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Sammendrag 

Tema 

Vi har ført tilsyn med Seljord kommune ved ungdomstrinnet på Seljord barne- og 
ungdomsskule. Tilsynet har vært todelt. Den ene delen omhandler skolens aktivitetsplikt 
knyttet til elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9A. 
Den andre delen handler om skoleeiers plikt til å ha et forsvarlig system for å vurdere og 
følge opp at skolene oppfyller disse kravene. Tilsynet om skolens aktivitetsplikt er omtalt 
i en egen rapport. Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller 
kravene i regelverket.  

 

Seljord kommune har et forsvarlig system 

Tilsynet viser at Seljord kommune har et forsvarlig system for å sikre at elevene har et 
trygt og godt skolemiljø. Kommunene skaffer seg informasjon om skolenes håndtering av 
aktivitetsplikten, den vurderer om skolenes arbeid er i samsvar med regelverket og 
sørger for at skolen endrer praksis hvis det er nødvendig. 
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1 Innledning 
 

Fylkesmannen har ført tilsyn med Seljord kommune. Tilsynet har vært todelt. Den ene 
delen omhandler elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø etter opplæringsloven 
kapittel 9. Den andre delen handler om skoleeiers plikt til å ha et forsvarlig system for å 
vurdere og følge opp at skolene oppfyller disse kravene. Tilsynet knyttet til elevenes rett 
til et trygt og godt skolemiljø er omtalt i egen rapport.  

 

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, 
jf. kommuneloven kapittel 30. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for 
at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi 
gir derfor eventuelle pålegg i tilsynet til kommunen som har ansvaret for at skolen retter 
opp brudd på regelverket. Fylkesmannens tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe 
som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten 
og offentlighetsloven.  

 

1.1 Kort om Seljord kommune 
 

Seljord kommune har om lag 3.000 innbyggere. I Seljord er det to offentlige 
grunnskoler, Seljord barne- og ungdomsskole og Flatdal oppvekstsenter med avdeling 
skule. Tilsynet i Seljord kommune er gjennomført ved å innhente informasjon fra 
ungdomssteget på Seljord barne- og ungdomsskule.  

Høsten 2019 ble Seljord barneskule og Seljord ungdomsskule slått sammen til det som i 
dag er Seljord barne- og ungdomsskole.  

 

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet 
 
Vi åpnet tilsyn med Seljord kommune i brev av 26.06.19. Kommunen fikk en frist for å 
sende inn redegjørelser i Reflex, samt annen dokumentasjon. Vi mottok svarene innenfor 
fristen. 22.10.2019 gjennomførte vi intervju med skoleeier. Vi har hatt telefonsamtale 
med rektor på Seljord barne- og ungdomsskule. I etterkant av tilsynsdagen har vi også 
fått tilsendt ytterligere informasjon.  

 

Rapport med foreløpige konklusjoner ble sendt ut i desember 2019. Skoleeiers 
tilbakemeldinger på foreløpig rapport er innarbeidet i denne rapporten. 

 

Tilsynet om skoleeiers forsvarlige system har følgende undertemaer, jf. Oppl § 13-10, 
2.ledd: 

 Plikten til å innhente informasjon om hvordan skolene ivaretar aktivitetsplikten. 
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 Plikten til å vurdere om skolenes arbeid er i samsvar med regelverket.  

 Plikten til å sørge for at skolene endrer praksis hvis det er nødvendig.  

 

Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 

 

Om tilsynsrapporten 

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket. I 
denne rapporten presenterer vi våre endelige vurderinger og konklusjoner.  

Vurderingene og konklusjonene baserer seg på opplysninger som har kommet frem i: 

 Innsendt dokumentasjon om skoleeiers forsvarlige system. 
 Informasjon fra kommunens egenvurdering og uttalelser i Reflex. 
 Samtale med rektor på Seljord barne- og ungdomsskole. 
 Intervju med skoleeier ved kommunalsjef og pedagogisk rådgiver. 
 Tilbakemeldinger fra skoleeier etter at vi sendte ut foreløpig rapport. 

