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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 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 om skoleeiers forsvarlige system er omtalt i 
en egen rapport. Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i 
regelverket.  
 
 
 
Regelverksbrudd 
Tilsynet har konkludert med følgende regelverksbrudd: 

 Seljord barne- og ungdomsskole har ikke en fast og kjent fremgangsmåte som sikrer 
at alle som jobber på skolen vet når og hvordan de skal varsle om at elever ikke har 
et trygt og godt skolemiljø.  

 Seljord barne- og ungdomsskole har i sakene ikke synliggjort at skolen har gjort 
barnets beste-vurdering før det er bestemt tiltak i skolemiljøsaker, og hvilken vekt 
disse vurderingene eventuelt har fått.  

 Seljord barne- og ungdomsskole har ikke en fast og kjent fremgangsmåte for at de 
som jobber på skolen skal kjenne til den skjerpede aktivitetsplikten som inntrer ved 
mistanke om at elever blir krenket av voksne på skolen. Det er heller ikke innført en 
fremgangsmåte for hvem i kommunen som skal varsles dersom mistanken gjelder 
ledelsen på skolene.  

 
 
 
Veien videre 
Vi har tidligere sendt ut en foreløpig rapport, med frist til å komme med innspill. Det er ikke 
kommet merknader fra kommunen innen fristen. Dette er derfor en endelig rapport. Seljord 
kommune får nå en rimelig frist etter kommuneloven § 60 d til å rette lovbruddene.  

Fristen settes til 15. juni 2020. En redegjørelse som viser hvordan forholdende er rettet 
opp må sendes Fylkesmannen. Dersom forholdene ikke rettes innen fristen, vil vi vedta 
pålegg om retting, jf. kommuneloven § 60 d. Dersom dere har behov for veiledning er det 
bare å ta kontakt.  
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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 skoleeiers forsvarlige system er 
omtalt i en 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.  

 

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 sammenslått til det som i dag 
er Seljord barne- og ungdomsskole.  

 

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. 18.09.19 gjennomførte vi intervjuer med tre lærergrupper, en gruppe med 
assistenter samt ledelsen på Seljord barne- og ungdomsskule. I etterkant har vi fått tilsendt 
ytterligere informasjon.  

Tilsynet om skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, har 
følgende undertemaer: 

 Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke 
eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø jf. opplæringsloven 
§§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4  

 Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på 
skolen, krenker en eller flere elever jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5 
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 Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven §§9 A-3, 9 
A-4 og 9 A-9 og forvaltningsloven § 11. 

 
Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i dette regelverket. 
Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket.  I denne rapporten 
presenterer vi våre foreløpige vurderinger og konklusjoner.  

 

Om tilsynsrapporten 

Vurderingene i denne rapporten baserer seg på opplysninger som har kommet frem i: 

 Innsendt dokumentasjon (se oversikt i vedlegg), samt dokumentasjon i syv 
skolemiljøsaker 

 Informasjon fra kommunens egenvurdering og uttalelser i Reflex, der skolens 
ledelse, en gruppe ansatte og skoleeier har svart.  

 Intervjuer med ledelsen på Seljord barne- og ungdomsskole, tre grupper av lærere 
fra hvert av trinnene på ungdomsskolen samt assistenter 

 Skoleeier ved kommunalsjef og pedagogisk rådgiver 

 

 

Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og 
godt skolemiljø 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. 
oppll. § 9A-2. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet 
og tryggheten til elevene, slik at kravene om elevers skolemiljø blir oppfylt. Det er rektor 
som har ansvar for at dette blir gjort, jf. oppll. §§ 9A-4 og 9A-3.  

Aktivitetsplikten står i opplæringsloven § 9 A-4, og består av fem delplikter: Følge med, 
gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak. I tillegg er det krav i bestemmelsen om at 
involverte elever skal bli hørt og at hva som er best for elevene skal være et grunnleggende 
hensyn. Vi vil behandle hver delplikt for seg. 

Rektor har ansvar for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 
miljøet og tryggheten til elevene, slik at plikten til å følge med og gripe inn, varsle, 
undersøke og sette inn tiltak ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt 
og godt skolemiljø blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 9 A-3. 
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2.1 Plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt 
skolemiljø 

Lovkravet er:  
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, 
jf. oppl.§ 9 A-4, første ledd.  
 
 
 
Det innebærer: 
Alle som jobber på skolen, skal være oppmerksomme på forhold eller oppførsel som kan 
tyde på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dere skal følge spesielt godt med på 
sårbare elever. Dere må skaffe dere informasjon fra elevene om hvordan de opplever 
skolemiljøet. Det er elevenes egne subjektive opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende. 
Dere skal dokumentere hvordan dere følger med. Rektor skal sikre at alle som jobber på 
skolen vet at de skal følge med, og følge opp at det blir gjort. 

 

Våre undersøkelser og vurderinger:  
Alle nyansatte får opplæring i aktivitetsplikten av rektor. I tillegg gjennomgås den 
kommunale handlingsplanen «Plan for å sikre et trygt og godt skulemiljø i Seljordskulen» 
årlig av rektor.  
 
De som arbeider på skolen har fått opplæring i å gjenkjenne tegn på at elever ikke har det 
trygt og godt, både ved opplæring av rektor i fellestid og kurs med Thomas Nordal i 2018. 
Dette ble bekreftet av både ledelse og ansatte. Samtlige grupper vi intervjuet viste god 
kunnskap om hva man skal se etter, og hva som kjennetegner elever som kan være særlig 
sårbare. De ansatte på skolen hadde også oversikt over hvilke elever som er i denne 
gruppa. Skolen har rutinemessig elevgjennomgang i overgangen mellom barne- og 
ungdomsskole. I tillegg gjennomgås elevgruppen av personalet ved oppstart av hvert 
skoleår. På den måten formidles viktig informasjon om elevene, slik at de vet hvem som 
trenger ekstra oppmerksomhet.  
 
Både ledelse og ansatte viste i intervjuene god forståelse av at det er elevens subjektive 
opplevelse som er avgjørende for om aktivitetsplikten inntrer. Rektor sier at dette har hun 
vært spesielt opptatt av. Det er derfor brukt tid på opplæring i fellessamlinger, i tillegg til 
gjennomgang av konkrete saker på samrådings-møtene.  

