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FORORD 
Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer 

revisjonstjenester innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 44 kommuner og 

en fylkeskommune.  

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra 

Vevelstad kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2018 til august 2019.  

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1. 

Revisjonsteamet har bestått av oppdragsansvarlig revisor Johannes Nestvold, 

prosjektmedarbeider Anna Dalslåen, og kvalitetssikrere Sunniva Tusvik Sæter og Margrete 

Haugum. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Vevelstad kommune, jf. 

kommuneloven § 79 og forvaltningslovens § 6.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, 

RSK 001.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere 

gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no 

  

Steinkjer, 11.09.19 

 

Johannes O. Nestvold       

Oppdragsansvarlig revisor      

 

1 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7 

2 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 

http://www.revisjonmidtnorge.no/
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SAMMENDRAG 
Bakgrunnen for prosjektet er plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 og kontrollutvalgets 

bestilling av 2. oktober 2018.  

Kontrollutvalget har vedtatt følgende hovedproblemstilling for denne revisjonen:  

Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene 

i Vevelstad kommune?   

Revisors gjennomgang viser at kunnskap om skolemiljøet til en viss grad innhentes og 

bearbeides på en systematisk måte. Skoleledelsen og skolene benytter ulike verktøy i 

forbindelse med kartleggingen av skolemiljøet og revisor ønsker i denne sammenhengen å 

påpeke at det er viktig å se disse i sammenheng. Ut fra tilbakemeldingene vi har fått involveres 

ikke ansatte, utover skoleledelsen, i bearbeidingen av elevundersøkelsen. Dette må anses 

som en ulempe når det gjelder forbedringsarbeidet på trinnene. Når det gjelde å gi ansatte 

nødvendig kompetanse og kunnskap om skolemiljøet har skolene fortsatt et gjenstående 

arbeidet for å lykkes med dette, både når det gjelder kompetanseheving på digital mobbing, 

samt at ansatte får ta del i den kunnskapen som ledelsen har tilegnet seg ved kursing. Det er 

etablert et samarbeid med ulike representanter for de foresatte som har hatt direkte betydning 

for skolenes arbeid med skolemiljøet. Elevrådet har også blitt inkludert i arbeidet med 

skolemiljøet.   

Det er etablert rutiner for håndteringen av skolemiljøsaker, men gjennomgangen tyder på at 

målsettinger og rutiner ikke alltid følges opp. Ikke alle ansatte som assistent, renholdere og 

vaktmester har fått kunnskap om varslingsplikten fra skoleledelsen og det fremstår for enkelte 

som uklart hvilke skjemaer som skal benyttes i håndteringen av 9A-saker. Gjennomgangen 

tyder også på at det ikke er godt nok kommunisert ut til ansatte at varsling skal skje til rektor 

og ikke bare kontaktlærer. Det vil i fremtiden derfor være viktig å ha et særlig fokus på 

varslingsplikten, dokumentasjon av 9A-saker, samt en hensiktsmessig og forsvarlig 

oppbevaring av denne typen dokumentasjon.      

Revisors hovedkonklusjon er at Vevelstad kommune i noen grad arbeider aktivt og 

systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene  

Revisor anbefaler rådmannen å; 

- Påse at det foretas en helhetlig evaluering av det systematiske arbeidet, hvor alle aspekter 

og virkemidler for å bedre skolemiljøet gjennomgås 

- Påse at alle som arbeider på skolene får kunnskap om varslingsplikten  
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- Påse at rutiner og skjema for arbeidet med 9A oppfattes og praktiseres likt blant ansatte  

- Påse at de pedagogisk ansatte involveres i bearbeidingen av elevundersøkelsen  

- Påse at kunnskapen fra kurs3 ledelsen tidligere har deltatt på overføres til øvrige ansatte  

- Påse at oppbevaringen av dokumentasjon tilknyttet 9A-saker skjer på en forsvarlig og 

hensiktsmessig måte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Blant annet fra kurset i «inkluderende barnehage og skolemiljø» 
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1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020, bestilte kontrollutvalget i Vevelstad 

kommune den 2. oktober 2018, en forvaltningsrevisjon med tema «Elevenes psykososiale 

miljø». Kontrollutvalget vedtok fremlagt prosjektplanen i sitt møte den 27. november 2018. 

1.2 Problemstillinger 

Følgende hovedproblemstilling og delproblemstillinger vil bli besvart i rapporten:  

 

Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene 

i Vevelstad kommune?   

- Innhentes og bearbeides kunnskap om skolemiljøet på en systematisk måte? 

- Har skolen rutiner og god praksis for håndtering av skolemiljøsaker? 

 

Forvaltningsrevisjonen har tatt for seg elevenes psykososiale miljø. Det vil si at de ansattes 

psykososiale miljø, og det fysiske miljøet ved skolen ikke er en del av prosjektet.  

1.3 Bakgrunn 

Elevenes psykososiale skolemiljø har vært og er et aktuelt tema i samfunnsdebatten.  

I 2013 nedsatte regjeringen Stoltenberg et utvalg som skulle vurdere de samlede virkemidlene 

for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede 

hendelser i skolen. I utvalgets rapport (NOU 2015:2) ble det identifisert flere svakheter i 

virkemiddelbruken for et trygt og godt skolemiljø.  

Med virkning fra 1.8.17 ble det gjort en rekke endringer i opplæringslovens kapittel 9A med 

sikte på at skolene og skoleeier skal få tydeligere, enklere og mer effektive føringer for sitt 

arbeid med skolemiljøet.  

Vevelstad kommune er en liten kommune med 497 innbyggere. Kommunen har to skoler, 

Visthus oppvekstsenter som er en skole for 1-4 trinn og Vevelstad sentralskole som er en skole 

for 1-10 trinn. I tillegg kommer voksenopplæringen.  
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Kommunen har tilsammen 52 elever i grunnskolen, hvorav 9 stykker på grunnskoleopplæring 

for voksne, og 2 på forberedende. Visthus skole har alle elevene i samme klasse, men de 

tilhører forskjellige trinn. Her er det ansatt 2 lærere.  

 

Rådmannen er skolefaglig ansvar og har dermed det overordnede ansvaret for skolene i 

Vevelstad. Rådmannen er selv lærerutdannet og har hatt lang praksis som både lærer og 

rektor, og skolesjef i andre kommuner, samt lang fartstid som rektor i videregående skole og 

fagskole. Rektor i Vevelstad kommune er rektor for begge skoler i kommunen, da også for 

voksenopplæringen.   

1.4 Metode 
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. 

Prosjektet er gjennomført i perioden oktober 2018 til mai 2019.  

Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom intervjuer og dokumentgjennomgang.  

Intervju 

Følgende ansatte i kommunen er intervjuet:  

• Rådmannen  

• Rektor  

• 2 lærer ved Vevelstad sentralskole  

• 1 assistent ved Vevelstad sentralskole  

• 1 lærer ved Visthus oppvekstsenter  

• Elevrådet 

• Leder for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Vevelstad skolene 

• Leder for Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget (SU/SMU) Visthus skole 

Revisor vil særskilt bemerke at mange av informantene er nyansatte eller nye i stillingene og 

at intervjuene derfor vil bære preg av dette. En stor del av de ansatte er ny i løpet av høsten 

2018.   

Dokumentgjennomgang  

Revisor har foretatt en gjennomgang av kommunens skriftlige rutiner for arbeidet med elevens 

psykososiale miljø, samt fått innsyn i dokumentasjon fra 9A-saker. Vevelstad kommune har 

ikke gjennomført ungdataundersøkelser og er derfor ikke med i vårt datagrunnlag. 