 

 

2 Skoleeiers plikt til å ha et forsvarlig system for å                                                                        
vurdere og følge opp om skolene ivaretar 
aktivitetsplikten 
 
 
2.1. Skaffer skoleeier seg informasjon om hvordan skolene 
ivaretar aktivitetsplikten? 

 

Rettslige krav 

Som skoleeier skal Seljord kommune ha et forsvarlig system for å vurdere om skolene 
oppfyller kravene i regelverket og for å følgje opp resultatene frå disse vurderingene, jf. 
Opplæringslova(Oppl) § 13-10, 2.ledd. 

 

Kravet til et forsvarlig system innebærer at skoleeier må innhente informasjon om 
hvordan skolene ivaretar sin aktivitetsplikt for å sikre at elevene har til et trygt og godt 
skolemiljø.  

 

Informasjonen skoleeier innhenter må være relevant og tilstrekkelig for å kunne gi et rett 
blide av hva som er praksis på skolene. For å få rett bilde er det som regel nødvendig at 
informasjonen innhentes fra flere kilder. Informasjon om elevenes syn skal alltid 
innhentes, jf. Barnekonvensjonen artikkel 12. 

 



6 

For at systemet skal være forsvarlig, må skoleeier innhente informasjon om skolenes 
praksis jevnlig. Samtidig må systemet være fleksibelt, slik at skoleeier har mulighet til å 
innhente og vurdere informasjon når risikoen tilsier det. Hva som er ofte nok og hvor 
inngående skolens praksis må undersøkes, vil variere ut fra skoleeiers kjennskap til 
skolene. Faren for brudd på regelverket og hvor alvorlige konsekvenser det kan ha for 
elevene, har også noe å si for hvor ofte og hvor inngående skoleeier må undersøke 
skolenes praksis. Viss brudd på regelverket kan gå over lang tid utan å bli oppdaget er 
systemet ikke forsvarlig.  

 

Observasjoner 

Reflex 

Skoleeier (heretter SE) svarer bekreftende på alle spørsmål i Reflex med unntak av et 
spørsmål der SE svarer at de ikke innhenter informasjon fra elevene ut over svarene i 
Elevundersøkelsen. SE vurderer å legge inn ekstra spørsmål i Elevundersøkelsen. 

 

SE svarer ja på spørsmålene om den innhenter informasjon om aktivitetsplikten, varsling 
når ansatte krenker, og gjennomføring og evaluering av tiltak. Skolen svarer nei på de 
samme spørsmålene. 

 

System for kvalitetsutvikling 

Dokumentet System for kvalitetsutvikling har rutiner for SE sitt forsvarlige system. 
Elevundersøkelsen skal drøftes med skolene hvert år. SE skal etterspørre skolenes arbeid 
med kap. 9A to ganger pr. år. Sjekkliste for lovinnfriing skal gjennomgås en gang pr. år. 
Sjekklista inneholder paragrafene 9A-1 til 9A-12 i oppl kap. 9A. SE har innført et 
avvikssystem, COMPILO. 

 

Plan for å sikre eit trygt og godt skulemiljø i Seljordskulen 

SE har utarbeidet en plan for å sikre et trygt og godt skolemiljø i Seljordskolen. Planen 
har en oversikt over SEs forsvarlige system. SE skal gå gjennom systemet og 
prosedyrene med skolene hvert år. SE skal ha kopi av varslinger og aktivitetsplaner. SE 
skal vurdere skolenes håndtering av oppl. kap. 9A og eventuelt pålegge rektor å gjøre 
justeringer når det er nødvendig. Til slutt skal SE legge fram informasjon om arbeidet 
hvert år når tilstandsrapporten legges fram. 

 

Samtaler 

I samtalen med SE ble det vist til et nytt dokument: Tiltaksplan -Inkluderande 
barnehage- og skulemiljø i Seljordskulen. Planen er utarbeidet fordi kommunen er med i 
satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø. SE har månedlige møter med 
skolelederne der SE innhenter informasjon om skolenes arbeid med skolemiljø. Referat 
fra møtene bekrefter at skolemiljø står på sakslista. 