Skolen har jobbet mye med inspeksjonsrutinene sine. Det er laget en vaktplan med 
områdeinndeling, slik at de som har inspeksjon får et definert område. Den siste tiden er 
det gjort endringer i inspeksjonsrutinene, med bakgrunn i hendelser. Planene for inspeksjon 
henger på veggen i gangen ved lærerværelset, i tillegg til at den er sendt alle ansatte på 
epost. Dersom en som har inspeksjon er borte, er det vikaren som skal overta inspeksjonen. 
Hvis dette ikke er mulig skal ass. rektor sørge for at noen andre tar inspeksjonen. Denne 
praksisen kom frem i samtale både med ledelse og ansatte.  

Skolen har elevundersøkelse en gang i året, men hadde på tilsynstidspunktet planer om å 
bruke Spekter to ganger i året for å få mer konkret kunnskap om skolemiljøet fra elevene. 
Under tilsynet ble det opplyst at den første Spekter-undersøkelsen skulle bli avholdt allerede 
etter høstferien. I tillegg er skolemiljø et punkt i alle elevsamtalene. Her har rektor sendt ut 
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mail til de ansatte med instruks om at skolemiljø alltid skal være tema, i tillegg til at det er 
lagt ut maler som de kan bruke i samtalen. Lærerne krysser av i Visma når samtalen er 
gjennomført.  

Skolens rutiner for inspeksjon virker godt innarbeidet. Det kom også fram at 
inspeksjonsrutinene vurderes og endres dersom det er behov for det. Riktig forståelse av 
hva elevens subjektive forståelse innebærer var gjennomgående hos personene vi 
intervjuet, og kom også frem i de innsendte elevsakene. Både intern og ekstern opplæring 
av tegn på elever ikke har det trygt og godt, samt god oversikt over hva som gjør elever 
utsatte, er også tydelig implementert hos personalet. I det innsendte skriftlige materialet så 
vi flere ganger at kunnskap skolen fikk gjennom elevundersøkelsen ble fulgt opp. Skolen har 
flere måter å skaffe seg informasjon på, slik at de er i stand til å følge med. Det er en også 
en god forståelse og kunnskap om hva de skal følge med på. Rektor bruker fellestid på 
diskusjoner, opplæring og tilbakemeldinger. Samlet vurderer vi at rektor har et system som 
sikrer at alle som arbeider på skolen vet at de skal følge med, og at dette følges opp.  

Skolens system er bygd på sterk personlig deltakelse fra rektor, og mindre grad av skriftlige 
rutiner. Etter den nylige sammenslåingen har rektor fått ansvar for både barne- og 
ungdomssteget. Både i samtaler med ledelsen og de ansatte, var det flere som uttalte at de 
ser rektor får nye oppgaver som gjør henne mindre tilgjengelig. Det blir derfor viktig at 
skolen gjør en vurdering av om behovet for skriftlighet og delegering bør endres.  

 
Fylkesmannens konklusjon: 
Kravet er oppfylt.  
 
 
 

2.2 Plikten til å gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig 

Lovkravet er:  
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, 
og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er 
mogleg, jf. oppl. § 9 A-4, første ledd. 
 
Det innebærer: 
Plikten til å gripe inn handler om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å 
bryte opp en slåsskamp eller stanse en utfrysningssituasjon. Alle som jobber på skolen, skal 
ha nulltoleranse mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, 
mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Dere skal dokumentere hvordan dere griper 
inn. Rektor skal sørge for at alle som jobber på skolen griper inn mot krenkelser. 
 
 
Våre undersøkelser og vurderinger: 
Delpliktene blir årlig gjennomgått av rektor ved skoleoppstart, og da også plikten til å gripe 
inn. De ansatte viste også til den kommunale handlingsplanen, der aktivitetsplikten er 
beskrevet. Under intervjuet med de ansatte kom det fram at de kjenner plikten til å gripe 
inn. De var også klar over hvor langt plikten strekker seg, blant annet ved grensen om å 
utsette seg selv for fare. I sakene skolen har sendt inn har Fylkesmannens ikke sett 
eksempler på hendelser der ansatte har unnlatt å gripe inn, der de har sett krenkelser. 
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Skolen har hatt noen tilfeller der elever har blitt utsatt for vold, som ikke har blitt oppdaget 
av skolens ansatte mens det skjedde. Disse hendelsene er en del av bakgrunnen for at 
skolens har gjort om på rutiner i forbindelse med inspeksjon. Rektor viser også til 
kommunens retningslinje om vold og trusler, og at hun har gjennomgått denne med 
personalet. Vi finner derfor at skolen har et system for å gjennomgå plikten til å gripe inn, 
og at de ansatte kjenner plikten.  
 
 
Fylkesmannens konklusjon:  
Kravet er oppfylt.  
 
 
 
 
2.3. Plikten til å varsle rektor  
 
Lovkravet er: 
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap 
til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i 
alvorlege tilfelle, jf. oppl.§ 9 A-4, andre ledd. 
 
Det innebærer: 
Plikten til å varsle rektor gjelder all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. Tilsvarende gjelder tilfeller der en elev sier ifra om at han eller hun 
ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt. Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller 
antagelse om at eleven ikke har det trygt og godt på skolen. Saken bestemmer hvor raskt 
rektor må få varsel. Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller. Dette kan gjelde 
saker der krenkelsene er særlig voldelige eller integritetskrenkende, eller der skolen over 
noe tid ikke har klart å løse en sak. Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de 
skal varsle, og følge opp at det blir gjort. Dere skal dokumentere det dere gjør for å varsle. 
   
                                                                    
Våre undersøkelser og vurderinger:  
Den kommunale «Plan for å sikre eit trygt og godt skulemiljø i Seljordskulen» inneholder 
«Handlingsplan – Kva gjer vi når krenkande åtferd/mobbing blir oppdaga». I det første 
punktet står det at man skal fylle ut meldeskjema og informere rektor «når mobbing blir 
oppdaga». Varslingsplikten i opplæringsloven knytter seg til all mistanke eller kjennskap til 
at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, og er derfor langt mer omfattende enn 
mobbing.  
 