Elevundersøkelsen for skolene i Vevelstad ligger ikke tilgjengelig på utdanningsdirektoratets 

nettside, dette da det er for få elever til å kunne vise resultatene offentlig. Revisor har imidlertid 

fått tilsendt tall fra elevundersøkelsen som ikke er offentliggjort.  



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 Elevenes psykososiale miljø 10 

Samlet vurdering av datagrunnlag og metode 

Ved å intervjue rådmannen, rektor, lærere, elever og foresatte er det etablert et bredt og 

omfattende datagrunnlag som både vektlegger ledelses-, ansatte- og brukerperspektivet for 

tjenesten. Mottatte rutiner, skjemaer/maler og planer for arbeidet med skolemiljøet er oppdatert 

med hensyn til endringene i opplæringslovens kapittel 9A, høsten 2017. Revisor har også fått 

innsyn i dokumentasjon fra 9A-saker.  

Vår samlede vurdering er at metodebruk og datagrunnlag er til strekkelig for å kunne svare ut 

problemstillingene i dette prosjektet.  
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2 SKOLENS SYSTEMATISKE ARBEID  
I dette kapitlet gjennomgår vi skolenes systematiske arbeid for å skape et trygt og godt 

skolemiljø for elevene.  

2.1 Problemstilling 
Følgende delproblemstilling er besvart i dette kapitlet: 

 

- Innhentes og bearbeides kunnskap om skolemiljøet på en systematisk måte?  

 

2.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne delproblemstillingen: 

 

• Skolene skal arbeide kontinuerlig og systematisk med å fremme det psykososiale 

miljøet på skolene.  

- ved å systematisk skaffe seg kunnskap om skolemiljøet.  

• Skoleeier skal, sammen med skoleledelsen, sikre at det er nødvendig kompetanse 

ved skolen;  

-  sørge for kompetanseutvikling i forebygging og oppfølging av det psykososiale 

miljøet.  

-  sørge for at alle ansatte har kjennskap til rutiner for temaet. 

• Skolemiljøutvalg, elevråd og foreldreråd skal inkluderes i arbeidet med det 

psykososiale miljøet 

 

2.3 Data 

2.3.1 Systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø 

- Ledelsen 

Rådmannen uttaler at opplæringsloven § 13-10 bestemmer at skoleeier/rådmannen skal ha et 

forsvarlig system for vurdering av opplæringen. Vevelstad kommune benytter i denne 
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sammenhengen det elektroniske systemet «Moava 1310»4, som er et system som er innført 

regionalt i samtlige av Helgelandskommunene.  

 

Rektor uttaler at man ser på resultatet fra elevundersøkelse sammen i ansattgruppen. Selve 

elevundersøkelsen gjennomføres anonymisert. Det er små forhold i kommunen og det er 

praksis i skolene for at man deler alt mellom lærerne. Rektor uttaler at det er en ambisjon å se 

på elevundersøkelsen over år, men at dette enda ikke er gjennomført. Skolene har også 

gjennomført egne undersøkelser hvor det er blitt avdekket ting som det har vært nødvendig å 

ta tak i. Skoleeier skal også ha rapport og status på det psykososiale miljø, herunder 

elevundersøkelsen. Tradisjonelt har man vært forsiktig med å presentere elevundersøkelsen 

politisk, dette på grunn av faren for at enkelt elever skal bli gjenkjent. Det uttales videre at det 

avholdes både faste og ikke faste rapporteringsmøter når det gjelder elevmiljøet, noe som er 

en del av kvalitetssikringssystemet i skolen. 

 

Rektor uttaler at man i fjor laget en ny inspeksjonsplan som bidrar til at man har god oversikt 

over hvor elevene befinner seg i friminuttene. Før utarbeidelsen av planen var det meldt inn at 

enkelte områder hadde større risiko for at krenkelser oppstod. Løsningen på dette var at 

planen sa noe om hva det skulle ses etter og hvilke tiltak som var aktuelle. At noen elever 

trengte hjelpe for å komme inn i leken kunne være ett eksempel.  

 

Rådmannen har kjennskap til muligheten ved å foreta relasjonskartlegging av elever i såkalte 

«sosiogram». Informasjon om dette har man fått gjennom ulike programmer man har deltatt 

på, i tillegg til at det ligger informasjon på utdanningsdirektoratet sine hjemmesider. Vevelstad 

kommune benytter seg per dags dato ikke av slike undersøkelser.  

 

Kommunestyret i Vevelstad kommune har den 14.2.18 vedtatt Virksomhetsplan for 

grunnskolene i kommunen. Planen gjelder for perioden 2018-2022. Visjonen for grunnskolene 

er at «Elevene i Vevelstadskolen skal oppleve et trygt, og godt og inkluderende miljø og daglig 

føle mestring ut fra sine premisser». Planen oppstiller mål for elevmiljøet blant annet ved å 

utdype hva som oppfattes med gode holdninger ovenfor hverandre, herunder målet om at 

elever skal behandle hverandre med respekt og framsnakke hverandre, skape et godt og trygt 

skolemiljø, mv.  Det er presisert at skolene skal ha «gode rutiner og oppfølging på krenkelser 

 

4 Er et nettbasert verktøy som hjelper skoleeiere å oppfylle kravet til et forsvarlig system i opplæringsloven § 13-10. tillegg bidrar 

løsningen til å gjøre enhetslederes og kommuneledelsens arbeid med dette enklere og mer oversiktlig. Url: 

https://www.1310.no/index.php?pageID=14 

 

https://www.1310.no/index.php?pageID=14
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og mobbing». Av tiltak for å oppnå et inkluderende skolemiljø pekes det blant annet på 

utarbeidelse av trivselsplan, god klasseledelse og ulike modeller for å styrke skolemiljøet. 

Dette suppleres i avsnittet om «Fokusområder og tiltak for elevenes psykososiale miljø» hvor 

det påpekes at det skal være lik kultur i oppfatningen av mobbing, at vikarer og assistenter 

skal få veiledning, at ansatte skal få opplæring i hva som legges i gode verdier og holdninger, 

samt arbeide for et godt foreldresamarbeid.  

- Ansatte 

Flere av de ansatte forteller at skolemiljøet blir drøftet i elev- og foreldresamtaler.  Referater 

fra disse møtene blir i varierende grad lagt på elevmappene. Det uttales også at helsesøster 

benyttes i forbindelse med arbeidet tilknyttet skolemiljøet.  

 

Samtlige av de ansatte ved skolene vi har snakket med uttaler at de har kjennskap til at 

elevundersøkelsen gjennomføres, men at de ikke har kunnskap om hvordan denne blir 

gjennomgått eller brukt. Inntrykket hos enkelte ansatte er at det skulle vært satt større fokus 

på det systematiske arbeidet når det gjelder elevenes psykososiale miljø.  

- Elevundersøkelsen  

Revisor har gjennomgått resultatene fra elevundersøkelsene gjennomført i perioden 2016 til 

2018. Resultatene viser at det for samtlige år er elever som gir uttrykk for at de i varierende 

grad blir mobbet. For samtlige år finnes det også eksempler på at elever uttrykker å ha opplevd 

mobbing fra voksne på skolen. På enkelte klassetrinn har skolen benyttet seg av en utvidet 

versjon av elevundersøkelsen hvor flere spørsmål tilknyttet mobbing er inkludert.   

