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Forord 
Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø og kalles ofte "elevenes 

arbeidsmiljølov".  Loven gir eleven en rett til et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. Dette er 

en individuell rett og er viktig i forhold til den enkelte elevs trivsel og læringsutbytte. 

 

Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av overordnet karakter, og gir ikke detaljerte krav til de enkelte 

miljøfaktorene. Det vil derfor være nødvendig for skolene å forholde seg til andre lover, forskrifter og 

veiledninger i tillegg for å etablere beste praksis og hensiktsmessige internkontrollrutiner i skolen.  

 

Denne planen har som formål å være et redskap for skolene i arbeidet for å sikre elevenes rett til et 

godt skolemiljø. Den skal være en prosedyre for skolene når det oppstår brudd på retten til et godt 

skolemiljø, bidra til at avvik håndteres på en god måte i tråd med lovens ordlyd, og ha en særlig 

funksjon i det forebyggende arbeidet for et godt skolemiljø. Planen vil også inngå som en del av 

skoleeiers kvalitetssikringssystem jfr Oppll § 13-10.  

 

I følge Opplæringsloven kapittel 9a skal skolene arbeide aktiv, kontinuerlig og systematisk med 

elevenes skolemiljø så det fremmer helse, trivsel og læring. Skolene skal sikre at denne retten 

ivaretas. Det skal jobbes med tiltak som virker både forebyggende og positivt fremmende på miljøet, 

både generelt (systemrettet) og for den enkelte elev (individrettet). Skolenes arbeid med elevenes 

skolemiljø må dokumenteres fortløpende og evalueres ved behov. Elevene og skolens rådsorganer 

skal medvirke i dette arbeidet. 

 

I vurderingen om den enkelte elevs psykososiale miljø er godt nok, er det virkningen miljøet har på 

elevens helse, trivsel og læring som legges til grunn. Utgangspunktet for denne vurderingen er 

elevens subjektive opplevelse av det psykososiale miljøet.  

 

Skolene i Gjesdal skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte. 

Elevene skal lære å se seg selv som medansvarlige for et godt fellesskap der sentrale verdier som 

respekt og toleranse vektlegges. Ordensreglementet for skolene i Gjesdal skal være et virkemiddel 

for å oppnå en slik målsetting, og må derfor ses på som en del av denne planen.  

 

 

Planen gjelder for perioden 2013 – 2016. 

Revidering skjer ved behov senest innen utgangen av 2016.  

 

 

 

Skolesjef 
Jone Haarr 
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DEL 1 § 9a-1 ELEVENS RETT TIL ET GODT SKOLEMILJØ 

Lovens overordnede norm: 

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skular har rett til eit godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” 

 

Normen er overordnet og skal tolkes inn i alle de andre bestemmelsene i kap 9a. Normen gir hver 

enkelt elev i grunnskolen og den videregående skolen en lovfestet rett til et godt skolemiljø. 

 

For å ivareta elevens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø jobbes det med: 

 

 
 

Det fysiske skolemiljøet 

Alle som opplever at inneklimaet eller andre forhold ved skolebygningen eller skolegården gir dem 

ubehag, kan henvende seg til skolen og be om at feil og mangler blir rettet opp. 

Det psykiske skolemiljøet 

På samme måte kan alle som opplever ubehag ved at de blir utsatt for krenkende ord og handlinger, 

som mobbing, vold, diskriminering, rasisme og utestenging, henvende seg til skolen og be om at noe 

må gjøres. 

Forebyggende 

arbeid 

Individrettet 

arbeid 

Systemrettet 

arbeid 

Bruker- 

medvirkning 
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DEL 2 - § 9a-2 ELEVENES FYSISKE SKOLEMILJØ 

 

Det fysiske miljøet – inne som ute – skal være av en slik kvalitet at det fremmer helse, trivsel og 

læring. Opplæringsloven understreker at kravene til det fysiske miljøet ikke bare retter seg mot selve 

utformingen av skolebygget og skoleanlegget, men også driften av det. Selv om skolebygg og -anlegg 

er godkjent etter helseforskrifter og byggeforskrifter, er de daglige rutinene som renhold osv. viktige 

for kvaliteten på skolemiljøet. 

Definisjon på inne – og utemiljø: 

Det fysiske innemiljøet (inneklimaet) omfatter faktorer som luft, temperatur, lys- og 

strålemiljø, akustikk og mekanisk innemiljø.  

 

Utemiljøet omfatter blant annet lokalisering – med faktorer som støy og utforming av utearealet, 

lekeapparater osv. 

Kravene i lovverket 

Kravene til det fysiske skolemiljøet er hjemlet i Opplæringslovens §§ 9a-1 og 9a-2 og reguleres mer i 

detalj i Helsetilsynets veileder til forskriften, og kommunehelsetjeneste -lovens forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Se særlig følgende bestemmelser i forskriften om: 

 

§ 9 utforming og innredning, 

§ 13 rengjøring og vedlikehold, 

§ 14 sikkerhet og helsemessig beredskap, 

§ 18 røyking, 

§ 19 inneklima/luftkvalitet, 

§ 20 belysning  

§ 21 lydforhold 

 

Opplæringsloven åpner for å velge andre løsninger enn det statens retningslinjer og veiledninger 

anbefaler dersom disse vil gi samme eller bedre virkning. Behovet for lokale tilpasninger kan være en 

årsak til et slikt valg. Dersom man velger andre løsninger, har skolen/skoleeieren ansvar for å 

dokumentere at skolemiljøet likevel har en tilfredsstillende virkning på elevenes helse, trivsel og 

læring. 

Når er kravene oppfylt? 