Handlingsplanen omfatter også fem prosedyrer, i tillegg til to skjemaer. Det ene er skjema 
for varsling. Her er ordlyden «Meldeskjema – varsling om elevar som ikkje får oppfylt retten 
til eit trygt og godt psykososialt skulemiljø», slik at tittelen her er i tråd med loven. 
Skjemaet er imidlertid utformet slik at en skal krysse av på seks alternativer om hva 
meldingen gjelder: «mobbing», «vald», «rasisme», «utestenging», «andre krenkjande ord 
og handlingar» eller «anna». Med unntak av alternativet «anna» er dette eksempler på ulike 
krenkelser, og kan dermed tenkes å føre til en smalere forståelse av hva det skal varsles om 
enn retten til et trygt og godt skolemiljø.  
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I handlingsplanen finnes det flere prosedyrer der varsling omtales: «Prosedyre for 
handtering av oppmoding frå elev eller føresett etter opplæringslova kapittel 9A, §9A-4», 
«Prosedyre for aktivitetsplikt etter opplæringslova kapittel 9A» og «Prosedyre for skulen 
etter opplæringslov kap. 9A». De to første omhandler pliktene til de ansatte på skolen, 
mens den siste retter seg mot «rektor eller annan ansvarleg representant for leiinga». Den 
første rutinen «Handtering av oppmoding frå elev eller føresett…», har en tittel som tilsier at 
den er laget før lovendringen for to år siden. Det er ikke lenger nødvendig med en egen 
prosedyre dersom det er eleven selv eller foresatte som ber om at noe gjøres. Den andre 
prosedyren for ansatte er «Prosedyre for aktivitetsplikt…». Under «tema» står det 
«Aktivitetsplikt ved kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande 
handlingar som mobbing, vald, rasisme eller utestenging». I denne prosedyren er ikke 
begrepet trygt og godt skolemiljø brukt, og prosedyren omhandler utelukkende krenkelser. 

Under intervjuet med ledelsen på skolen sier rektor at hun er klar over at den kommunale 
handlingsplanen og prosedyrene der kan være forvirrende. Hun har derfor lagt til flere foiler 
fra Utdanningsdirektoratet om det nye regelverket inn i de digitale personalmappene.  

I Reflex svarer de ansatte at de har en handlingsplan, og at de skal undersøke, observere 
og registrere, og så eventuelt varsle rektor om det er grunnlag for det. «Vi har likevel ofte 
dialog med rektor om mistanke», skriver de. Ledelsen skriver: «Vi har prøvd å leggje 
terskelen lågt mtp. å varsle og ta opp saker. Men med vald og liknande har leiinga sagt at 
då skal ein agere med ein gong og leiinga skal ha beskjed med ein gong».  

I samtalene med lærerne kom det frem at de er raske med å varsle rektor muntlig, 
eventuelt ass. rektor dersom rektor ikke er der. Noen ansatte opplyser at de har skrevet et 
notat som de har levert rektor. Andre mente man kunne varsle elevens kontaktlærer. De 
ansatte var klar over det kommunale meldeskjemaet, men sier de heller velger andre måter 
å varsle på. Flere gav uttrykk for at skjemaet oppleves som godt å bruke.   

I samtale med ledelsen kom det fram at antallet varsler er det samme som antallet saker  
med tiltaksplaner. I samtalene med de ansatte kom det frem at det i noen grad ble skilt på 
hvor alvorlige sakene er, i forhold til hvem de varslet. Noen sa at hvis det var alvorlig gikk 
de alltid til rektor, mens andre ganger kunne de si ifra til elevens kontaktlærer. I samtalen 
med ledelsen var rektor klar på at det ligger en skriftlig rutine i personalmappa som sier at 
rektor skal varsles, og at dette også kommer frem av de lokale handlingsplanene. Hun viste 
også til meldeskjemaet der det står at rektor skal ha beskjed. Rektor sa videre at de har 
snakket mye internt om at varsling skal skje raskt. Hun gav uttrykk for at hun ikke kjente til 
noen praksis med å varsle til andre enn rektor. 

Det Fylkesmannen skal ta stilling til er om rektor har sikret at alle som jobber på skolen har 
kunnskap om når og hvordan det skal varsles, og gjør det. Rektor skal også følge opp at 
dette blir gjort. Skolens system er de kommunalt gitte prosedyrene og skjemaet, instrukser 
i personalmappene, og muntlige føringer gitt på møter. De kommunale prosedyrene er som 
omtalt lite oversiktlige og til dels misvisende i forhold til terskelen for hva det skal varsles 
om. Foilene fra Utdanningsdirektoratet som ligger i personalmappen bærer mer preg av å 
være informasjon om reglene enn en klar føring for skolens ansatte.  

Flere av de ansatte gav også uttrykk for at det avhenger av sakens alvor hvem de skal 
varsle. Sakens alvor er riktignok avgjørende for hvor raskt det skal varsles, men plikten til å 
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varsle inntrer allerede ved mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt. Det lave 
innslagspunktet for varsling vil ofte føre til at det finnes langt flere varsler enn ferdige 
tiltaksplaner. Rektor oppgir at hun ikke har flere varsler enn de varslene som ligger i sakene 
med tiltaksplaner. Det kan tyde på at de ansatte på skolen først varsler rektor når de mener 
det er alvorlig, noe som er i tråd med uttalelser både i intervju og i Reflex.  

Selv om rektor mener at fremgangsmåten for varsling er klar, kommer den ikke klart frem 
av de skriftlige rutinene. De ansatte var heller ikke konsekvente i sin forståelse av når det 
skal varsles til hvem, og skolens lave antall varsler kan tyde på at innslagspunktet for 
varsling til rektor kan være for høyt. Vi finner derfor at skolen ikke har en tilstrekkelig klar 
fremgangsmåte for varsling som de ansatte kjenner til, og at rektor ikke har fulgt opp i 
tilstrekkelig grad at varsling skjer som bestemt.  

Både i intervjuer med rektor og med skoleeier, samt i sakene, fremgår det at rektor varsler 
kommunalsjef med en gang skolen har en 9a-sak. Kravet om å varsle skoleeier i alvorlige 
saker er dermed innfridd.  
 