2.3.2 Kompetanse for et trygt og godt skolemiljø 

- Ledelsen 

Rektor er kjent med at det i 2017 ble det innført nye regler i opplæringsloven knyttet til 

psykososialt elevmiljø. På bakgrunn av dette har skolene jobbet med den såkalte 

«aktivitetsplikten», ved gjennomgang i skolene av et eget hefte ved navn «aktivitetsplikten i 

praksis5» og ved å se på konkrete case. Det var tidligere rektor og rådgiver som hadde ansvaret 

for opplæringen tilknyttet nye 9A da denne trådte i kraft. Opplæringen foregikk i de to 

teammøtene i uken som avholdes på ettermiddagen. Som del av opplæringen gjennomgikk 

 

5 Heftet «aktivitetsplikten i praksis» 

Url:https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13370613/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Nettbutikk/Aktivitetsplikten-

2017-Laringsmiljosenteret.pdf 

 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13370613/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Nettbutikk/Aktivitetsplikten-2017-Laringsmiljosenteret.pdf
https://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/13370613/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8senteret/Pdf/Nettbutikk/Aktivitetsplikten-2017-Laringsmiljosenteret.pdf
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en av lærerne de sakene vedkommende hadde vært i befatning med. Ifølge rektor er alle 

ansatte involvert i dette arbeidet, med unntak av renholdere og vaktmester.   

 

Vevelstad er en av fem kommuner i Nordland fylke som har deltatt i programmet «inkluderende 

barnehage og skolemiljø6», og var med i den første puljen som gjennomførte opplæringen. 

Programmet omfattet en presisering av bestemmelsen i kapittel 9A i opplæringsloven og 

rammeplanen for barnehager. Ifølge rådmannen ble det også orientert om virkemidler man 

kunne benytte seg av for å bedre skolemiljøet. Revisor har fått innsyn i kursmateriell fra disse 

samlingene. Det var tidligere rektor i kommunen og rådgiver som deltok på dette programmet 

som hadde varighet i ett og et halvt år. Nå er det rådmannen og barnehageleder som sitter 

igjen med kunnskapen etter at rektor og tidligere rådgiver har sluttet. Vevelstad kommune skal 

lage en handlingsplan slik at man kan videreformidler hva som er lært gjennom dette 

programmet.  

- Ansatte 

Samtlige av lærerne vi har snakket med har fått opplæring i skjemaer knyttet til psykososialt 

miljø og 9A saker, men det uttrykkes allikevel at det foreligger en usikkerhet knyttet til bruken 

av enkelte skjemaer. Det bekreftes også at det er gjennomgått konkrete case for å bedre 

håndtere saker som dukker opp. Enkelte av lærerne uttaler at de har opplevd dette som en 

nyttig måte å lære på. Lærerne har fått informasjon om at skjemaer er å finne på skolens 

fellesområde.  

Assistent vi har snakket med opplyser å ikke ha fått opplæring i tilknytning til elevenes 

psykososiale miljø eller andre interne rutiner. Vedkommende har enkelte ganger ikke kunnet 

delta på teammøtene da dette sammenfaller med gjennomføring av leksehjelp. 

Tilbakemeldingen fra de vi har intervjuet går også på at det ikke er gjennomført kursing i 

«digital mobbing», relasjonsbyggingskurs, eller øvrig kompetanseheving i forhold til elevenes 

psykososialt miljø. 

2.3.3 Samarbeid om et trygt og godt skolemiljø 

Rektor er usikker på hvor godt Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er inne i det psykososiale 

miljøet fordi hun er ny i jobben, men har inntrykk av at de er engasjerte dersom de ikke er enig 

med forholdene ved skolene. Det er etablert et Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg7 for Visthus 

 

6 Url: https://www.udir.no/kompetanse-mobbing 

7 For Vevelstad kommune er Samarbeidsutvalget slått sammen med Skolemiljøutvalget.  

https://www.udir.no/kompetanse-mobbing


Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 Elevenes psykososiale miljø 15 

oppvekstsenter, men det er ikke valgt leder for Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg for 

Vevelstad sentralskole, dette ifølge rektor på grunn av manglende oppmøte.  

Revisor har vært i kontakt med leder for samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget for Visthus 

skole og leder for FAU for Vevelstad skole, da som leder for både Vevelstad sentralskole og 

Visthus skole.  

Leder for samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget uttaler at man har avholdt møter et par ganger 

i løpet av skoleåret. Tema som drøftes er hva som skal til for at elevene har det bra og hva 

man kan hjelpe til med for at skoledagen blir god. Oppfatningen er at alle elever ved skolen på 

Visthus trives og er fornøyd. Utvalget har sett enkelte planer som skolen har utarbeidet, men 

har ikke kjennskap til elevundersøkelsen. Det uttales videre at rektor har vært og gitt 

orienteringer i utvalget og at rektor oppfattes som tilgjengelig ved behov.  

Leder for FAU ved Vevelstad skolene meddeler at utvalget har hatt ambisjoner om å følge opp 

sin opprinnelige møteplan, men at dette har sviktet det siste halve året. FAU har utarbeidet 

egne vedtekter. Skolemiljøet har vært en aktuell sak for FAU og leder har vært en pådriver i 

dette arbeidet. I mai 2017 sendte blant annet FAU et brev til skoleledelsen som gjaldt 

manglende oppfølging av skolemiljøsaker. Leder uttaler at forholdene har bedret seg etter 

denne prosessen, men at det helt siden 2008, men også i dag, mangler enkelte ting når det 

gjelder dokumentasjon av skolemiljøsaker og den oppfølging som foretas, samt konkrete 

planer og svakheter i dialogen med foreldrene som har vært involvert i en mobbekonflikt. 

Inntrykket hos leder i FAU er at det har foreligget usikkerhet blant de ansatte hvordan man 

skal jobbe med denne materien. FAU har fått innsyn i de planer som skolene har vedørende 

skolemiljøet, herunder interne rutiner, ordensreglement, skoleruta, samt informasjon om 

elevundersøkelsen. Det gis også uttrykk for at skoleledelsen ikke alltid har holdt FAU oppdatert 

om skolemiljøet og de endringer i rutinene som er blitt foretatt.   

FAU avhold i november 2017 et møte hvor det ble utarbeidet et brev med innspill til 

virksomhetsplanen for Vevelstad skoleverk 2017. Brevet signaliserer at tillitsforholdet og 

samarbeidet mellom FAU og forrige rektor ble oppfattet som krevende. Brevet fra FAU 

inneholdt konkrete forslag til suppleringer av virksomhetsplanen. Vevelstad kommune sin 

virksomhetsplan for grunnskolene 2018-2022 ble revidert 20.6.18 hvor flere av de foreslåtte 

supplementene FAU kom meg ble tatt inn i planen.  

Elevrådet er ifølge rektor gitt anledning til å komme med uttalelser til kommunedelplan 

samfunnsdel og virksomhetsplaner. Revisor har spurt elevrådet om temaet psykososialt 

elevmiljø er tatt opp i elevrådet, noe de besvarer benektende på. Enkelte av lærerne har 

inntrykk av at elevrådet i større grad involveres i andre sammenhenger enn når det gjelder 
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elevmiljøet. Ifølge rådmannen har elevrådet deltatt i en arbeidsgruppe som har jobbet med å 

utarbeide en handlingsplan relatert til skolemiljøet (som del av prosjektet inkluderende 

barnehage og- skolemiljø), dette sammen med rektor, ansatte, foreldre og representant for 

skoleeier. Ifølge rådmannen ble mange tiltak fra elevene fremmet her. Elevrådet var nytt fra 

høsten 2018 noe rådmannen tolker kan være årsaken til at dette ikke ble nevnt i revisors sitt 

møte med det nåværende elevrådet.   