Hvorvidt det fysiske skolemiljøet fremmer elevenes helse, trivsel og læring, avgjøres konkret etter 

faglig skjønn.  Som i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen går en etter føre –var -prinsippet. En 

venter ikke og ser til sykdom eller andre plager oppstår, men komme slike situasjoner i forkjøpet. 

Gjennom observasjoner, årlig elevundersøkelse og målinger, vurderes det konkrete skolemiljøets 

forventede virkning på elevene.  
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Hva kan aksepteres? 

Utgangspunktet må være at skolegangen ikke skal føre til skader eller plager av noen 

art. Risikoen for mindre enkeltskader som skrubbsår og annet som naturlig følger av 

lek og fysisk utfolding, kan skolen likevel vanskelig gardere seg mot. Det er heller ikke hensikten med 

bestemmelsene at skolen skal ha et miljø der risikoen for slike småskader er eliminert. Derimot vil 

andre, mindre plager som skader konsentrasjonen til elevene, som for eksempel å kjenne seg trøtt 

eller ha vondt i hodet på grunn av feil temperatur eller dårlig luft, være uakseptabelt. Dette er 

forhold som skolen har kontroll over, og som i utgangspunktet ikke er avhengig av elevenes adferd. 

Elever med allergier og annen overfølsomhet 

Det må understrekes at retten til et godt skolemiljø gjelder alle elever. Enkelte elever vil på grunn av 

allergier eller annen overfølsomhet reagere raskere på negativ miljøpåvirkning enn andre. Disse 

elevene vil for øvrig fungere som "røykvarslere". 

Dersom de blir plaget, vil dette kunne være et tegn på at flere elever vil bli plaget på lengre sikt om 

forholdene ikke blir bedret. Sykdom og plager utvikler seg ofte over tid, og det er derfor viktig å ta 

også mindre plager på alvor. 

Rett til tilpasset arbeidsplass 

Denne bestemmelsen gjelder alle elever, men vil særlig ha betydning for elever med ulike 

funksjonshemninger. Den innebærer at arbeidsplassen skal være slik at den ikke gir eleven skader 

eller plager i skjelett, muskler eller sanseapparat, og at den ikke hindrer elevens læring. Aktuelle 

forhold her kan være den ergonomiske utformingen og tilpassingen av stolen og lesepulten. Elever 

som har problemer med syn eller hørsel, bør plasseres slik at de får best mulig utbytte av 

undervisningen. 

Elever med funksjonshemninger 

Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til elever med funksjonshemninger, og må innrettes 

slik at disse elevene ikke møter funksjonshemmende barrierer i noen del av skolemiljøet. Elevene 

skal kunne fungere i skolemiljøet uten at dette setter unødige grenser for læringen og livsutfoldelsen. 

Bestemmelsen gjelder for de aktuelle elevene ved skolen. 

 

DEL 3 - § 9a-3 SKOLENS INDIVIDUELT RETTEDE ARBEID 

Nulltoleranse for krenkende ord og handlinger 

Gjesdalskolene bygger på prinsippet om nulltoleranse for mobbing. Arbeidet mot mobbing er 

integrert og forankret i skolens ordinære drift, og involverer hele skolens personale i tillegg til FAU, 

Skolemiljøutvalget og elevrådet. Skolene har egne rutiner for hvordan saker med mobbing løses og 

følges opp.  
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Retningslinjene i planen gjelder alle typer krenkende atferd, ikke bare mobbing. Holdningen 

nulltoleranse for krenkende ord og handlinger i skolen, skal markeres tydelig av de voksne i skolene.  

Definisjoner: Psykososialt miljø og krenkelser 

(Hentet fra Kunnskapsdepartementet – og Utdanningsdirektoratets nettsider.) 

Psykososialt miljø  

De mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet 

opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen.  

Krenkende atferd  

Beskrives som mobbing, diskriminering, rasisme, vold og utestenging. I tillegg nevner vi seksuell 

trakassering.  

Mobbing 

En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere personer. Det er en viss ubalanse i makt- og styrkeforholdet, og den som 

blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en 

ubehagelig og sårende måte er også mobbing. 

Diskriminering 

Betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, 

funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk).  

Rasisme 

Innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge 

eller snakker et annet språk.  

Vold 

Innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.  

Utestenging 

Betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.  

Seksuell trakassering 

Defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten 

rammer (Jf. Likestillingsloven og Diskrimineringsloven)   

Hvor gjelder retten til et godt psykososialt miljø? 

Retten til et godt psykososialt miljø gjelder når skolen har ansvaret for elevene i undervisningen, på 

turer og arrangementer i skolens regi. Kravene til skolemiljøet gjelder også for skolefritidsordningen, 

leksehjelpsordningen, på skolens uteområder og på skoleveien, herunder også skoleskyssen. Retten 
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vil også kunne omfatte digitale plattformer som It’s learning og andre digitale og/eller sosiale medier 

brukt i pedagogisk sammenheng. Elevenes fritid faller som hovedregel utenfor retten. Dersom det er 

direkte sammenheng mellom skolegang og handlingen kan det falle inn under virkeområdet.   

Hva omfatter retten til et godt psykososialt miljø? 

Loven omfatter både direkte mobbing og indirekte mobbing som sosial isolering og utestenging fra 

gruppa. Videre gjelder loven også krenkende ord og handlinger som ikke er mobbing, vold, 

diskriminering eller rasisme, slik som for eksempel enkeltstående ytringer om utseende eller 

funksjonshemninger.  Ord eller handlinger som i utgangspunktet ikke er ment å være krenkende, vil 

likevel kunne oppfattes slik. Ulike aldersgrupper og sosiale og kulturelle grupper vil ha ulike normer 

for adferd. Et utsagn eller en handling som ville være akseptabel innad i gruppen, vil kunne virke 

krenkende eller skremmende på elever utenfor denne. Her kan det være en utfordring å finne 

balansen mellom humor og krenkelser. 