 
Fylkesmannens konklusjon: 
Rektor har ikke en innført fremgangsmåte som fullt ut sikrer at alle som jobber på skolen 
vet når og hvordan de skal varsle, og har ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad.  
 
Kravet er ikke oppfylt. 
 
 
 

2.4. Plikten til å undersøke alle saker 

Lovkravet er:  
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal 
skolen snarast undersøkje saka, jf. oppll. § 9 A-4, tredje ledd. 
 
Det innebærer: 
Så snart dere får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø skal dere undersøke saken nærmere. Alle elever som er involvert i saken, har rett 
til å uttale seg. Dere skal tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen. Elevene kan ha med seg 
foreldrene eller andre som støtte eller få dem til å uttale seg på sine vegne. 

Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og 
hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Dere må 
innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller flere elever 
opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Dere skal dokumentere hvordan dere 
undersøker saken. Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen vet at de skal undersøke, 
og følge opp at det blir gjort. 

 
Våre undersøkelser og vurderinger: 
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Det er alltid rektor som tar ansvaret for at varsler blir undersøkt. Hun er med på møter og 
samtaler, og er den som delegerer oppgaver til andre. I den kommunale planen «Lokal plan 
for arbeid med et trygt og godt skulemiljø» under «Handlingsplan» står det at skolen skal 
sette i gang undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon, og at det skal være en 
samtale med hjemmet til den som blir mobbet. I den kommunale prosedyren «Prosedyre for 
skulen etter opplæringslov kap.9A» som gjelder pliktene til rektor eller annen representant 
for ledelsen, står det at rektor skal registrere varslingen og drøfte saken med den som 
varsler, og at rektor skal informere de involverte om videre saksgang. Det står også at 
rektor skal utarbeide tiltaksplanen. Det samlede inntrykket fra de lokale planene og 
prosedyrene viser at det er rektor som har ansvaret når det blir varslet. Det samsvarer også 
med rektors praksis, og de ansattes oppfatning av hvem som skal gjøre hva.  
 
I «Prosedyre for skulen etter opplæringslov kap.9A» står det at fra varsling til tiltak er 
avtalt, skal det maksimalt gå fem dager. Skolen har fulgt denne tidsfristen, og de innsendte 
sakene viser derfor at det går svært kort tid fra varsling til undersøkelse og påfølgende 
tiltak. På spørsmål om bakgrunnen for den korte fristen svarer skolens ledelse at de hadde 
fått forståelse av at dette var et lovkrav, og derfor stod i den lokale rutinen. Det er ikke 
riktig. Kravet er at undersøkelse skal settes i gang snarest, ikke at tiltakene nødvendigvis 
skal være klare etter få dager. Av de innsendte sakene ser vi at skolen raskt setter i gang 
undersøkelser. Undersøkelsene skjer primært ved samtaler og oppklaring av 
hendelsesforløp. I de sakene som vi har fått ser vi i liten grad at undersøkelsene er så 
omfattende at de avdekker hva i elevens omgivelser som påvirker elevens opplevelse av 
skolemiljøet. Skolens ledelse sier at dette handler om forståelsen av at de bare hadde fem 
dager på seg før tiltak skulle bli iverksatt, og at det derfor ikke har vært tid til mer grundige 
og systematiske undersøkelser. Skolen har vært på opplæring i metodikken «pedagogisk 
metode», som er godt egnet for en slik analyse.  Vi ser i sakene at de involverte elevene gis 
mulighet til å uttale seg, og at dette blir dokumentert.   
 
Når det kommer varsler om elevers skolemiljø har skolen en klar fremgangsmåte for 
undersøkelse, der rektor er sentral i både gjennomføring og delegering. Undersøkelsene 
starter raskt, og de involverte elevene blir hørt. På grunn av en misforståelse om tidsfrister 
har ikke skolen undersøkt så bredt som den burde i enkelte saker. Vi finner likevel at 
undersøkelsene i hovedsak innhenter nok informasjon til å kunne sette inn egnede tiltak.  
 
 
Fylkesmannens konklusjon: 
Kravet er oppfylt.  

 

 

2.5. Plikten til å sette inn egna tiltak 

Lovkravet er: 
Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna 
tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking 
viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4, fjerde ledd. Skolen 
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skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit 
grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid, jf. oppll. § 9 A-4, femte ledd. 
 
Det innebærer: 
Plikten til å sette inn tiltak gjelder uavhengig av årsaken til at eleven ikke opplever 
skolemiljøet som trygt og godt.  

Dere skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak. Vurderingene 
skal basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av 
kompetente fagmiljøer. Dere må tilpasse tiltakene til saken og elevens helhetlige behov.  

Dere må ta stilling til hva som er elevens beste i saken. Dette gjelder også for andre elever 
som er involvert i saken eller blir direkte påvirket av tiltakene. Momenter i vurderingen kan 
være elevens syn på hva som bør være innholdet i aktivitetsplanen, elevens identitet og 
karaktertrekk og egenskaper, familiemiljø og nære relasjoner, beskyttelse, omsorg og 
sikkerhet, sårbarhet eller sårbare situasjoner, elevens rett til liv og utvikling, elevens fysiske 
og psykiske helse og elevens rett til utdanning. Det skal sterke hensyn til for at dere kan 
sette elevens beste til side. Dere må ta stilling til hvor stor vekt elevens beste skal ha. 

Samlet sett skal dere gjennomføre de tiltakene som med rimelighet kan forventes av dere i 
den enkelte saken. Rektor skal sikre at dette blir gjort. 

 

Våre undersøkelser og vurderinger: 
Seljord kommune har skriftliggjort rutiner i «Plan for å sikre eit trygt og godt skulemiljø i 
Seljordskulen», for hvordan skolene skal sette inn tiltak i skolemiljøsaker der elever ikke har 
et trygt og godt skolemiljø. Planen inneholder flere beskrivelser som gjelder skolens arbeid 
med tiltak som skal settes inn i skolemiljøsaker. I «Handlingsplan» fremgår det i punkt 6 at 
det vil bli satt inn tiltak dersom et problem ikke løser seg ved at den som har 
mobbet/krenket en annen elev fikk beskjed om at mobbingen må stoppe straks. Det står 
videre at foreldre og elever som har meldt en sak og bedt om tiltak, skal ha skriftlig 
dokumentasjon av tiltak. Kommunens plan inneholder også «Prosedyre for handtering av 
oppmoding frå elev eller føresett etter Opplæringslova kap. 9A, § 9A-4», hvor det står at 
rektor skal sørge for utarbeidelse av en skriftlig plan med tiltak. I «Prosedyre for skulen 
etter Opplæringslova kap. 9A» heter det at det skal gå maksimalt fem dager fra varsling til 
tiltak er avtalt. Planen viser til nyttige ressurser på nett og annet materiell, som skolene kan 
bruke for å finne tiltak som er forankret i faglitteratur og forskning.  
 