Rådmannen uttaler at det er etablert et regionalt skole/ressurssenter for alle de fem 

kommunene på Sør-Helgeland og at det er gjort vedtak på dette i samtlige av kommunen i 

denne regionen. Ressurssentret er underlagt rådmannen i Brønnøysund, der RKK8 og PPt9 

også inngår. Det er bevilget skjønnsmidler over tre år fra fylkesmannen til prosjektet, samt at 

regionrådet er inne med midler. Det skal ansettes personer i tillegg til nåværende stab i 

Brønnøysund som skal jobbe mot skolene, og hjelpe til på ulike felt. Revisor har mottatt vedtak 

for Bindal, Vega og Vevelstad kommune for «regional skolesatsing Sør-Helgeland». Temaet 

skolemiljø eller psykososialt elevmiljø er imidlertid ikke omtalt i samarbeidsavtalen.  

2.4 Vurdering 

2.4.1 Systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø 

Revisors vurdering er at skolene ikke fullt ut arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme 

det psykososiale miljøet på skolene.  

Av kontinuerlig og systematisk arbeid viser skoleledelsen blant annet til elevundersøkelsen, 

det nettbaserte verktøyet Moava 1310, ny inspeksjonsplan og virksomhetsplanen med mål og 

konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. På bakgrunn av intervjuene med lærerne tyder revisors 

gjennomgang på at ansatte ved skolene ikke deltar i arbeidet med elevundersøkelsen, noe 

som fører til at resultatene ikke blir benyttet som ledd i forbedringsarbeidet ved trinnene ved 

skolene. Elevundersøkelsen vil i seg selv være en begrenset kilde for å kartlegge skolemiljøet, 

dette spesielt med tanke på at et fåtall trinn og elever deltar. Derfor vil det være viktig å se alle 

elementene og verktøyene for det systematiske arbeidet samlet, dette for å oppnå en helhetlig 

og fullstendig evaluering av skolemiljøet på alle trinn. Også inntrykkene som lærere sitter igjen 

med fra elev- og foreldresamtaler, forholdet mellom ordensreglementet og skolemiljøet, samt 

vurderinger av mål og konkrete tiltak i virksomhetsplanen bør tas med i evalueringen av det 

systematiske arbeidet. Det vil også være relevant å undersøke bakgrunnen for at enkelte 

elever gir uttrykk for at de føler seg mobbet av voksne ved skolene.  

 

8 Regionalt kompetansekontor  

9 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
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2.4.2 Kompetanse for et trygt og godt skolemiljø 

Revisors vurdering er at skolene i Vevelstad har et gjenstående arbeid med å sikre at ansatte 

har den nødvendige kompetansen og kunnskapen om skolemiljøet. Dette gjelder både 

kompetanseutvikling for ansatte og ansatte sin kunnskap om innholdet av interne rutiner ved 

skolene.  

Kommunen bør ha et kontinuerlig fokus på kompetanseheving innen psykososialt elevmiljø, 

dette da det psykososiale samspillet mellom elever er i stadig utvikling, blant annet når det 

gjelder «digital mobbing». Digital mobbing er også trukket frem som et moment i FAU sitt brev 

til skolens ledelse i mai 2017, samtidig som det stilles spørsmålstegn ved kompetansen for 

skolemiljøet generelt sett hos ansatte i Vevelstad skolene. Som et ledd i kompetansehevingen 

vil det også være viktig at kunnskapen som rådmannen har tilegnet seg gjennom deltagelse 

på kurset «inkluderende barnehage og skolemiljø» blir videreformidlet til ansatte ved skolene. 

Revisor støtter rådmannens uttalelse om at kunnskapen fra tidligere kursdeltagelsen må 

videreformidlet de øvrige ansatte og at dette arbeidet bør prioriteres så snart som mulig. Dette 

er viktig med tanke på at informasjonen som gis skal være oppdatert og relevant opp mot 

gjeldende regelverk.  

Revisors gjennomgang viser at enkelte ansatte som assistent, renholdere og vaktmester ikke 

har blitt involvert i opplæringen i regelverket tilknyttet elevenes psykososiale miljø, samt de 

interne rutinene ved skolene. Dette er ikke i samsvar med egne målsettinger i 

virksomhetsplanen som regulere veiledning ovenfor vikarer/assistenter og forutsetningene i 

opplæringsloven når det gjelder hvem som er ment å skal omfattes av regelverket.  

2.4.3 Samarbeid om et trygt og godt skolemiljø 

Revisors vurdering er at elevrådet, SU/SMU ved Visthus skole, samt foreldrerådet gjennom 

FAU har blitt involvert i arbeidet med det psykososiale miljøet ved skolene.  

Forhenværende elevråd er ut fra de opplysninger som er gitt blitt inkludert i det psykososiale 

elevmiljøet, dette gjennom å komme med innspill til tiltak for handlingsplan for skolemiljøet. 

Revisors oppfatning på bakgrunn av samtale med leder for SU/SMU ved Visthus skole, er at 

samarbeidet SU/SMU har med skolen oppfattes som godt og tilstrekkelig, dette ut fra at 

elevene ved skolen ser ut til å trives. Leder for FAU for Vevelstad skolene gir uttrykk for at 

samarbeidet med skoleledelsen tidligere har vært utfordrende, men at dette i de seneste årene 

har bedret seg. Et bevis på dette er at FAU sine innspill i brevet fra november 2017 ble vektlagt 

og tatt hensyn til i revideringen av virksomhetsplanen foretatt i juni 2018. Dette taler for at 

samarbeidet i den senere tid både har fungert og har hatt nytteverdi for begge parter. Selv om 
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FAU gir uttrykk for å ha opplevd en positiv utvikling i arbeidet skolene har foretatt med 

skolemiljøet påpekes det fortsatt enkelte forbedringspunkter.  
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3 HÅNDTERING AV SKOLEMILJØSAKER 
I dette kapitlet gjennomgår vi skolenes rutiner og prosedyrer for arbeidet med konkrete 

skolemiljøsaker.  

3.1 Problemstilling 
Følgende delproblemstilling er besvart i dette kapitlet: 

 

- Har skolene rutiner og god praksis for håndtering av skolemiljøsaker? 

 

3.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne delproblemstillingen: 

 

• Skolene skal ha prosedyrer for å håndtere varsel 

• Prosedyrene for håndtering av varsel skal gjøres kjent for alle ansatte 

• Skolene skal umiddelbart undersøke saker som blir varslet 

• Skolene skal sette inn egnede tiltak og vurdere om tiltakene virker 

• Skolene skal utarbeide en aktivitetsplan (dokumentasjonsplikt) for den gjeldende 

saken 

 

3.3 Data 

3.3.1 Prosedyrer for varsel  

Revisor har mottatt rutinebeskrivelser og dokumentasjon for kommunens arbeid med 

psykososialt elevmiljø, herunder rutine for «Handlingsplikt § 9a-1» datert 14.12.17. I rutinen er 

det i punkt 2 sagt at «Den som mottar varslet fyller inn «rød del» i skjemaet Varsling 9A 

ELEVNAVN DATO som ligger på skolens fellesområde under mappen 1 VARSLING». I dette 

skjemaet er det i «rød del» bedt om å fylle ut dato for når det er varslet, hvem det er som 

varslet og hva varslet gjelder. Innfyllingene i «rød del» skal ifølge punkt tre i rutinen sendes på 

mail til rektor. Rektor skal igjen respondere på denne mailen samme dag.  

Kommunen har også en rutine «Å ivareta elever med nære relasjoners uheldig søkelys». 

Hensikten er ifølge rutinen selv å «best mulig ivareta skolens elever og deres psykososiale 

miljø i skolen der foresatte/slektninger/nær familie har gjort noe som førere til at det rettes et 
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uheldig søkelys i samfunnet mot dem». Her er det gitt at når ansatte i skolen får kjennskap til 

dette «skal kun rektor informeres umiddelbart» 

Rektor uttaler at dersom ansatte oppdager mobbing blir det gitt beskjed til kontaktlærer og 

rektor. Det har ikke vært noe felles dialog i ansattgruppa på hva det skal reageres mot. Dette 

er individuelt fra lærer til lærer og man må ta det som kommer.   