 

Retten omfatter også mobbing gjennom digitale læringsplattformer som It’s learning og andre 

digitale verktøy som mobiltelefon og internett. Elevenes fritid faller som hovedregel utenfor retten. 

Dersom det er direkte sammenheng mellom skolegang og handlingen kan det falle inn under 

virkeområdet. 

Forebygging og holdningsskapende arbeid i Gjesdalskolene 

§ 9a-3 Det psykososiale miljøet, 1. avsnitt: ”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit 

godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.” 

 
At elevene opplever å ha et godt læringsmiljø, er et viktig mål i seg selv. Det er godt dokumentert at 

det er en sammenheng mellom elevenes faglige prestasjoner og deres læringsmiljø. Skolekulturen, 

relasjonene mellom elevene og mellom lærerne og elevene, samt det pedagogiske arbeidet påvirker 

hverandre gjensidig. 

 
 

 

Skolene i Gjesdal jobber målbevisst og aktivt i forhold til det forebyggende og 

holdningsskapende arbeidet med å skape et godt skolemiljø for elevene.  

 

Arbeidet er nedfelt i kommunalt ordensreglement og skoleeiers 

kvalitetssikringssystem, og inngår som en naturlig del av skolenes daglige virke 

og internkontrollsystem. 
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Forebyggende fokusområder for å påvirke god atferd og god praksis: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klasseledelse 

 Relasjonen lærer og elev 

 Relasjoner mellom 

elevene 

 Standarder og 

regelhåndhevelse 

 Sosial kompetanse og 

læringsmiljø 

 Manifest mot mobbing 

 Gjensidige forventninger 

(mellom deltakerne i 

skolesamfunnet) 

 Samarbeid skole / hjem 

 Brukermedvirkning 

(skole, elever, foreldre, 

rådsorganer) 

 Kartlegginger av elevens 

psykososiale miljø 

(nasjonale og lokale 

undersøkelser) 

 

 
 
For å underbygge dette har Gjesdalskolene:  
 

 Ansatte som tar ansvar og arbeider 

systematisk for å fremme et godt 

læringsmiljø.  

 Ansatte som tar elevene på alvor. 

 Ansatte som møter elever og 

foreldre/foresatte med tillit og respekt. 

 Ansatte som griper inn med en gang 

krenkende atferd oppdages. 

 Et system som sikrer et systematisk og 

langsiktig arbeid mot krenkende ord og 

handlinger i skolene. 

 Jevnlig gjennomgang og evalueringer av, 

resultater fra elevundersøkelser, 

internrutiner og beste praksis vedrørende 

elevenes skolemiljø. 

 En felles forståelse av at skolens arbeid 

med arbeidsmiljøet skal være 

kunnskapsbasert. 

 Fysiske tilrettelegginger  

 Trivselsledere i friminutt   

 Synlig tilstedeværelse av voksne på alle 

skolens arenaer elevene oppholder seg. 

 Årshjul for individ – og systemrettet 

forebygging og profesjonskvalitet. 
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Videre vil elevundersøkelsen, tilsynsordninger og formelle og uformelle samtaler med eleven og 

foreldrene være sentrale forebyggende tiltak som skal være med å fremme et godt skolemiljø og å 

avdekke eventuelle brudd på elevenes rettigheter.  

Skolens ordensreglement - virkemiddel for å oppfylle elevens rett  

Skoleeier har i henhold til opplæringsloven §§ 2-9 og 3-7 fastsatt et kommunalt ordensreglement for 

skolene i Gjesdal. Sammen med forebyggende tiltak, skal ordensreglementet anvendes for å skape 

tydelige rammer for orden og oppførsel. Ordensreglementet er politisk vedtatt og skal bidra til å 

utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og mellom 

elever og ansatte. 

 

Ordensreglementet er et viktig redskap for å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. 

Reglementet har en funksjon både i det individrettede og i det systematiske arbeidet til skolene. I 

henhold til det kommunale ordensreglementet aksepteres ikke noen form for krenking av andre 

verken fysisk, verbalt eller digitalt. Ordensreglementet inneholder en regulering av hva som er god 

orden og god oppførsel i skolen slik at det kan brukes som grunnlag for vurdering i orden og i 

oppførsel. Reglementet innholder videre egnede refsingstiltak som kan brukes når brudd på 

ordensreglementet skjer.  

Utdrag fra kommunalt ordensreglement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutiner for å avdekke krenkende ord og handlinger 

Mesteparten av mobbingen foregår når de voksne ikke er til stede. Skolene skal derfor være aktive 

både med forebygging, men også for å avdekke mobbing. Følgende aktiviteter gjennomføres for å 

avdekke og forebygge krenkende ord og handlinger i Gjesdalskolene: 

 

 Årlig gjennomgang og analyse av resultater fra Elevundersøkelsen 

 Gjennomgang og analyse av lokale kartleggings – spørreundersøkelser 

 Observasjoner (friminutt, klasserom, elevrelasjoner, osv.) 

 Direkte observasjoner og observasjoner over tid 

 Elevkartlegginger / sosiogrammer av klassemiljø 

 Elevsamtaler 

 Elev – foreldresamtalen 

I Gjesdalskolene har vi nulltoleranse for mobbing!  

 Elevene viser respekt for hverandre. 

