med bevisstgjøring, gode planer, systemer, rutiner og opplæring øker både 

kompetansen og tryggheten i skolene og SFO når det gjelder behandling av saker 

innenfor opplæringsloven kapittel 9 A. Da vil sannsynligvis også antall klagesaker til 

fylkesmannen gå ned.  

 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
 