 

Elevundersøkelsen brukes en gang hvert år. På ungdomsskolen brukes Spekter i tillegg. 
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Skolemiljø er tema i møter med Kommunalt foreldreutvalg. 

 

Skoleeier mottar alle varslinger og tiltaksplaner. De registreres i kommunens 
arkivsystem.  

 

SE har ikke rutiner som gir en oversikt over hvilke opplysninger SE skal innhente, men er 
i dialog med skolene når det utarbeides tiltaksplaner. 

 

Reflex viser at SE og skolen svarer forskjellig på flere spørsmål. SE tror årsaken er at 
innhenting av informasjon er flyttet fra rektormøtene til de jevnlige møtene i satsingen 
Inkluderande barnehage- og skulemiljø. Skolen har en annen forståelse. Temaene i 
møtene handler mer om pedagogisk arbeid, kommunikasjon, forebygging etc., ikke om 
skolens håndtering av aktivitetsplikten. Skolen tar initiativ til dialog med SE om 
enkeltsaker.  

 

Avvikssystemet COMPILO er innført. SE forventer at det vil gi ytterligere informasjon om 
skolenes arbeid med oppl. kap. 9A. 

 

Endringer i skoleeiers system etter foreløpig rapport 

Etter at Seljord kommune mottok foreløpig rapport, er det gjort noen endringer i og 
presiseringer av deres forsvarlige system.  

 

SE dokumenterer en interaktiv oversikt over pågående saker. Oversikten brukes til å 
etterspørre skolenes arbeid og å følge opp det som kommer fram. 

 

SE skal: 

 Etterspørre alle utfylte prosedyredokument, meldeskjema, tiltaksplaner o.l. 
 Etterspørre utsjekk av saker, eleven og foresattes sitt syn på skolens håndtering 

av aktivitetsplikta, og eleven og foresatte sin opplevelse av et trygt og godt 
skolemiljø. 

 Føre oversikt over alle pågående saker med sjekkliste etter aktivitetsplikten. 

Årsplan og møteplan viser at det er satt av tid til dette. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

SE har dokumentert sine reviderte rutiner etter de endringene som SE har gjort etter 
foreløpig rapport. Rutinene har til sammen med alle hovedpunktene som et forsvarlig 
system består av. Informasjonsinnhentingen framsto tidligere noe tilfeldig. Det er nå 
rettet opp. Dokumentasjonen og møtene med SE viser at den skal innhente informasjon 
om alle deler av skolenes arbeid med aktivitetsplikten. SE skal ha inn alle sakene der det 
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utarbeides tiltaksplaner. Når dette gjennomføres, vil SE slik Fylkesmannen ser det ha 
kunnskap om skolenes arbeid med aktivitetsplikten. 

 

Kommunen har flere nye rektorer. SE har derfor vurdert at risikoen for brudd på 
regelverket er større enn vanlig, og SE følger disse skolene ekstra nøye. SE viser etter 
Fylkesmannens vurdering at systemet tilpasses den situasjonen skolene står i.  

 

SE sitt system viser at Elevundersøkelsen drøftes med skolene hvert år. 
Elevundersøkelsen er en generell undersøkelse om elevenes skolemiljø. Den gir ikke god 
nok informasjon om elevenes syn på skolens håndtering av aktivitetsplikten. Spekter, 
som ungdomsskolen bruker, er mer detaljert. I tillegg avsluttes tiltaksplanarbeidet med 
at skolen har en utsjekk av om eleven har det trygt og godt, og elevens og foresattes 
syn på skolens håndtering. Det er dokumentert at denne informasjonen kommer til SE.  

 

Konklusjon 

SE innhenter informasjon om skolenes arbeid med aktivitetsplikten. Det er 
sannsynliggjort at systemet sikrer at SE har relevant og tilstrekkelig informasjon. Kravet 
er oppfylt.  