 Banning, utidig munnbruk, slåssing og forstyrrelse av andres aktivitet er ikke tillatt. 

 Rasistiske utsagn og handlinger ikke er tillatt. 

 Seksuell trakassering ikke er tillatt. 

 Mobiltelefon og internett skal ikke brukes på krenkende måter. 
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 Kontrollert tilgang til internett  

 Organisert tilsynsordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettmobbing 

Elever som er utsatt for tradisjonell mobbing på skolen, kan også være utsatt for digital mobbing. 

Den vanligste typen nettmobbing er å få tilsendt stygge sårende meldinger og at meldinger om en 

selv ble publisert slik at andre kan se det på nett. 

Andre måter nettmobbing kan uttrykke seg på er sladring om personen, kallenavn og sarkasme, 

misbruk av passord og profiler og publisering av bilder av personen som gjør personen flau eller 

setter ham/henne i et dårlig lys. 

Skolene i Gjesdal har regler for bruk av mobiltelefon og Internett på skolen nedfelt i kommunalt 

ordensreglement. Ansatte har et særlig ansvar ved undervisningsrelatert bruk av mobiltelefon og 

internett og skal gripe inn når elevene bryter reglene.  

 

 

For å identifisere mobbeofre: - Hva kan vi se etter? 

Et eller vanligvis flere tegn vil vise seg når en elev blir mobbet. Hva vi ser etter:  

Mulige tegn i skolesitusasjonen: 

 Blir ofte ertet, kalt, ydmyket og undertrykt. 

 Blir hånt og latterliggjort på en personlig og nedverdigende måte. 

 Blir hakket på, herset med og gitt ordrer. 

 Blir dyttet, slått eller sparket uten godt forsvar. 

 Utsatt for slåssing og krangling, der eleven er underlegen og vil komme seg unna. 

 Har skader og blåmerker. 

 Fratatt penger, bøker eller andre gjenstander. 

 Får ødelagte ting og klær, som ikke kan forklares fornuftig. 

 

Andre tegn: 

 Virker redd og usikker. 

 Virker trist og tar lett til tårene. 

 Er taus og innesluttet, tar ikke ordet i timen. 

 Er mye alene og utestengt i forhold til medelever. 

 Blir tatt ut blant de siste ved utvelgelser. 

 Skolearbeidet blir dårligere. 
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Skolene skal være bevisst at digital dømmekraft er en egenskap som bygges over tid, ved hjelp av 

erfaring og samtaler både elever i mellom, men også mellom voksne og barn. Det skal arbeides 

målbevisst for å lære elevene god nettbruk. Videre skal skolen ha forventninger til hvordan elevene, 

og lærere og elever skal kommunisere med hverandre.  

Når eleven føler seg krenket av ansatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klager om trakassering fra de voksne mot elev behandles som en personalsak.  

 
Krenkende ord og handlinger må avgrenses mot tiltak fra personalet som primært er begrunnet i 

undervisnings – eller ordensforhold.  Det vil være situasjoner der personalet, når de skal lede 

undervisningen, eller refse regelbrudd hos elevene, kan komme med enkeltstående ord eller 

handlinger som eleven kan oppfatte som krenkende. Dette vil kunne vurderes som nødvendige tiltak 

for å lede opplæringen. 

Videre har en ansatt rett til å gi eleven ”tilsnakk” hvis denne forstyrrer ro og orden. 

Det vil være en balansegang mellom å gjøre inntrykk på eleven, og det å ikke skremme 

eller ydmyke i den grad det vil gå ut over elevens helse, trivsel og læring. 

  

Læreres rett til å refse elevene når de bryter med reglene i ordensreglementet jf. oppll. § 2-9, er 

likevel begrenset. I bestemmelsens første ledd, annet punktum heter det at:  

 ” Reglementet skal innehalde reglar om atferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot 

elever som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når ulike sakar skal behandlast”.   

Det vil si at personalet bare kan bruke refselsestiltak mot elevene så lenge eleven har brutt 

en regel som er utrykkelig nevnt i ordensreglementet. Videre må de aktuelle 

refselsestiltakene stå i ordensreglementet. 

 

Reglene om nulltoleranse for krenkende ord og handlinger gjelder like fullt de 

ansatte i skolen. Dersom en ansatt med ord eller handlinger trakasserer eller 

mobber enkeltelever eller grupper av elever, er dette meget alvorlig for skolen. 

Rektor som har personalansvaret for de ansatte, er ansvarlig for å følge opp 

alle klager som også måtte gjelde avvik i forhold til ansatte. Rektor skal sørge 

for at handlingen opphører straks. 
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Ordensreglementet er forskrifter etter forvaltningsloven § 2. Det innebærer at elevene har rett til å 

klage på en avgjørelse om refsingstiltak, og videre etter oppll. § 2-9 ha direkte uttalerett til den som 

skal ta beslutningen om refsing.  

Del 4 - HANDLINGSPLIKTEN     

Hva sier handlingsplikten? 

Oppll § 9a-3 andre ledd: ”Dersom noen som er ansatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at 

en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, 

skal den ansatte snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og 

mulig, selv gripe direkte inn.”  

Det er her fastsatt at alle som er ansatt ved skolen har en handlingsplikt som består av: 

 plikt til å gjøre undersøkelser 

 plikt til å varsle rektor  

 plikt til å gripe inn 

Det må vurderes konkret i den enkelte saken hvilke av disse pliktene som utløses og i hvilken 

rekkefølge pliktene inntrer. Dette vil kunne variere i ulike tilfeller og må vurderes konkret og 

skjønnsmessig av den ansatte. 