Når det gjelder prosedyrer for varsling er rektor usikker på om det er bestemt at dette skal 

være skriftlig. Det uttales også fra en av lærerne at det kan være vanskelig å komme i kontakt 

med rektor for å drøfte problemstillinger opp mot skolemiljøet, dette da man har fulle dager 

som lærer. 

3.3.2 Kjennskap til prosedyrer for varsel  

Samtlige av lærerne og assistent vi har snakket med bekrefter at et varsel eller en bekymring 

fra elev skal tas opp enten med rektor eller kontaktlærer. De fleste av de vi har spurt uttaler at 

rektor er den man kontakter, men enkelte synes det er mest hensiktsmessig å ta kontakt med 

kontaktlærer når det gjelder vedkommende sin elev.  

Revisor har også spurt ansatte om det hender at tilfeller knyttet til skolemiljøet ofte ordnes opp 

i uten å gjøre en 9A-sak ut av det. Svarene vi har fått kan tyde på dette og det uttrykkes at det 

i enkelte tilfeller kan være en terskel for å skulle si at noe er en 9A-sak. Rektor har også inntrykk 

av at enkelttilfeller blir ordnet opp uten at aktivitetsplikten inntreffer. 

3.3.3 Undersøkelsesplikten 

Som beskrevet i rutine for «Handlingsplikt § 9a-1» datert 14.12.17, skal rektor i henhold til 

punkt fem i rutinen oppnevne en «oppfølger» av elevsaker. «Oppfølgeren» har ansvaret for å 

fylle inn «gul del» i skjemaet Varsling 9A, hvor man blant annet skal utpeke hvem 

undersøkelser er utført av.  Revisor har også mottatt et skjema med tittelen «Observasjon av 

elev/elever» Her bes det om at det fylles inn informasjon om når observasjon utføres, hvilket 

kroppsspråk eleven har, hvilket ansiktsuttrykk eleven har, og hvilke ord, lyder og tonefall som 

eleven har. Det bes også om å utfylle hva som har skjedd og lærerens synspunkt.  

Rektor uttaler at skjemaet for observasjon som fremgår av rutinene, enda ikke har blitt brukt. 

Dette bekreftes også av enkelte lærere som ikke kjenner til skjemaet. En av lærerne vi har 

snakket med sier at måtene å undersøke på kan variere. En måte kan for eksempel være å 

avholde samtaler med foreldre eller elever. En annen lærer uttaler at praksis har vært at man 

snakker med begge elevene som har vært involvert i hendelsen og skriver referat fra 

samtalene. Referatet blir lagret på eget område og egen mappestruktur. Det gis også 

eksempler på at episoder som har preget elevene utenfor skolen blir sjekket ut.  
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De fleste ansatte vi har intervjuet uttaler at elevsaker tas opp på ukentlige fellesmøter for 

ansatte og er en fast post på programmet. Det hender at lærere oppfordrer andre ansatte til å 

følge ekstra med på elever, slik at man får drøftet elevens adferd på et senere fellesmøte. Det 

informeres også om at helsesøster har vært tilstede i disse møtene og informert om det hun 

gjør. Inntrykket av hvor godt fellesmøtene fungerer med tanke på å bedre skolemiljøet er delt, 

dette ut fra de vi har snakket med på intervjuene. Enkelte ansatte føler at møtene fungere godt, 

mens andre gir uttrykk for at man sitter mye for seg selv og jobber selvstendig. Det gis også 

eksempler på at man savner det å ha en teamleder, samt tydeligere rutiner for arbeidet med 

observasjon.   

3.3.4 Tiltak og evaluering  

Som beskrevet i rutine for «Handlingsplikt § 9a-1» datert 14.12.17, skal den som er oppnevnt 

som «oppfølger» av rektor, fylle inn hvilke tiltak som skal iverksettes og oppstart og varighet 

for disse, samt tidspunkt for evaluering av tiltak, dette i «gul del» av skjemaet Varsling 9A. 

Ansatte i skolen gir i intervju beskrivelser av ulike tiltak for å bedre det psykososiale miljøet. 

Flere henviser til at man avtaler møter med foreldre og går i dialog med dem for å finne frem 

til hensiktsmessige tiltak. Det uttales også at det kan være vanskelig å vite når man skal sette 

inn tiltak.  

En av de ansatte beskriver at tiltak som settes inn dokumenteres i et Word-dokument på 

intranettet, men at det er usikkert om 9A-saker også dokumenteres i elevmappen. Tiltakene 

som settes inn og dokumenteres kan være at man jobber med caser i klassen, samtaler med 

elev som føler seg krenket, samtale med den som krenker og eventuelt en samtale med begge 

parter sammen hvis man anta at dette er det mest hensiktsmessige. Andre eksempler er 

tiltaket «hemmelig elev» hvor elev får ekstra fokus på seg. Her har man innført en 

smilefjesordning med belønning som klassen kunne velge selv. Ordningen går ut på at en elev 

i klassen blir hemmelig valgt som bare læreren vet om. Elevene får et oppdrag av læreren, for 

eksempel å ikke komme med upassende kommentarer eller være negativ mot hverandre. Hvis 

den «hemmelige eleven» greier oppdraget får alle elevene dagen godkjent. Elevene får ikke 

vite hvem den hemmelige eleven var i etterkant av oppdraget. Erfaringene med bruk av 

«hemmelig elev» har vært positive.  

En annen ansatt forteller at tiltak kan bestå i å foreta utredning innen PPt, ha ekstra timer eller 

at det etableres en «kontrakt» mellom eleven og lærer for at eleven skal kunne oppnå et gode. 

Kontrakten er skriftlig og lagres internt på egen PC og minnepenn, men ikke på elevmappen. 

Kontrakten inneholder blant annet en beskrivelse av ønsket atferd mot medelever. Kontrakten 
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er gjensidig, der begge parter må oppfylle ønsket fra den andre sin side. Slike tiltak med 

kontrakter etableres i samråd med foresatte.  

En tredje ansatt uttaler at man for mindre barn kjører tiltak for å bedre samspillet i leken, dette 

da det er i leken at konflikter ofte oppstår. Her vil den ansatte sin oppgave være å observere 

og veilede barna i lek. Inntrykket er at det er viktig at voksne er tilstede i friminuttene for å få 

et korrekt bilde av samspillet elevene mellom.  

Enkelte ansatte føler at de kan samarbeide godt med andre lærere når det gjelder å bedre det 

psykososiale miljøet, men det finnes også eksempler på det motsatte hvor ansatte gir uttrykk 

for at man ikke har andre å støtte seg på når det gjelder håndteringen av saker.  

Flere ansatte henviser til at det er en mulighet å benytte kommunens ressursteam (R-team) i 

forbindelse med elevsaker. En av de ansatte har hatt erfaring med at man ikke blir involvert i 

saken i etterkant av at man har meldt inn saken. Oppfatningen hos en av de ansatte er at R-

team er en bedre samarbeidspartner i saker som omhandler det faglige, enn når det kommer 

til skolemiljøet.   

3.3.5 Aktivitetsplaner   

Revisor har mottatt to ganske like skjema med kolonner for innfylling av når varslet er mottatt, 

hvem som varslet, hva det er varslet om, hvem undersøkelser er gjennomført av, hvilke tiltak, 

varighet og lengde, som er tiltenkt og tidspunkt for evaluering av tiltak. Det ene skjemaet har 

benevnelsen «§ 9A – Elevenes psykososiale miljø – Skolens handlingsplikt» som er et 

papirdokument, men det andre skjemaet har benevnelsen «Varsling 9A» som er et Word-

dokument. Ifølge rektor er det kontaktlærer som skal fylle ut aktivitetsplanen, noe rektor mener 

fremgår av selve planen. Rektor skal videre godkjenne planen i samråd med foreldrene. 