 

 

2.2. Bruker skoleeier informasjonen til å vurdere om skolene sitt 
arbeid er i samsvar med regelverket? 

 

Rettslige krav 

Skoleeier må bruke informasjonen den har innhentet om skolenes praksis til å vurdere 
om skolene oppfyller kravet i regelverket. For å kunne vurdere dette må skoleeier ha 
overordna kjennskap til hvilke krav som følger av regelverket og hva som skal til for å 
oppfylle dem. 

 

Observasjoner 

Reflex 

SE svarer ja på spørsmålet om de bruker informasjonen til å vurdere skolenes praksis.  

 

System for kvalitetsutvikling 

Årsplanen i dokumentet viser at resultatet på skolenivå skal følges opp straks og minst 
fire ganger pr. år.  

 

Plan for å sikre eit trygt og godt skulemiljø i Seljordskulen 
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Av planen går det fram at SE skal vurdere rektors håndtering av kap. 9A og eventuelt 
pålegge endringer. 

 

For å kunne vurdere om skolene bryter regelverket må SE ha rett lovforståelse. I planen 
er det noen henvisninger og tiltak som ikke er i samsvar med endringene som ble innført 
i 2017. 

 

Samtaler 

SE bekrefter at de går gjennom varsler og aktivitetsplaner som kommer inn. SE følger 
skolene tett i enkeltsaker og går gjennom avvik. SE får tilbakemeldinger om arbeidet på 
skolene i de jevnlige møtene i satsingen Inkluderande barnehage- og skulemiljø.  I denne 
prosessen vurderes praksisen. Selv om en ikke har lister over hva en skal se etter sier SE 
at de vurderer skolenes praksis på bakgrunn av brei informasjon.   

 

Elevundersøkelsen og Spekter drøftes med skolene.  

 

SE sier at de to feilene i planen for å sikre et trygt og godt skolemiljø var en glipp og ikke 
var basert på feil lovforståelse.  

 

Endringer i skoleeiers system etter foreløpig rapport 

Etter at Seljord kommune fikk foreløpig rapport, har de gjort noen endringer i og 
presiseringer av det forsvarlige systemet.  

 

Lovhenvisningene i Plan for å sikre eit trygt og godt skulemiljø i Seljordskulen er rettet. 

 

SE har lagt fram en konkret årsplan for 2020 der det går fram når de forskjellige 
aktivitetene i systemet skal følges opp. Møteplan for 2020 har en oversikt over tiden som 
er satt av til å gjennomføre årsplanen. 

 

SE dokumenterer rutiner for å gå gjennom sakene, sjekke ut de forskjellige områdene av 
aktivitetsplikten og beskrive en status. 

 

SE skal også: 

 Vurdere at skolene handler etter lovkrava. Lovkrava er listet opp i System for 
kvalitetsvurdering. 

 Vurdere at skolene sørger for at involverte elever blir hørt. 
 Sikre at vurdering av barnets beste blir gjort. 
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Fylkesmannens vurderinger 

Rutinene viser at SE har oversikt over hva som skal vurderes av skolenes praksis og når 
det skal gjøres. I sin dialog med skolene, både når det gjelder arbeid med tiltaksplanene 
og i Inkluderende barnehage- og skolemiljø, ser Fylkesmannen at SE skal ha en løpende 
vurdering av om skolenes praksis følger regelverket. Årsplan og møteplan viser at det er 
satt av tid til dette. 

 

Når SE har flere eksempler på at skolene ble bedt om å endre praksis fordi SE så at 
arbeidet var i strid med regelverket, viser det at SE har et system der SE vurderer 
skolenes praksis.  

 

Den andre delen av tilsynet handler om skolenes håndtering av aktivitetsplikten. Der har 
vi sett at skolen ikke følger Barnekonvensjonen i noen saker. Etter at rutinene er justert, 
dokumenterer SE at barnet skal høres og at barnets beste skal vurderes. 

 

Konklusjon 

SE har sannsynliggjort at den vurderer skolenes praksis. Kravet er oppfylt.  