Undersøkelsesplikten 

Formålet med undersøkelsesplikten er å klarlegge hva som er realiteten i det den ansatte har sett, 

hørt eller fått mistanke om. Gjennom undersøkelsene skal den ansatte prøve å få bekreftet eller 

avkreftet om den aktuelle kunnskapen eller mistanken han eller hun har, gir grunnlag for å følge 

dette opp videre. Den ansattes undersøkelsesplikt inntrer straks den ansatte får kunnskap eller 

mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Den ansatte skal ikke vente og 

se, men ta tak i situasjonen så raskt som mulig. 

Det understrekes at så lenge eleven opplever det som har skjedd som krenkende og den ansatte 

finner dette ut, så har den ansatte kunnskap og handlingsplikten inntrer. Det har ingen betydning om 

andre elever i gruppen anser dette som akseptabelt. Den ansatte må da vurdere hva som blir neste 

skritt. I alle tilfeller skal skolens ledelse varsles og i noen tilfeller har den ansatte en plikt til å gripe 

inn. Dette må vurderes konkret i den enkelte situasjon. I akutte situasjoner, for eksempel når elever 

slåss eller krenkende ord til en elev overhøres, er det naturlig å gripe inn straks og undersøke 

nærmere i etterkant hva som faktisk skjedde. 

Det understrekes at handlingsplikten ikke er oppfylt etter at undersøkelsene er ferdige, dersom den 

ansatte mener en elev er utsatt for krenkende ord eller handlinger. Dette kan også gjelde i tilfeller 

der eleven selv mener at han/hun ikke er utsatt for krenkende ord eller handlinger. Det kan være 
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mange grunner til at en elev som for eksempel mobbes ikke innrømmer dette for en lærer. Den 

ansatte plikter da å varsle rektor og eventuelt å gripe inn dersom dette er nødvendig og mulig. 

Saken skal være ”så godt opplyst som mulig” 

Jf. forvaltningsloven og opplæringsloven skal en sak alltid være ”så godt opplyst som mulig”. Hvor 

omfattende undersøkelsene skal være i den enkelte sak må vurderes ut fra skolens faktiske 

muligheter til å fremskaffe opplysninger. Omfanget av undersøkelser vil variere fra tilfelle til tilfelle, 

avhengig av sakens forhold og karakter. Noen opplysninger/bevis er klarere enn andre, og noen saker 

er mer alvorlig enn andre. Det må kunne stilles strengere krav til klarlegging av de faktiske forhold jo 

mer alvorlig saken er.  

Manglende utredning og vurdering av informasjon kan få betydning for vedtakets gyldighet. 

Etter hovedregelen i forvaltningsloven § 17 annet ledd, skal en part gis kjennskap til de opplysninger 

som skolen mottar om vedkommende, slik at han eller hun får mulighet til å uttale seg, og på den 

måten øve innflytelse i sin egen sak. Åpenhet om opplysninger kan bidra til at tilliten og tryggheten til 

forvaltningen og mellom partene styrkes. Videre kan det lettere kontrolleres om opplysningene i en 

sak stemmer med virkeligheten, er riktig vurdert, og at ingenting holdes skjult. 

Når inntrer handlingsplikten?                                                                                             

Den ansattes handlingsplikt inntrer straks hun/han får kunnskap eller mistanke om at en elev blir 

utsatt for krenkende ord eller handlinger:  

Kunnskap om  

Å ha kunnskap om betyr at den ansatte faktisk vet at en elev blir utsatt for ikke akseptert atferd fra 

elever, lærere eller andre ved skolen. Dette kan være hendelser som den ansatte selv er vitne til, 

eller blir fortalt om fra eleven selv eller andre. 

Det understrekes at undersøkelsesplikten ikke er oppfylt etter at undersøkelsene er ferdige, dersom 

den ansatte mener en elev er utsatt for krenkende ord eller handlinger. Dette kan også gjelde i 

tilfeller der eleven selv mener at han/hun ikke er utsatt for krenkende ord eller handlinger. Det kan 

være mange grunner til at en elev som for eksempel mobbes ikke innrømmer dette for en lærer. Den 

ansatte plikter da å varsle rektor og eventuelt å gripe inn dersom dette er nødvendig og mulig. 

Mistanke om 

Mistanke om betyr at det ikke er nødvendig med faktisk kunnskap om at en elev utsettes for 

krenkende ord og handlinger for at handlingsplikten skal inntre.  Mistanke om innebærer en ”følelse” 

eller antagelse om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Dette vil ofte være 

forhold som ikke umiddelbart er synlige og hvor den ansatte ikke har noen konkrete hendelser og 

vise til. Når en ansatt har mistanke om at noe er galt, er det særlig viktig å få undersøkt og avklart 

dette. Mistanke om at en elev ikke har et godt psykososialt miljø, kan kreve en mer varsom 
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framgangsmåte enn ved kjennskap til konkrete handlinger/episoder. Det kan for eksempel være 

mistanke om at elever mobbes av lærere, utsettes for krenkelser fra medelever på skoleveien eller 

utestenges fra fellesskapet.  

Tvil utløser handlingsplikten 

Dersom en ansatt er i tvil om en elev blir eller har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger SKAL 

han/hun gjøre noe. Hva som gjøres vil avhenge av det konkrete tilfellet. 

Hovedregelen er: Så lenge eleven opplever seg krenket, inntrer handlingsplikten og dermed 

undersøkelsesplikten. Det har ingen betydning om andre elever anser krenkelsen som akseptabel. 