Revisor har bedt rektor om å få tilsendt eksempler på dokumentasjon tilknyttet 9A-saker. Til 

sammen har revisor mottatt dokumentasjon fra tre elevsaker. Fylkesmannen har vært involvert 

i en av disse sakene og har i sitt vedtak konkludert med at Vevelstad sentralskole hadde oppfylt 

aktivitetsplikten. Fylkesmannens redegjørelse påpeker imidlertid forbedringspunkter i arbeidet 

når det gjelder raskere og bedre kommunikasjon med foresatt, samt en etterlysning av 

dokumentert aktivitetsplan på et tidligere tidspunkt. I sak nummer to fra 2017 er skjemaet «elev 

involvert i § 9A» benyttet. Her er punktene varsling10, undersøkelse11 og tiltak redegjort for, samt 

at det er benyttet eget skjema for «observasjon av elev/elever». For denne saken er det ikke 

 

10 Rektor har signert og er dermed varslet.  

11 Eget skjema for undersøkelse er benyttet.  
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vedlagt dokumentasjon knyttet til evalueringen12 av de tiltak som er satt inn. I en tredje sak fra 

2018 er skjemaet «varsling 9A» benyttet. Samtlige av delpliktene i opplæringsloven § 9A-4 er 

beskrevet og dokumentert. I samtlige saker har man undersøkt de faktiske hendelsene 

umiddelbart eller i kort tid etter at de fant sted. Det er dokumentert at rektor har fått varsel og 

kunnskap om hendelsene i alle sakene som revisor har fått innsyn i.   

Flere av de ansatte uttrykker bekymring for skolenes lagring av dokumentasjon tilknyttet 

elevsaker. Det antas at lagringen ikke er i tråd med regelverket. Det gis eksempel på at 

dokumentasjon knyttet til elever og elevsaker både finnes i papirversjon, i mappesystem på 

intranett, på ansattes egne PC’er og i elevmapper. Det uttales videre at alle lærere og 

assistenter har tilgang til dokumentasjonen som ligger i mappesystemet på intranett, mens alle 

lærere har tilgang til elevmappene. Det gis uttrykk for at dette problemet er tatt opp med 

ledelsen, og at rådmannen har gitt tilbakemelding om blant annet digitale elevmapper står på 

dagsorden.  

3.4 Vurdering 

3.4.1 Prosedyrer for varsel  

Revisor vurdering er at skolene har prosedyrer for varsling, dette blant annet gjennom sin 

rutine for «Handlingsplikt § 9a-1» datert 14.12.17.  

Her er det beskrevet at varsling skal skje skriftlig og at varslet skal sendes på e-post til rektor. 

Revisors inntrykk er at skolene og de ansatte ikke har hatt en felles prosess for å komme frem 

til hvilke tilfeller det skal gis varsel om. Dette kunne med fordel vært gjort for å oppnå en størst 

mulig grad av likebehandling mellom tilfeller. Også i FAU sitt brev fra november 2017 med 

innspill til virksomhetsplanen er det påpekt at lærere bør jobbe med å få på plass en felles 

forståelse av mobbebegrepet.  

3.4.2 Kjennskap til prosedyrer for varsel  

Revisors vurdering er at det ikke fullt ut er kjennskap til innholdet av varslingsprosedyren blant 

ansatte og rektor.  

Av rutinene fremgår det at rektor skal motta varslet, mens i intervju med ansatte og rektor 

fremstår det også som at kontaktlærer er en alternativ person som kan varsles. Uansett om 

kontaktlærer varsles krever loven i § 9A-4 andre ledd at rektor i tillegg skal varsles. Som nevnt 

ovenfor er det viktig at samtlige ansatte har kjennskap til denne prosedyren, da både lærere, 

 

12 Tidspunktet for evaluering er datert til slutten av februar, noe som taler for at evalueringen burde vært dokumentert i saken.  
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assistenter, samt renholdere og vaktmester etc. Loven peker i § 9A-4 andre ledd på at «alle 

som arbeider på skolen» har et ansvar med å varsle og dermed skal kjenne til disse 

prosedyrene. Det er viktig at rektor har et klart forhold til denne prosedyren og gjør det tydelig 

blant alle ansatte at det er rektor som skal varsles.  

3.4.3 Undersøkelsesplikten 

Revisor vurdering ut fra tilsendt dokumentasjon og gjennomførte intervjuer er at saker blir 

undersøkt umiddelbart, men at dette per i dag ikke dokumenteres slik som rutinen gir anvisning 

på. 

Revisor har fått tilsendt en sak hvor skjemaet for observasjon er benyttet, men har fått opplyst 

at skjemaet ikke er tatt i bruk på fast basis. Dette bekreftes av ansatte vi har intervjuet. Praksis 

på dette området er dermed ikke er i tråd med egen rutine.    

Revisor ønsker i tilknytning til undersøkelsesplikten også å knytte noen kommentere til 

informasjonsdelingen mellom det pedagogiske personalet når det gjelder skolemiljøsaker. 

Som rådmannen tidligere13 var inne på er det tradisjon for at alle ansatte deler alt av 

informasjon mellom seg. Når det kommer til samarbeid mellom det pedagogiske personalet 

internt på skolen er kunnskapsdeling en aktuell problemstilling når det gjelder elevsaker, som 

i utgangspunktet omfattes av taushetsplikten. Forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 3 

bestemmer at taushetsplikten ikke er til hinder for at «at opplysningene er tilgjengelig for andre 

tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig 

arbeidsordning …». I en veileder om taushetsplikt utgitt av Kommunenes Sentralforbund (KS) 

tolkes denne bestemmelsen til å gi et forholdsvis åpent rom for å meddele opplysninger internt 

blant kollegaer, dette blant annet i skolen når det gjelder forhold ved barnet. En forutsetning er 

imidlertid at det er hensiktsmessig i forhold til arbeidet med barnet14. Bestemmelsen får ikke 

anvendelse i relasjon til andre organer eller etater, herunder helse, sosial og 

barnevernstjenesten. Helsesøster vil derfor ikke kunne påberope seg denne bestemmelsen 

når det gjelder å gi informasjon videre til lærere, dette da taushetsplikten for helsepersonell 

føler bestemmelsene i helsepersonelloven, jf. § 2115.  

  

 

 

13 Se avsnitt 2.3.1 

14 Veileder: taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier, KS, 2013. s 31-32.   

15 For å kunne gi informasjon videre til rektor eller lærer ved skolen er helsesøster derfor avhengig av samtykke fra eleven, jf. 

helsepersonelloven § 22.  
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En forutsetning for deling av informasjon i vårt tilfelle er at opplysningene som deles skal vært 

hensiktsmessige for å løse oppgaven med å skaffe til veie et trygt og godt skolemiljø for 

elevene, som er formålet med bestemmelsene i kapittel 9A i opplæringsloven.  

3.4.4 Tiltak og evaluering  

Revisors gjennomgang tyder på at skolene setter inn tiltak og vurdere egnetheten av disse i 

skolemiljøsaker. Ut fra samtaler med ansatte gis det flere ulike eksempler på tiltak som 

benyttes i forbindelse med skolemiljøet, dette som for eksempel samtaler med den som blir 

mobbet, den som mobber og foreldre, tiltak for å bedre leken, «hemmelig elev» og inngåelse 

av «kontrakt» for å oppnå et gode. Det er satt inn tiltak i samtlige saker som revisor har fått 

innsyn i, men for en av disse sakene mangler det dokumentasjon for evalueringen av tiltakene.     