 

 

2.3. Sørger skoleeier for at skolen endrer praksis hvis det er 
nødvendig? 

 

Rettslige krav 

Hvis skoleeier avdekker at skolenes praksis ikke er i samsvar med regelverket, må den 
sørge for at skolene endrer praksis. For at systemet skal være forsvarlig, må skoleeier 
være kjent med hva som er passende rettetiltak. Skolen må være i stand til å 
gjennomføre disse tiltakene. Samtidig må systemet være fleksibelt, slik at skoleeier kan 
tilspasse hvordan de følger opp skolene basert på risiko. Hva som skal til for at arbeidet 
med rettetiltak skal være forsvarlig, vil variere ut frå skoleeiers kjennskap til skolene. 
Hvis brudd på regelverket går over lang tid utan å bli retta, er systemet ikke forsvarlig.  

 

 

Observasjoner 

 

Reflex 

I Reflex svarer SE ja og skolen nei på spørsmålet på spørsmålet om endring av praksis. 
Skolen sier nei fordi det ikke har vært behov for det. SE sier at dialogen med skolene er 
tett og nær og at praksis vil bli justert ved behov. 
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System for kvalitetsutvikling 

Ifølge årsplanen skal resultatene fra arbeidet med læringsmiljø drøftes i fagmøter, 
fagnettverk og medarbeidersamtaler hvert år. Rutinene skal gjennomgås og evt. endres 
to ganger i året. I sjekklista for lovkrav går det fram at SE skal håndtere og følge opp 
evt. avvik og sette inn tiltak der det er nødvendig. 

 

Plan for å sikre eit trygt og godt skulemiljø i Seljordskulen 

Planen viser at SE skal pålegge rektor å gjøre endringer i praksis når skolens håndtering 
av kap. 9A ikke er i samsvar med loven. 

 

Samtaler 

SE følger skolene tett og har ikke sett mange brudd på regelverket. Der de har sett 
brudd har de fulgt opp med samtaler. SE viste eksempler på at den sørget for at arbeidet 
med aktivitetsplanen i konkrete saker ble endret i samsvar med regelverket.  

 

SE redegjorde for hvordan den vil følge opp evt. framtidige brudd. Saken vil bli tatt opp 
med rektor gjennom bl.a. samtaler. SE vil følge opp at endringer blir gjennomført.  

 

SE sørger for jevnlig vurdering av rutinene og at disse blir endret ved behov. SE 
iverksetter kompetanseheving for personalet når det er behov for det. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

Både i dokumentasjonen og i intervjuene sier SE at den skal sørge for at skolene endrer 
praksis hvis det er nødvendig. SE sier også at den har få tilfeller der det er nødvendig å 
justere skolenes praksis. Det bekreftes av skolens svar i Reflex. SE ga to eksempler der 
skolene er blitt pålagt å endre arbeidet. Endringsarbeidet ble fulgt opp av SE. 
Fylkesmannens vurdering er at SE sørger for endringer i konkrete saker når den ser 
lovstridig praksis. 

 

Når det oppdages lovstridig praksis ved en skole, må SE også vurdere om det er 
nødvendig å endre praksis på andre skoler. SE viste gjennom sitt arbeid med 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø at det jobbes med f.eks. vurdering av enhetenes 
egen praksis, kompetanseheving og utviklingsarbeid i hele kommunen.  

 

Konklusjon 

Kravet er oppfylt. 
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2.4. Er skoleeiers system som helhet forsvarlig? 

 

Fylkesmannen har konkludert med at SE oppfyller alle delpliktene for et forsvarlig system 
Konklusjonen medfører at skoleeiers system som helhet er forsvarlig.  

 

 
3 Varsel og pålegg om retting 
 

Vi har funnet at Seljord kommune tilfredsstiller kravene om skoleeiers plikt til å ha et 
forsvarlige system for å sikre at skolene følger aktivitetsplikten, jf. Oppl. §13-10, 2.ledd. 
Det gis derfor ikke pålegg om retting. 
 
 
 
 
 

 