 

 Plikten til å gripe inn 

Jf. Opplæringsloven har skolens personale en særlig plikt til å dra omsorg for elevene ved skolen. Jo 

yngre elevene er, jo større er denne plikten. Ansatte vil således ikke bare ha rett, men også plikt til å 

gripe inn for å hindre at elever skader eller plager andre elever eller skader seg selv eller skolens 

eiendom.   

Innholdet i plikten til å gripe inn avhenger av at det er nødvendig og mulig å gripe inn. Hva som vil 

være egnet måte å gripe inn på, avhenger av hvordan eleven blir krenket. I tilfeller hvor en ansatt ser 

at elever slåss eller at en/flere elever fysisk mishandler en annen elev, skal den ansatte umiddelbart 

gripe inn og varsle rektor. Den ansatte plikter ikke å gripe inn fysisk dersom dette setter han/henne 

selv i fare. Det er da nødvendig å hente andre for å få hjelp eller ringe til politiet for hjelp. 

Hvem omfattes av handlingsplikten?                                                                                                           
Handlingsplikten gjelder alle som jobber i skolen. I Gjesdalskolene omfatter handlingsplikten også 

annet personale som jobber ved skolen. Plikten vil gjelde for både vaktmester, renholdere, 

saksbehandlere, helsepersonell, studenter og innleide vikarer. Det skal være rutiner som sikrer at 

både ansatte i skolen og annet personale som jobber helt eller delvis i skolen, skal kjenne til 

handlingsplikten og hva denne plikten innebærer. 

Handlingsplikten og retningslinjer ved mistanke/kunnskap om en sak: 

 

 

 

 

 

 

Når skolen/en ansatt har mistanke eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende 
ord eller handlinger: 

 Handlingsplikten, og derunder undersøkelsesplikten, utløses. 

 Ansatte vurderer om strakstiltak skal settes inn og om mulig å gripe inn. 

 Dersom noe avdekkes i undersøkelsene, SKAL skoleledelsen varsles. 

 Skolens ledelse plikter å sikre at saken følges opp. 

 Ledelsen kan selv måtte undersøke saken nærmere. 

 Skoleledelsen sørger for at foresatte blir informert. 

 Samtale med den som er blitt krenket. 

 Samtale med den/de som krenker. NB! Selv om det er flere som krenker, snakkes 

det med én om gangen. 
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Sentrale momenter i videre saksgang: 

 Samtale med foreldrene til den som er blitt 

krenket 

 Samtale med foresatte til den/de som krenker 

 Sette inn tiltak 

 Oppfølgingssamtaler med den som blir 

krenket 

 Oppfølging av den som krenker 

 Foreldre - og elevinvolveringer der det er 

hensiktsmessig 

 Utarbeide enkeltvedtak 

 Plan for evaluering 

 

OBS! Under en sak skal det alltid være: 

 God oppfølging av partene 

 Nok informasjon/underretting til aktuelle 

parter 

 Evalueringer av tiltak underveis 

 Sluttevaluering jf. videre systemtenkning 

 

Sentrale vurderinger mens saken pågår: 

 Informasjonsflyten  

 Elev – foreldremedvirkning 

 Involvering av skolens rådsorganer 

 Melding til skolehelsetjenesten 

 Melding til barnevern 

 Involvering av andre instanser 

 Informasjon til kommunalsjef 

 Gjennomgang og eventuell revidering av 

skolens system og rutiner for arbeid med 

Opplæringsloven kap. 9a. 
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Om bruk av tvang og makt i opplæringen 

Opplæringsloven gir ikke hjemmel for å bruke fysisk tvang eller makt verken i ordinær opplæring eller 

i spesialpedagogiske opplegg. Skolepersonalet har samtidig en særlig plikt til å ha omsorg for elevene 

på skolen. Personalet har således ikke bare en rett, men også en plikt til å gripe inn for å hindre at 

elever skader eller plager andre elever eller skader seg selv. 

 

Sosialtjenestelovens regler jfr § 4a-2 definerer tvang som: ”Tiltak som tjenestemottakeren motsetter 

seg eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang eller 

makt. Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden eller andre fysiske påvirkninger av liknende 

art anses ikke som bruk av tvang eller makt.”  

 

Svært lempelige former for maktbruk vil således ikke bli betraktet som straffbar legemsfornærmelse, 

men kan således bare anvendes når det er faglig og etisk forsvarlig. I vurderingen skal det legges 

særlig vekt på hvor inngripende tiltaket er for den enkelte. Tiltakene må ikke gå lenger enn det som 

er nødvendig for formålet, og må stå i forhold til det formålet som skal ivaretas. Andre løsninger enn 

bruk av tvang eller makt skal være prøvd. Fysisk maktbruk vil også kunne støte mot blant annet 

straffelovens § 228 om forbud mot legemsfornærmelse, tvang mv.  

 

Nødrett og nødvergesituasjoner 
Enhver bruk av tvang i opplæringen er lovstridig. Eventuelle tiltak som bærer preg av tvang kan 

unntaksvis hjemles i nødverge, men det understrekes at dette kun gjelder for ekstraordinære tilfeller 

og ikke kan brukes systematisk.  

 

Nødrett defineres som en rett til å foreta en ellers ulovlig handling for å redde mennesker eller 

verdier fra en fare for skade som ellers ikke kunne avverges på en rimelig måte, jf. straffelovens § 47. 

For at nødrettsbestemmelsen skal kunne komme til anvendelse, kreves det at skaderisikoen er langt 

større enn redningshandlingen. 