3.4.5 Aktivitetsplaner   

Revisors vurdering er at skolene har utarbeidet aktivitetsplaner for de sakene revisors har fått 

innsyn i. Gjennom intervjuene gis det hos enkelte uttrykk for at det kan være en terskel å 

definere noe som en 9A-sak. Dette kan tale for at det i realiteten burde vært utarbeidet flere 

aktivitetsplaner i enkelte av tilfellene som ansatte har observert. 

Skoleledelsen har utarbeidet flere typer skjema for delpliktene i opplæringsloven § 9A. 

Revisors inntrykk er at enkelte av disse skjemaene til en viss grad overlapper hverandre16, 

samt at ansatte gjennom intervju gir uttrykk for at det ikke har fullstendig oversikt over hvilke 

skjemaer som til enhver tid skal benyttes. Ut fra dette kan det være aktuelt å gjennomgå hvilke 

skjemaer som er nødvendige for å oppfylle dokumentasjonsplikten. Hensikten må være at 

ansatt skal kunne forholde seg til skjemaer som er håndterbare og oversiktlige, samtidig som 

at dette ikke går på bekostning av innholdet av dokumentasjonsplikten. For det andre vil det 

være viktig å forsikre seg om alle ansatte har en lik praksis når det gjelder bruken og utfyllingen 

av skjemaene.   

Revisor ønsker til slutt å knytte noen kommentarer til skolenes behandling av 

personopplysninger. Bestemmelser knyttet til dette finner vi i personvernforordningen, som 

anses som norsk lov ved inkorporasjon, jf. personopplysningsloven. I artikkel 5 bokstav f) sies 

det blant annet at personopplysninger skal «behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig 

sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot autorisert eller ulovlig behandling og 

mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske 

tiltak». jf. også artikkel 24 og 32 som utdyper artikkel 5. 

 

16 I en sak er dokumentet «Elev involvert i 9A» benyttet, mens i et annet tilfelle er «Varsling 9A» benyttet.  
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Ovenfor er det vist til at det i loven er åpnet opp for kunnskapsdeling mellom kollegaer når det 

gjelder skolemiljøet og elevsaker, men at slik informasjon kun kan deles mellom de ansatte 

som er konkret involvert i en sak, og hvor kunnskapsdelingen er nødvendig og relevant for å 

løse saken. Rektor og ansatte ved skolen har en forpliktelse til å påse at andre som ikke har 

en slik rett til innsyn ikke får tilgang til denne typen dokumentasjon17. Ved at enkelte opplyser 

å lagre dokumentasjon med personopplysninger i tilknytning til skolemiljøsaker ulikt, 

eksempelvis på papir, på egen PC, minnepinne eller i mappesystemet på intranett, vil dette 

bidrar til en uensartet praksis som lettere kan føre til at opplysninger kommer på avveie eller 

går tapt. At skolen ikke har klare og tydelige rutiner for å sikre forsvarlig lagring av 

dokumentasjon kan også tenktes å bidra til at ansatte vegrer for å dokumentere eller velger å 

ikke dokumentere forhold knyttet skolemiljøet eller elevsaker.   

 

17 Aktivitetsplaner vil normalt komme inn under den lovpålagte taushetsplikten, jfr. tolkningsuttalelse fra KMD «om innsyn i 

aktivitetsplaner», 2018. s, 1. Url: https://www.udir.no/contentassets/7ff40bd555f549bca67cbf13e6011d50/28.09.18-om-innsyn-i-

aktivitetsplaner.pdf 

 

https://www.udir.no/contentassets/7ff40bd555f549bca67cbf13e6011d50/28.09.18-om-innsyn-i-aktivitetsplaner.pdf
https://www.udir.no/contentassets/7ff40bd555f549bca67cbf13e6011d50/28.09.18-om-innsyn-i-aktivitetsplaner.pdf
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4 HØRING 
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmann i Vevelstad kommune den 21.08.19 med 

frist for tilbakemelding den 04.09.19. Revisor mottok høringssvaret den 06.09.19. 

Høringssvaret er vedlagt rapporten i sin helhet i vedlegg 3. Revisor har korrigert faktafeil i tråd 

med tilbakemeldingene fra rådmann. Opplysningene har også medført endring i en av revisors 

vurderinger.    
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5 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

5.1 Konklusjon 
Revisors gjennomgang viser at kunnskap om skolemiljøet til en viss grad innhentes og 

bearbeides på en systematisk måte. Skoleledelsen og skolene benytter ulike verktøy som 

elevundersøkelsen, Moava 1310 og virksomhetsplanen i forbindelse med kartleggingen av 

skolemiljøet. Revisor ønsker i denne sammenhengen å peke på at det er viktig å se 

virkemidlene som benyttes ved skolene i sammenheng når det gjelder evalueringen av det 

systematiske arbeidet. Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått blir ikke ansatte, utover 

skoleledelsen, involvert i bearbeidingen av elevundersøkelsen. Dette må anses som en 

svakhet ved forbedringsarbeidet på trinnene. Når det gjelde å gi ansatte nødvendig 

kompetanse og kunnskap om skolemiljøet har skolene fortsatt et gjenstående arbeidet med 

dette, både når det gjelder kompetanseheving på digital mobbing, samt at ansatte får ta del i 

den kunnskapen som ledelsen har tilegnet seg ved kursing. Det er etablert et samarbeid med 

ulike representanter for de foresatte som har hatt direkte betydning for skolenes arbeid med 

skolemiljøet. Elevrådet har blitt inkludert i arbeidet med skolemiljøet.   

Det er etablert rutiner for håndteringen av skolemiljøsaker, men gjennomgangen tyder på at 

det er enkelte avvik fra målsettinger og rutiner. Ikke alle ansatte som assistent, renholdere og 

vaktmester har fått kunnskap om varslingsplikten fra skoleledelsen, samt at det for enkelte 

fremstår som noe uklart hvilke skjemaer som skal benyttes i håndteringen av 9A-saker. 

Gjennomgangen tyder også på at det ikke er godt nok kommunisert ut til ansatte at varsling 

skal skje til rektor og ikke bare kontaktlærer. Det vil i fremtiden derfor være viktig å ha et ekstra 

fokus på varslingsplikten, dokumentasjon av 9A-saker, samt en hensiktsmessig og forsvarlig 

oppbevaring av denne typen dokumentasjon.      

Revisors hovedkonklusjon er at Vevelstad kommune i noen grad arbeider aktivt og 

systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene  

5.2 Anbefalinger 
Revisor anbefaler rådmannen å; 

- Påse at det foretas en helhetlig evaluering av det systematiske arbeidet, hvor alle aspekter 

og virkemidler for å bedre skolemiljøet gjennomgås 

- Påse at alle som arbeider på skolene får kunnskap om varslingsplikten  

- Påse at rutiner og skjema for arbeidet med 9A oppfattes og praktiseres likt blant ansatte  

- Påse at de pedagogisk ansatte involveres i bearbeidingen av elevundersøkelsen  
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- Påse at kunnskapen fra kurs18 ledelsen tidligere har deltatt på overføres til øvrige ansatte  

- Påse at oppbevaringen av dokumentasjon tilknyttet 9A-saker skjer på en forsvarlig og 

hensiktsmessig måte  

 

18 Blant annet fra kurset i «inkluderende barnehage og skolemiljø» 
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KILDER 
 

Lov:  

- Helsepersonelloven  

- Opplæringsloven  

- Personopplysningsloven  

Rundskriv:  

- Udir-3-2017 Rundskriv Skolemiljø 

- Udir-4-2014 Rundskriv Systemrettet arbeid  

Andre kilder:  

- Tolkningsuttalelse fra KMD «om innsyn i aktivitetsplaner», 2018 

- Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – 

familier, KS, 2013 
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VEDLEGG 2 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres 

revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og 

forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse 

kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske 

vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne 

forvaltningsrevisjonen har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier: 

▪ Opplæringslovens kap. 9A, 10, og 11 

▪ Udir-3-2017 Rundskriv Skolemiljø 

▪ Udir-4-2014 Rundskriv Systemrettet arbeid  

Utledede revisjonskriterier:  

Med virkning fra 01.08.17 ble det gjort en rekke endringer i opplæringslovens kapittel 9A for å 

forenkle regelverket og bruken av det. Revisjonskriteriene i dette kapitlet er i hovedsak utledet 

fra opplæringslovens kapittel 9 A, «Elevane sitt skolemiljø». Det er §§ 9A-2 og 9 A-3 som vil 

være utgangspunktet for kriteriene vi gjør våre vurderinger mot. 