Seljord barne- og ungdomsskole har en lokal personalmappe hvor det fremkommer rutiner 
som gjelder hvordan skolen skal sette inn tiltak i skolemiljøsaker. I denne mappen er det 
vedlagt retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet der det står at skolen skal lage en plan 
med tiltak. Det er ikke skriftlige rutiner for hvordan barnets beste-vurderinger skal ivaretas i 
saksbehandlingen av skolemiljøsaker. 
 
Vi har mottatt informasjon fra de ansatte om hvordan skolen arbeider med å sette egnede 
tiltak inn i en plan, gjennom intervju og svar i Reflex. De ansatte opplyser at det er rektor 
sammen med kontaktlærer og sosiallærer som utarbeider aktivitetsplaner, men det er rektor 
har ansvaret for at det blir gjort. De ansatte sier at sakene opplyses ved å samtale med 
eleven/elevene, og at de drøfter saker i fellestid på mandager. Assistentene er med på alle 



  Side: 13/20 

personalmøter. De forteller også at graden av involvering er avhengig av problemet. 
Ledelsen og de ansatte forteller at skolen tilpasser tiltakene ut fra hva som er kommet frem 
av undersøkelsene, elevens ønsker og faglige vurderinger. De ansatte opplever at de har 
god kjennskap til den enkelte elevs behov. Det er stort fokus på at tiltaksplanen skal være 
utarbeidet innen fem dager etter skolen fikk mistanke om eller ble kjent med at eleven ikke 
har et trygt og godt skolemiljø. Når det gjelder faglig begrunnelse for tiltak, nevnes ART og 
sosial ferdighetstrening som noe skolen har jobbet mye med tidligere.  
 
Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon knyttet til syv saker fra ungdomstrinnet hvor det 
er laget skriftlig plan med tiltak. I alle sakene er det beskrivelse av hvordan skolen har 
undersøkt, hva involverte elever og vitner/observasjon sier om det som har skjedd. Skolen 
skriver inn hvem saken gjelder og hvilke andre elever som er involvert.  
 
Tiltakene er i stor grad knyttet til konkrete hendelser. De er hovedsakelig satt inn for å få 
eleven til å føle seg trygg på at skolens ansatte følger godt med, og at krenkingen opphører. 
Noen tiltak tar sikte på å rettlede den som har blitt krenket når det gjelder hvordan egen 
atferd kan virke inn på andre. Skolen setter også inn tiltak som er rettet mot elever som har 
krenket en elev, uten at disse elevene blir nevnt med navn i aktivitetsplanene.  
 
Eksempler på tiltak rettet mot elev som opplever krenking er «XXX skal ha plassering lengst 
unna eleven og skal ikkje vere i gruppe med eleven», «samtaler med 
kontaktlærer/sosiallærer», «fast vakt på XXX i friminutta», «observasjon av skolemiljøet til 
XXX» og «få rettleiing i korleis han kan trekkje seg ut av situasjonar utan å slå eller bruke 
stygge ord.» Eksempler på tiltak som retter seg mot andre enkeltelever er «samtale med 
dei aktuelle elevane», «samtaler med elevane det gjeld og heimen deira» og «skulen følgjer 
også opp dei andre elevane og heimane som hadde ein sentral rolle...». En aktivitetsplan 
har med tiltaket «jobbe med klassemiljø», som retter seg mot et mer generelt problem med 
det psykososiale skolemiljøet. To av sakene gjelder samme elev hvor det er gjentagende 
problematikk knyttet til at det forekommer krenkelser i samspillet med andre elever. Den 
første aktivitetsplanen ble skrevet i september 2018 og den andre ble utarbeidet i januar 
2019. 
 
Rektor skriver i Reflex at «Skulen etterstreber alltid å sette inn eigna tiltak. Likevel kan ein 
reflektere og sjå i etterkant av enkelte saker at skulen skulle ha tenkt ut andre tiltak. Ofte 
er det ikkje nok med tiltak på eit nivå f.eks. tiltak rundt og/eller på eleven som har kap. 9a. 
Ved å setje inn tiltak på til døme enkeltnivå, klassenivå, skulenivå vil skulen kunne jobbe 
meir heilskapleg kring utfordringane/oppretthaldande faktorar og dermed få stoppa saker 
fortare slik at eleven får det bra.»  
 
Fylkesmannen vurderer at rektor i stor grad sørger for at involverte elever og deres foreldre 
får uttale seg når det skal settes inn tiltak i en skolemiljøsak. Skolen legger vesentlig vekt 
på elevenes og foreldrenes syn. Tiltakene har i stor grad til hensikt å sørge for at krenkelser 
opphører, at de som krenker får beskjed om å slutte, og at den som har vært utsatt for 
krenkelser får trygghet i at skolen skal følge opp saken til eleven igjen har et trygt og godt 
skolemiljø. Fylkesmannen vurderer tiltakene som er satt inn som egnede i forhold til 
hensikten tiltakene har.  
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Vi vurderer imidlertid at tiltakene samlet sett i begrenset grad tar utgangspunkt i forhold 
utover det som kan knyttes til den/de enkelte situasjonen/e hvor eleven er blitt krenket. 
Skolen bør i større grad vurdere å sette inn egnede tiltak med hensikt å dempe eller fjerne 
opprettholdende faktorer i for eksempel elevenes relasjoner og samspill, i ulike 
grupperinger, i holdninger og i styrkeforholdet elevene imellom. Vi er derfor enig med rektor 
når hun sier det i enkelte saker burde vært undersøkt bredere for eventuelt å finne flere 
opprettholdende faktorer som kan virke inn på hvordan uheldig samspill mellom elevene 
oppstår eller gjentar seg.  
 