Bestemmelsene i straffeloven §§ 47 og 48 (§§ 17 og 18 i ny straffelov, ikke trådt i kraft) om nødrett 

og nødverge, gir en viss adgang for skolens personale til å stoppe håndgemeng og slossing mellom 

elever med fysisk makt og til å verge seg selv mot elever som opptrer truende eller voldelig. En skal 

være oppmerksom på at fysisk maktbruk i slike situasjoner kan føre til at det oppstår skader, som i 

utgangspunktet kan være belagt med straffeansvar i henhold til straffeloven §§ 228 eller 229.  

I noen situasjoner kan det være aktuelt å måtte skille eleven fra resten av gruppen og for eksempel 

plassere eleven i et eget rom for en periode. Hvis mulig, skal eleven da ha tilsyn av to voksne. Når et 

slikt tiltak blir satt i verk, skal forholdet straks meIdes til rektor og til foreldrene.   

 

Det understrekes at adgangen til bruk av nødrett og nødverge er snever og at dette alltid vil utføres 

for å forsvare noe eller noen. Likeledes vil bevisbyrde påligge skolen dersom fysisk maktbruk som 

egentlig er straffbart er utført.  
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Alle situasjoner der ansatt har anvendt fysisk maktbruk skal rapporteres til rektor og journalføres. 

Rektor skal informere foreldrene om hendelsen. 

Ransaking av elev 

Ransaking av elevene eller deres skolevesker vil kunne rammes av straffeloven. Etter 

omstendighetene vil bestemmelsene om nødrett og nødverge kunne gjøre også slik ransaking 

rettmessig, f.eks. når læreren blir oppmerksom på at en elev har med seg kniv e.l. og det er konkret 

og nærliggende fare for at vedkommende vil kunne skade andre med gjenstanden. For øvrig må slike 

tiltak følge de alminnelige reglene i blant annet straffeprosessloven. 

Kontaktlærers særlige ansvar 

Kontaktlærer har et særskilt ansvar når det gjelder å skape et godt psykososialt miljø i klassen og for 

å sørge for at elevens rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring etter § 

9a-1 er oppfylt.  Kontaktlæreren skal blant annet samtale med faglærerne om det psykososiale 

miljøet i klassen og hvordan enkeltelever har det. Videre har kontaktlæreren et ansvar for 

halvårsvurdering i orden og i oppførsel, elevsamtalen og foreldresamtalen. Det er også kontaktlærer 

som har ansvaret for den løpende kontakten med elevens foreldre. 

Konsekvenser av at handlingsplikten ikke oppfylles 

Skolen plikter å sikre elevens rett til et godt psykososialt miljø etter § 9a-1. Dersom skolen ikke 

ivaretar handlingsplikten etter § 9a-3 annet ledd, vil skolen være ansvarlig for dette. Avhengig av 

saken og hvor alvorlig unnlatelsen er, vil dette kunne få konsekvenser for skolen.  

Uaktsomhet innebærer: 

at en har opptrådt uforsvarlig og ikke handlet slik en burde. 

Forsettelig innebærer: 

at en bevisst utfører en handling – eller unnlater å handle. 

Opplæringsloven § 9a-7 gir hjemmel for å straffe med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, dersom 

ansatte/skolen/skoleeier uaktsomt eller forsettelig ikke har oppfylt sin handlingsplikt. 

Når foreligger lovbrudd jfr Oppll § 9a-1? 

Så lenge eleven har en subjektiv oppfatning av at det psykososiale miljøet ikke fremmer hans/hennes 

helse, trivsel eller læring, har skolen en plikt til å rette dette. Det er til enhver tid elevens egen 

subjektive opplevelse av om han/hun blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som teller. Dette 

kan innebære at ord og handlinger som i utgangspunktet ikke var ment å være krenkende, likevel 

oppleves som krenkende.  
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DEL 5 - HENSTILLING 

Hva er en henstilling? 

En henstilling er en henvendelse til skolen der eleven og/eller foreldrene kommer med en 

oppfordring eller anmodning om å rette på forhold ved det fysiske skolemiljøet (§ 9a–2 siste ledd) og 

det psykososiale miljøet (opplæringsloven § 9a–3 siste ledd). 

 

Dersom eleven eller foresatte ber om/henstiller om vedtak, blir saken behandlet etter reglene om 

enkeltvedtak i forvaltningsloven.  

Hvem rettes henstillingen til?                                                                                                               
Henstillinger skal normalt rettes til skolens ledelse ved rektor, men henstillinger kan også rettes til 

lærere og andre ansatte. Dersom henstillingen rettes til en lærer, må han/hun vurdere hva 

henstillingen gjelder og om dette er noe som kan og bør løses innenfor klassen eller ikke. Lærerens 

vurdering vil være viktig når det skal avgjøres hvilke tiltak som eventuelt skal inn i enkeltvedtaket.  

En henstilling fra elever/foreldre skal aldri stoppes på klassenivå. Uansett om henstillingen kan løses 

innenfor klassen skal denne bringes videre til skolens ledelse.  

Hvem kan komme med henstilling? 

I § 9a-3 tredje ledd er det fastsatt at ”ein elev eller forelder” kan komme med henstilling om tiltak og 

rektors saksbehandling dersom de mener kravene til psykososiale miljøet ikke er oppfylt. 

Henstillingen kan være både muntlig og skriftlig. Oppll. §§ 9a-1, 9a-3 tredje ledd:  

 

”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak 

mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtaki forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har 

teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagastetter føresegnene i forvaltningslova som om det var 

gjort enkeltvedtak”. 