Bestemmelsene i opplæringsloven er utdypet i rundskriv Udir-4-2014 og Udir-3-2017. I 

innledningskapitlet i rundskriv Udir-3-2017 vises det til at grunnskoleopplæringen er 

obligatorisk, og at det er viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Skolemiljøet skal 

fremme helse, trivsel og læring for elevene. Videre heter det at eleven har en individuell rett til 

et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø, og det fremheves at for det psykososiale 

miljøet er det elevens egen opplevelse som er avgjørende. Rundskrivet inneholder i hovedsak 

utdypende bestemmelser om plikten som skolen har når hendelser har oppstått, eller det er 

mistanke om at det skjer uønskede hendelser rundt en eller flere elevers psykososiale 

skolemiljø. Men for at retten til et trygt og godt psykososialt skolemiljø skal kunne ivaretas må 

skolen alene, eller sammen med andre tjenester og organ drive systematisk og aktivt 

forebyggende arbeid. Dette innebærer at skolen, ved rektor, skal arbeide kontinuerlig og 

systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø ved å systematisk skaffe seg kunnskap om 

skolemiljøet. Skoleeier må også sikre at det er nødvendig kompetanse ved skolen ved å sørge 

for kompetanseutvikling i forebygging og oppfølging av det psykososiale miljøet.  

I rundskrivet Udir-4-2014 understrekes det at det systemrettede arbeidet er en bestemmelse 

om internkontroll. Skolen må for å oppfylle kravet til internkontrollen sette seg mål for 

skolemiljøet og skolemiljøarbeidet, arbeide systematisk og planmessig for å nå målene og 

forebygge problemer, samt ha rutiner for å følge med på skolemiljøet og den enkelte elev sin 
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opplevelse av det, herunder ha rutiner for å avdekke og håndtere problemer når de dukker opp 

og kontrollerer at rutinene blir fulgt. Internkontrollen stiller også krav til at systemet 

dokumenteres slik at det kan benyttes av ansatte selv og som dokumentasjon for 

tilsynsmyndighetene.  

Opplæringsloven oppstiller på denne bakgrunn blant annet følgende bestemmelser knyttet til 

skolemiljøet:  

▪ Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring (§ 9A-2) 

▪ Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 

elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette 

blir gjort (§ 9 A-3, andre ledd) 

Aktivitetsplikten i kapittel 9 A i opplæringsloven går i korte trekk ut på følgende:  

• Skolen må ha prosedyrer for å håndtere varsel og disse må være kjent 

 • Skolen skal umiddelbart undersøke saker som blir varslet 

 • Skolen skal sette inn egnede tiltak 

• Skolen skal vurdere om tiltakene virker  

• Skolen skal utarbeide en aktivitetsplan (dokumentere saken) − hvilket problem som skal løses 

− hva skolen har planlagt − når tiltakene skal gjennomføres − hvem som er ansvarlig − når 

tiltakene skal evalueres 

I tillegg til kapittel 9 A, er det noen andre bestemmelser i opplæringsloven som også er viktig i 

forbindelse med aktivt og systematisk forebyggende arbeid: 

§ 10 - 8 om krav til kompetanseutvikling. Her formuleres det er et krav om riktig og nødvendig 

kompetanse i virksomheten, og at dette skal vurdert opp mot utviklingen i skolen og samfunnet.   

Kapittel 11: Organ for brukermedvirkning i skolen · §§ 11-1 – 11-4: Skolemiljøutvalg, elevråd 

og foreldreråd (foreldrerådets arbeidsutvalg). Alle disse utvalgene skal medvirke til et trygt og 

godt skolemiljø. 

Med bakgrunn i det overstående har revisor utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolene skal arbeide kontinuerlig og systematisk med å fremme det psykososiale 

miljøet på skolene.  

- ved å systematisk skaffe seg kunnskap om skolemiljøet.  
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• Skoleeier skal, sammen med skoleledelsen, sikre at det er nødvendig kompetanse 

ved skolen;  

- sørge for kompetanseutvikling i forebygging og oppfølging av det psykososiale 

miljøet.  

• Skolemiljøutvalg, elevråd og foreldreråd skal inkluderes i arbeidet med det 

psykososiale miljøet 

• Skolene skal ha prosedyrer for å håndtere varsel 

• Prosedyrene for håndtering av varsel skal gjøres kjent for alle ansatte 

• Skolene skal umiddelbart undersøke saker som blir varslet 

• Skolene skal sette inn egnede tiltak og vurdere om tiltakene virker 

• Skolene skal utarbeide en aktivitetsplan (dokumentasjonsplikt) for den gjeldende 

saken  
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VEDLEGG 3 – HØRINGSSVAR 
 

Revisor har den 06.09.19 mottatt følgende høringssvar: 

 

«Hei! 

Rektor Oddrun Moxnes og jeg har gått gjennom rapporten og har dette som kommentarer: 

Side 4: 

Revisors hovedkonklusjon: brukes «noen grad» som «karakterstyrken» av arbeidet med §9A 

– gir liten instruks hvor denne karakteren står 

Side 9: 

Vil presisere: Det er vesentlig for konklusjoner gitt i rapporten at; rektor, to av de intervjuede 

lærerne, samt assistent var nye i kommunen fra høsten 2018. (ikke bare lærerstaben som det 

står). 

Side 12: 

Andre avsnitt: 

«Rektor uttaler at det det har vært ambisjon ……………………….. 

Rektor var ny i jobben fra 1.9.2019 – har ikke uttalt seg med tilbakevirkende kraft. 

 

Side 14: 

Andre avsnitt: 

Det står Helgeland i stedet for Nordland fylke – korrigeres. 

2.3.3 

Rektor er usikker på hvor godt FAU er inne…………. 

Presiseres: usikker «fordi hun er ny i jobben». 

 

Side 15: 

Nest siste avsnitt – tredje setning: 
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Presiseres: …… samarbeidet mellom «forrige rektor» opplevdes……………. 

 

 

Siste avsnitt: 

Elevrådet har deltatt i arbeidsgruppe med arbeidet med å lage en handlingsplan for skolen for 

miljø (som del av prosjektet inkluderende barnehage- og skolemiljø). Dette sammen med 

rektor, ansatte, foreldre og representant for skoleeier. Mange tiltak ble fremmet fra elevene 

her. 

Det må presises at elevrådet var nytt fra høsten 2018 – og her kan ligge et årsaksforhold til at 

de ikke kjenner saken  

 

Side 17: 

Konklusjonen i pkt. 2.4.3 – siste setning gir urimelig mening, se avsnitt overfor. 

Oppsummering: 

Momentene overfor vil – etter det vi ser – måtte virke inn på konklusjoner i kap. 5.1. 

 

Dette er vårt innspill til rapporten. 

Med vennlig hilsen 

John Arne Andersen/Oddrun Moxnes» 
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