Fylkesmannen vurderer det i denne sammenheng positivt at skolen har satt inn tiltak som 
forbedret inspeksjonsrutine for at skolens ansatte skal være tettere på samspillet elevene 
imellom. Det er også positivt at skolen har fokus på å forbedre elevenes sosiale ferdigheter 
og at elevene bes ta medansvar for å inkludere hverandre. 
 
I skolemiljøsaker skal skolen gjøre en konkret og individuell vurdering av hva som er til 
barnets beste i saken. Barnets beste-vurderingen og vektingen av denne skal synliggjøres. 
Fylkesmannen vurderer som nevnt at skolen legger stor vekt på at involverte elever blir 
hørt, og at det legges stor vekt på deres meninger.  
 
 
Fylkesmannens konklusjon: 
I de innsendte sakene er det ikke synliggjort om det er gjort barnets beste-vurderinger før 
tiltakene er bestemt. 
 
Kravet er ikke oppfylt. 

 

 

2.6 Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
2.6.1 Plikten til å utarbeide en skriftlig plan 

Lovkrav:  
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak jf. oppll. § 9 A-4, sjette 
ledd. I planen skal det stå kva problem tiltaka skal løyse, kva tiltak skolen har planlagt, når 
tiltaka skal gjennomførast, kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka, når tiltaka 
skal evaluerast. 
 
Det innebærer: 
Dere skal lage en skriftlig plan som skal angi hvilken elev planen gjelder, hvilket problem 
tiltakene skal løse, hvilke tiltak dere har planlagt, når dere skal gjennomføre tiltakene, hvem 
som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og når dere skal evaluere tiltakene.  
Eleven og foreldrene til eleven som saken gjelder, har rett til å få de delene av planen som 
omhandler eleven. Hvis eleven er over 18 år, har ikke foreldrene rett til å få planen. 

 
Våre undersøkelser og vurderinger: 
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Skolen har sendt inn mal for utarbeidelse av plan for tiltak jf. skjema «Prosedyre, 
Opplæringsloven §§ 9A-4 og 9A-5» side 23 i «Plan for å sikre eit trygt og godt skulemiljø i 
Seljordskulen» (Revidert august 2018).  
 
En av planene er skrevet i juni 2018 og benevnes som «Handlingsplan». Denne har et noe 
annet oppsett enn tiltaksplanene som er utarbeidet i henhold til ovennevnte skjema. 
Samtlige innsendte planer med tiltak inneholder punktene «hvilket problem som skal løses», 
«hvilke tiltak som er planlagt», «når tiltakene skal gjennomføres», «hvem som er ansvarlig 
for gjennomføringen av tiltakene» og «når tiltak skal evalueres».  Planene innledes med 
redegjørelse av hvordan skolen er blitt kjent med at eleven ikke har et trygt og godt 
skolemiljø, skolens undersøkelser og fakta i saken. 
 
Problemformuleringene i aktivitetsplanene tar utgangspunkt i at eleven ikke har et trygt og 
godt skolemiljø som følge av hendelser hvor eleven har vært utsatt for krenkelser fra andre. 
Skolen sørger raskt for at hjemmet kontaktes når det vurderes å lage en skriftlig plan med 
tiltak for at en elev skal få et trygt og godt skolemiljø. Samtlige av de innsendte 
aktivitetsplanene viser til møter hvor elev og foreldre har fått uttale seg og ment noe om 
hva som har skjedd, og hvilke tiltak som kan gjøre skolemiljøet trygt og godt igjen. Møtene 
er dokumentert ved referat. Skolens ansatte opplyser at det er faste rutiner for slike møter, 
og det fremkommer i aktivitetsplanene at skolen legger stor vekt på elevens og foreldrenes 
syn.   
 
Alle aktivitetsplanene oppgir når tiltakene skal gjennomføres. Aktivitetsplanene oppgir i 
hovedsak at det er kontaktlærer og sosiallærer som har ansvaret for tiltakene. Andre 
ansatte involveres som ansvarlige i forbindelse med tiltak som f.eks. observasjon og 
forsterket inspeksjon. Planene oppgir et evalueringstidspunkt som gjelder for hele planen. 
 
Malen til Seljord barne- og ungdomsskole oppfyller minimumskravet som en plan skal 
inneholde. Malen inneholder både hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har 
planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføring av 
tiltakene, og når tiltakene skal evalueres. Skolen har rutine for å levere planen hjem til 
elever og foreldre. 
 

Fylkesmannens konklusjon: 
Kravet er oppfylt. 
 

 

2.6.2 Gjennomføring, evaluering og tilpasning av tiltakene 

Lovkrav: 
Rektor har ansvar for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 
miljøet og tryggheten til elevene, slik at plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 
blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 9 A-3. 
 
Det innebærer: 
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Dere må gjennomføre alle tiltakene som følger av planen. Videre må dere dokumentere at 
dere gjennomfører tiltak i tråd med planen. 
For å kunne evaluere tiltakene, må dere skaffe dere tilstrekkelig informasjon om hvordan 
tiltakene har virket. Eleven som tiltakene gjelder, har rett til å uttale seg. Dere skal 
tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som 
støtte, eller få dem til å uttale seg på sine vegne.  

Dere må vurdere hvordan tiltakene har virket. Dere må endre tiltakene eller sette inn nye 
tiltak, dersom eleven fortsatt opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Evalueringen 
kan også føre til at dere forlenger tiltak som virker. Dere skal fortsette med å sette inn 
tiltak, så lenge eleven ikke opplever at skolemiljøet er trygt og godt, og det finnes egnede 
tiltak som skolen kan sette inn.  
 
