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Notat - tilbakemelding til Kontrollutvalget på forvaltningsrevisjon "Elevenes 

psykososiale miljø" 

 

Forvaltningsrevisjonens hovedproblemstilling for gjennomgangen av elevenes psykososiale miljø 

i Vevelstad var: «Arbeides det aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i 

grunnskolene i Vevelstad kommune?» Revisors hovedkonklusjon er at Vevelstad kommune i 

noen grad arbeider aktivt og systematisk for å avdekke og håndtere mobbing i grunnskolene. 

 

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

bearbeides på en systematisk måte. Skoleeier viser i denne tilbakemeldingen kun til forbedrings- 

og styrkingstiltak iverksatt etter revisjonsvedtaket, da man allerede da var kommet langt i dette 

arbeidet. Rapporten fremhever at 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 var godt nok kommunisert ut til ansatte at 

varsling skal skje til rektor og ikke bare kontaktlærer.  

 

Revisors- og kontrollutvalgets anbefalinger var: 

 

Revisor anbefaler skoleeier/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   

• 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   
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Det er innført prosedyre med rutine at alle ansatte som har med elever å gjøre, må gjennomgå 

kurs gjennom Visma Veilederen om Opplæringslovens bestemmelser i § 9A. Dette kvitters ut 

gjennom systemet som vider om man har fullført. 

 

Når det gjelder den lovbestemte varslingsplikten man har som offentlig ansatt, og spesielt i skole, 

er dette lagt inn som fast prosedyre under den første p planleggingssamlingen før skolestart hvert 

år. Dette sikrer repetisjon for tilsatte og at eventuelt nye ansatte blir skolert i lovverket og 

policyen skolen har på området. 

 

For å få en mest mulig lik praksis overfor elevmassen og at arbeidet med innholdet i § 9A, tas 

skjema og rutiner jevnlig og systematisk opp på fellesmøter med ansatte. Det er også opplyst om at all 

informasjon er lagt tilgjengelig under «filer» på Teams, der alle tilsatte har tilgang. Det oppfordres til 

bruk. 

 

Når det gjelder lærernes involvering i analyse og bruk av elevundersøkelsen, og sikring av at dette 

verktøyet benyttes, settes det nå av tid på fellesmøter, etter at resultatene foreligger. Her 

diskuteres i felleskap årsak – virkning, forbedringspotensialer og konkrete tiltak som må 

iverksettes for de ulike gruppene, og eventuelt enkeltelever. Målet er å bruke resultatene 

konstruktivt, der man ser forbedringspotensialer miljømessig, og der elevene signaliserer at de 

ikke har det bra. 

 

Skolen har, sammen med barnehagen, deltatt på det nasjonale programmet «Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø» arrangert av Udir. Rektor og rådgiver fra skolen den gangen, er 

sluttet, men man bruker forelesninger og filmsnutter fra samlingene i temamøter, da disse ble 

filmet. Her ligger mye ny kunnskap om mobbing og trakassering, som er ren oppdatering for 

skolefolket og faglig påfyll. 

 

I etterkant av forvaltningsrevisjonens gjennomgang har det vært arkivtilsyn for kommunen fra 

nasjonalt hold, og alt av arkiv er ryddet og sakene systematisert, skal inn i kommunens 

saksbehandlingssystem (lukket) der hver elev tildeles egen elektronisk elevmappe som man 

beholder i de 10 årene i grunnutdanningen. 

 

Dette til orientering. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

John Arne Andersen 

Rådmann/skoleeier 

 

 


