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Vedtak om pålegg om retting - Elevundersøkelsen 

Statsforvalteren har som oppgave å føre tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14 - 1 
første ledd jf. kommuneloven kapittel 30.  
 
Vi sendte varsel om pålegg om retting – Elevundersøkelsen 17.01.2020. I varselet presenterte vi våre 
foreløpige vurderinger og konklusjoner. Dere har uttalt dere om innholdet i varselet i brev datert 
22.01.2021. Vi har behandlet deres kommentarer i teksten nedenfor. 
 
Gjennomføring av Elevundersøkelsen 
Gjennomføring av nasjonale undersøkelser er regulert i forskrift til opplæringsloven § 2-3, 
jf. opplæringsloven § 14-4. Skoleeier skal sørge for at nasjonale undersøkelser om 
motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir 
gjennomførte og fulgt opp lokalt. 
 
Elevundersøkelsen er den viktigste landsdekkende undersøkelse av elevenes læringsmiljø. 
Undersøkelsen gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen, og er 
en viktig kilde til informasjon om elevens oppfatning av eget læringsmiljø. Aktiv bruk av 
skolenes resultater kan bidra til å skape et enda bedre læringsmiljø for elevene. 
Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1, og skoleeier skal sørge for 
at Elevundersøkelsen blir gjennomført på høsten. Elevundersøkelsen kan også gjennomføres 
på andre trinn dersom dette er ønsket. 
 
Kommunen som skoleeier skal sørge for at Elevundersøkelsen blir gjennomført ved alle 
skolene i kommunen. Dette innebærer blant annet at dere må sørge for at skolene bestiller 
brukernavn til alle elevene på de obligatoriske trinnene. Brukernavnene er upersonlige. 
Skolene må videre formidle brukernavnene til alle elevene som skal besvare undersøkelsen. 
Det er frivillig for elevene å besvare Elevundersøkelsen. 
 
Våre observasjoner og vurderinger 
I Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) pr. 01.10.20 går det fram at Langesund barneskole 
hadde 49 elever på 7. trinn. Det er obligatorisk å gjennomføre høstens Elevundersøkelse på 
dette trinnet. Elevundersøkelsen skulle vært gjennomført i perioden 1. oktober - 31. desember 2020. 

mailto:sfvtpost@statsforvalteren.no


  Side: 2/2 

 
Det går fram av Utdanningsdirektoratets bestillings- og rapportportal at skolen 
har invitert elevene på 7. trinn til Elevundersøkelsen, men ingen har besvart/gjennomført 
undersøkelsen. Dette er ikke i samsvar med regelverket. 
 
Vi sendte varsel om pålegg om retting 13.01.21. I varselet presenterte vi våre foreløpige vurderinger 
og konklusjoner. Dere har uttalt dere om innholdet i varselet i brev datert 22.01.21. Dere beklager 
manglende gjennomføring av elevundersøkelsen ved 7. trinn på Langesund barneskole. Dere skriver 
at skoleeier sendte i november ut mail til alle rektorene i Bamble om gjennomføringen av 
elevundersøkelsen med tilhørende informasjon. Skoleeier ba om tilbakemelding for når skolene 
planla å gjennomføre undersøkelsen. Dere skriver videre at rektor ved Langesund barneskole ikke 
fanget opp endringen vedrørende at undersøkelsen stengte 31.12.20, og planla å gjennomføre 
undersøkelsen i starten av januar. Skoleeier fanget ikke opp manglende tilbakemelding fra 
Langesund barneskole om når undersøkelsen skulle gjennomføres.  
 
Våre reaksjoner - varsel om pålegg om retting 
Vi har ovenfor konstatert at dere ikke overholder regelverket på alle områder. Vi pålegger dere å 
rette opp følgende jf. opplæringsloven § 14 - 1 første ledd, jf. kommuneloven § 30 - 4: 
 
 Skoleeier skal sørge for at den obligatoriske Elevundersøkelsen gjennomføres, jf 
forskrift til opplæringsloven § 2-3, jf. opplæringsloven § 14-4. 
Pålegget innebærer følgende: 

- Skolene skal fordele brukernavn til Elevundersøkelsen til alle elevene på de 
  obligatoriske trinnene og gjennomføre undersøkelsen. 
 

Oppfølging av pålegg om retting 
Dere skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når påleggene er rettet, skal 
skoleeier Bamble kommune erklære at rettingen er gjennomført og redegjøre for hvordan dere har 
rettet. Frist for innsending er 15.12.2021, dette er i gjennomføringsperioden for obligatorisk 
elevundersøkelsen høsten 2021. 
 
Dere har rett til å klage 
Pålegget om retting er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dere kan 
klage på enkeltvedtaket. 
 
Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet har kommet 
frem til dere, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere sender klagen til oss. Vi har muligheten til å 
omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi klagen til Kunnskapsdepartementet som 
avgjør saken. I forvaltningsloven § 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen. Dere kan be om 
at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er endelig avgjort av 
departementet, jf. forvaltningsloven § 42. Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens 
dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporten er et offentlig 
dokument. 
 
Med hilsen 
 
Kari Evensen 
direktør i Oppvekstavdelingen 

  
 
Liv Tone Gundersen 
seniorrådgiver 
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