 
Våre undersøkelser og vurderinger: 
Rektor opplyser at elevene får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen. 
Skolen har alltid møte med eleven og foresatte, der aktivitetsplanen blir gjennomgått. Det 
er skrevet referat fra disse møtene. I intervju sier både rektor og alle gruppene at rektor er 
aktivt med i alle sakene hvor det er aktivitetsplan. Hun er med på evalueringsmøter med 
elev og foreldre og hun holder seg også orientert om status i saken gjennom informasjon fra 
alle ansatte når pågående saker drøftes i ukentlige personalmøter. Seljord ungdomsskole 
fastsetter evalueringsdatoer og gjennomfører møter som planlagt. Etter evaluering skrives 
det referat hvor det legges stor vekt på å få frem elevens og foreldrenes synspunkter. 
Dersom eleven eller hjemmet ikke ønsker at tiltak skal fortsette, avsluttes saken. Dersom 
eleven eller hjemmet ønsker at tiltak skal fortsette, imøtekommer skolen dette. Rektor 
svarer i Reflex at skolen også gjør en faglig vurdering når det gjelder om saken kan 
avsluttes. I de innsendte sakene er det eksempel på at skolen etter evaluering hvor eleven 
ønsker å fortsette med tiltak, lager en oppdatert tiltaksplan. Alle sakene er avsluttet etter at 
eleven uttrykker at skolemiljøet er trygt og godt igjen.   
 
Fylkesmannen vurderer at skolen gjennomfører tiltakene som er planlagt. Skolen evaluerer 
og sikrer seg informasjon om hvordan eleven opplever at tiltakene har virket. Elevene 
sakene gjelder og elevenes foreldre får uttale seg. Skolen legger stor vekt på elevens syn, 
når det avgjøres om tiltak skal videreføres, endres eller avsluttes. Sakene viser eksempler 
der skolen har videreført tiltak etter evalueringsmøtene.  
 
 
Fylkesmannen konklusjon: 
Kravet er oppfylt.  
 
 
 
 
 
 
2.6.3 Plikten til å informere om klageadgang 
 
Lovkrav:  
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Dere skal informere elever og foreldre om at de kan melde saken sin til fylkesmannen 
dersom de mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten, jf. forvaltningsloven § 11 og 
opplæringsloven § 9 A-9 første ledd. 
 
 
Våre undersøkelser og vurderinger: 
Kommunens mal kalt «Prosedyre – aktivitetsplikt, opplæringsloven §9 A-4 og 9 A-5» brukes 
i skolemiljøsakene der det lages en skriftlig plan med tiltak.  
 
Alle aktivitetsplanene skolen har sendt inn, inneholder informasjon om hvordan elever og 
foreldre som mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten kan melde saken til 
Fylkesmannen.  
 
Fylkesmannens konklusjon: 
Kravet er oppfylt. 

 

 

2.7 Skolens skjerpede aktivitetsplikt hvis en som jobber på skolen 
krenker elever  

Lovkravet er:  
Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke eller kjennskap til at ein annan som 
arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. 
Dersom det er ein i leiinga på skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varsles 
direkte av den som fekk mistanke eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter 
§ 9A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks, jf. oppl. § 9A-5.  
 
Det innebærer: 
Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor straks, dersom de får mistanke om eller 
kjennskap til at en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever. Rektor skal varsle 
skoleeieren straks. Dersom det er en ansatt i skoleledelsen som krenker elever, skal 
skoleeieren få varsel istedenfor rektor. Dere skal dokumentere hvordan dere varsler. 
Hva som er å krenke, skal dere tolke vidt. Det kan være direkte krenkelser, men også mer 
indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. Hvordan elevene opplevde 
krenkelsen, er uten betydning for plikten til å varsle. Det er tilstrekkelig med mistanke for at 
plikten til å varsle inntrer. Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at en 
som jobber på skolen, krenker en eller flere elever. Rektor skal sikre at alle som jobber på 
skolen vet at de skal varsle, og følge opp at det blir gjort. 

Dere må straks undersøke hva som har skjedd, og dokumentere det. Hvis undersøkelsene 
viser at en som jobber på skolen har krenket elever, må dere undersøke hvordan elevene 
opplevde dette. Hvis det er elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø som følge av 
krenkelsene, må dere vurdere hvilke tiltak dere skal sette inn. 
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En elev som krenkelsen direkte retter seg mot, har rett til å uttale seg. Dere skal 
tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som 
støtte, eller få dem til å uttale seg på sine vegne. Dersom krenkelsen rettet seg mot en 
større gruppe elever, for eksempel en klasse, kan det være tilstrekkelig å snakke med 
klassen samlet eller med en del av elevene.  

Hvis en eller flere elever opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø som følge av 
krenkelsen, gjelder skolens aktivitetsplikt. Dere skal så langt det finnes egnede tiltak, sørge 
for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.  
 
 
 
Våre undersøkelser og vurderinger: 
Det finnes ikke en egen prosedyre for håndtering av disse sakene i kommunens 
handlingsplan, som omfatter fire prosedyrer. I «Prosedyre for handtering av oppmoding frå 
elev eller føresett om tiltak knytt til skulemiljøet», står det nevnt i et punkt at rektor skal 
informere skoleeier dersom saken gjelder en ansatt ved skolen. Det står ikke noe om de 
særlige reglene for varsling og undersøkelse som gjelder ved kunnskap eller mistanke om at 
noen på skolen krenker barn.  Kommunens «Prosedyre for aktivitetsplikt etter 
Opplæringslov kap. 9A» omhandler aktivitetsplikten der elever blir utsatt for krenkelser. 
Under punktet hva prosedyren omfatter står det blant annet «tilsette som krenker elever». 
Prosedyren sier ikke noe om den skjerpede aktivitetsplikten som da slår inn, og heller ikke 
noe om hva ansatte skal gjøre dersom det er noen i ledelsen på skolen som krenker.  

Rektor opplyser i Reflex at hun gjennomgår regelverket om aktivitetsplikten hvert år, og 
fortløpende med eventuelle nyansatte. Dette gjør hun med alle ansatte, ikke bare 
undervisningspersonell og assistenter, men også renholdere og vaktmester. Det vises også 
til de kommunale handlingsplanene. Et av spørsmålene i Reflex er om de ansatte er gjort 
kjent med at de skal varsle direkte til skoleeier hvis mistanken gjelder en i skoleledelsen. 
Ledelsen svarer at det er vanlig å orientere om rett tjenesteveg ved oppstart, men at 
dersom en er i tvil om gangen i systemet vil tillitsvalgte i Utdanningsforbundet være til hjelp 
for å orientere om rett tjenestevei.  

Skolen har ikke eksempel på saker der voksne på skolen har varslet på andre voksne. De 
har saker der elever har varslet lærer om krenkelser av andre voksne på skolen. Her ble 
saken meldt rektor, og raskt drøftet med skoleeier. Den ble også dokumentert.  Lærerne 
svarer i Reflex at de kjenner plikten til å varsle og at det skal varsles direkte til skoleeier 
hvis mistanken gjelder noen i ledelsen, men at nyansatte ikke nødvendigvis har fått 
informasjon ennå. Det svarer nei på spørsmålet om de har fått informasjon om hvordan de 
skal varsle skoleeier, men svarer at det logiske er å varsle neste ledd i organisasjonen, 
eventuelt en som en er trygg på i administrasjonen.  

Rektor skal ha en bestemt fremgangsmåte for at alle som arbeider på skolen straks skal 
varsle rektor, eventuelt skoleeier, i saker der det er mistanke om at en som jobber på 
skolen har krenket en eller flere elever. Den skjerpede aktivitetsplikten til å varsle og 
undersøke straks ved mistanke om at barn blir krenket er svært viktig. Det er også en 
krevende plikt for de som jobber på skolen, fordi plikten deres til å varsle på kolleger inntrer 
allerede ved mistanke. Derfor er det nødvendig med en klar og kommunisert 
fremgangsmåte, som viser når det skal varsles, hvordan og til hvem. Dersom ansatte på en 
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skole mistenker noen i ledelsen for å krenke barn skal det finnes en fremgangsmåte om 
hvem de da skal si ifra til, og hvordan.   

Den skjerpede aktivitetsplikten ved mistanke om at barn blir krenket av voksne er ikke 
tydelig omtalt i de kommunale skriftlige rutinene. Muntlig gjennomgang fra rektor årlig og 
ved nyansettelser er skolens system, i tillegg til at de snakker jevnlig om skolemiljøsaker i 
ulike fellessamlinger. Det kommer likevel frem av svarene til de ansatte at ikke alle kjenner 
til denne plikten. Det kommer også frem at det ikke er en fast fremgangsmåte for hvem i 
kommunen som skal varsles hvis mistanken handler om noen i ledelsen.  

Muntlig informasjon er et sårbart system, selv om rektor er flink til å gjennomføre dette 
både årlig og ved nyansettelser. Folk kan være fraværende når informasjonen blir gitt, 
informasjonen kan være vanskelig å huske, eller den kan bli misforstått. Vi finner derfor at 
skolen ikke har en tilstrekkelig fast fremgangsmåte som sikrer at ansatte kjenner til den 
skjerpede aktivitetsplikten. I alle saker om skolemiljø har rektor en praksis der skoleeier 
raskt kontaktes, og skolen setter umiddelbart i gang med undersøkelser.  

 
Fylkesmannens konklusjon: 
Skolen har ikke har en tilstrekkelig fast fremgangsmåte som sikrer at ansatte kjenner til den 
skjerpede aktivitetsplikten. Det er heller ikke klart hvordan skoleeier skal varsles hvis saken 
gjelder en i ledelsen.  
 
Kravet er ikke oppfylt.  
 

 

Varsel om pålegg om retting 

Vi har funnet at dere ikke overholder regelverket på alle områder. Vi varsler følgende pålegg 
som er aktuelle å vedta etter utløpet av fristen u denne rapporten, jfr. opplæringsloven § 
14-1, første ledd og kommuneloven § 60 d.  

Frist for retting settes til 15. juni 2020. Skoleeier/skolen må innen denne datoen sende 
Fylkesmannen en redegjørelse som viser hvordan bruddene er rettet opp. Dersom 
forholdende ikke er retten innen denne fristen, vil vi vedta pålegg om retting. 

 

1. Plikten til å varsle 
Seljord kommune må sørge for at rektor sikrer at alle som jobber på skolen vet når de skal 
varsle, og følger opp at det blir gjort, jf. oppl. §9A-4, andre ledd. 
 
2. Plikten til å sette inn egna tiltak 
Seljord kommune må sørge for at rektor sikrer at det gjøres barnets beste-vurderinger før 
det bestemmes tiltak i skolemiljøsaker, og at vurderingene blir synliggjort i 
dokumentasjonen, jf. oppl. § 9A-4, femte ledd.  
 
3. Skolens skjerpede aktivitetsplikt  
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Seljord kommune må sørge for at rektor sikrer en fast fremgangsmåte for at de som jobber 
på skolen skal kjenne til den skjerpede aktivitetsplikten som inntrer ved mistanke eller 
kunnskap om at en eller flere elever blir krenket av noen som arbeider på skolen. Det må 
også innføres og informeres om hvordan det skal varsles til kommunen dersom mistanken 
gjelder en i skolens ledelse, jf. oppl. § 9A-5.  
 

 

 

 

 

Vedlegg: Liste over innsendt dokumentasjon 

 

1. Plan for å sikre et trygt og godt skulemiljø i Seljordskulen 
2. Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
3. Årshjul sosiale arrangement 
4. Oversikt over personalmøte kor skulemiljø har vore tema 
5. Oversikt over SMU kor skulemiljø har vore tema 
6. Oversikt over foreldreskriv som har blitt sendt ut om skolens arbeid med skolemiljø 
7. Power-point presentasjon for tilsette på planleggingsdagar haust 2018 og 2019 
8. Utdrag frå personalmappa for 8.-10.trinn (informasjon om kapittel 9a) 
9. Skulemiljø frå foreldremøter (powerpointer mm) 
10. Skulens ordensreglement 
11. Syv enkeltsaker 2018 – 2019 
12. Skuleåret 2018-2019, dokumentasjon og tiltak for å sikre eit trygt og godt skulemiljø 

(årshjul) 
13. System for kvalitetsvurdering (Skuleeigars forsvarlege system i Seljord kommune 
14. Systematisk arbeid for eit godt psykososialt miljø 
15. Trygghetssirkelen 
16. Årshjul admin for 1.-10.trinn 
17. Årshjul vurdering for 8.-10-trinn 
18. Forklaring på sos.ped.team 
19. Rutine for handtering av vald – akutt adferdsproblematikk – skule 
20. Samrådingstid haust 19 

 
 
 
 
 
 