 

En henstilling knyttet til det psykososiale miljøet til en gruppe elever, klassemiljøet eller skolemiljøet 

kan komme fra berørte elever og foreldre, foreldrekontakter samt råd og utvalg som representerer 

elever og foreldre. Henstillingen kan også komme fra fullmektiger for noen av disse. Dersom det blir 

bedt om tiltak på vegne av flere elever og foreldre, må det presiseres hvilke bestemte personer som 

henstillingen gjelder, eventuelt om henstillingen gjelder skolens systemrettede arbeid generelt. 

 

Dersom en medelev eller andre foreldre ber om tiltak knyttet til en annen elev, er dette ikke en 

henstilling etter § 9a-3 tredje ledd. Et slikt varsel vil imidlertid utløse lærerens handlingsplikt etter § 

9a-3 annet ledd.   
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Skolen kan ikke avvise en henstilling 

Skolen kan ikke avvise en henstilling fordi den ikke er skriftlig eller unnlater å angi hvilke tiltak 

eleven/foreldrene ønsker. Skolen kan heller ikke kreve at eleven/foreldrene må levere en skriftlig 

henstilling. Imidlertid anbefales det at eleven/foreldrene oppfordres til å levere en skriftlig henstilling 

om tiltak.  

Terskelen for at noe er en henstilling er lav. Det er tilstrekkelig at eleven eller foreldrene påpeker at 

det psykososiale miljøet ikke oppfyller kravene i § 9a-1 og ber om at skolen iverksetter tiltak for å 

rette på dette. Det er ikke nødvendig at eleven eller foreldrene skisserer hvilke tiltak de ønsker. 

Dersom skolen er i tvil om en henvendelse fra eleven/foreldrene er en henstilling etter § 9a-3 tredje 

ledd, må skolen ta kontakt med foreldrene/eleven for å avklare dette.  

  

DEL 6 - VEDTAKSPLIKTEN OG FATTING AV VEDTAK 

Henstilling fra elev eller foresatte 

Rektor skal fatte vedtak i alle saker der en elev eller forelder ber om tiltak/retter en henstilling til 

skolen. Dette gjelder uavhengig av hvor stort eller lite bruddet på elevens rett etter § 9a-1 er. Hvis 

det settes inn tiltak, skal skolen fatte vedtak selv om elev eller foresatt ikke ønsker dette. 

Henstilling fra skolen 

Det er ikke krav om at skolen må fatte enkeltvedtak når skolen selv registrerer en sak innenfor § 9a-

3. Skolen har likevel et ansvar for å følge opp alle typer saker på en fullgod måte. Det er sakens 

omfang og tiltakene skolen mener er nødvendige og egnede som avgjør om enkeltvedtaksform skal 

brukes.   

Saken skal behandles ”snarest mulig” og ”innen rimelig tid” 

Paragraf 9a-3 tredje ledd fastsetter at en sak skal behandles ”snarast mogleg”. Ut over det er det 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven som gjelder for saker etter § 9a-3. Dersom det ikke er 

truffet et enkeltvedtak ”innen rimeleg tid” kan eleven/foreldrene klage som om skolen hadde truffet 

et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Formuleringen ”snarast mogleg” vil avhenge av blant annet 

alvorlighetsgraden i det forholdet som elever og foreldre vil ha endret. Jo alvorligere forholdet er, 

desto strengere krav settes til hvor fort et enkeltvedtak må være fattet. Etter forvaltningsloven § 11a 

skal det i saker som gjelder enkeltvedtak gis et foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares 

i løpet av en måned etter at den er mottatt.  

Foreldre og elevens rett til å bli hørt 

Foreldre og elever har en rett til å bli hørt og bli tatt med på råd.  Eleven skal, i den grad han eller hun 

er i stand til å danne seg egne synspunkter om det saken gjelder, ha mulighet til å gi uttrykk for sin 
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opplevelse og sitt syn i saken. Barnekonvensjonen, som er en overordnet lov, presiserer at alle barn 

og unge har rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker som angår dem. Hvor stor vekt barnets 

mening tillegges avhenger av barnets alder og modenhet. I barneloven § 31 annet ledd er det fastsatt 

at barnet fra fylte 7 år skal få si sin mening før det treffes avgjørelser om barnet personlige forhold. 

Fra fylte 12 år skal barnets mening tillegges stor vekt. 

Tiltaksprosessen 

Dersom skolen har avdekket krenkende ord og handlinger blant elevene, skal nødvendige tiltak 

settes inn. Etter § 9a-3 (2) kan skolen sette i verk tiltak uten at det nødvendigvis fattes enkeltvedtak. 

Dette må i så fall dreie seg om mindre pedagogiske og organisatoriske tiltak. MEN, det kommer an på 

tiltaket som settes inn. Sakens alvor, omfang og kompleksitet er avgjørende. Dersom hensynet til 

forsvarlighet, klagerett osv krever det, skal vedtak fattes.  

 

Dersom en elev eller foresatt kommer med en henstilling etter § 9a-3 tredje ledd, SKAL skolen treffe 

enkeltvedtak. Vedtak treffes da uavhengig av hvor ”lite” alvorlig skolen måtte oppfatte det som har 

skjedd.  

 

Alle tiltak som settes inn skal ha et klart definert ønske om måloppnåelse. Det er elevens subjektive 

opplevelse som skal ha fokus, og eleven stemme skal bli hørt også i tiltaksprosessen.  

 

Når det skal vurderes hvilke tiltak som vil være mest egnet, er det viktig å se på den enkelte sak og 

hva som er hovedutfordringen. Målet er tiltak som kan sikre at elevens rett oppfylles. Skolen skal 

også ta stilling til de konkrete tiltak som foreldrene eller eventuelt eleven selv foreslår. Skolen er 

likevel ikke forpliktet til å imøtekomme disse. Dersom skolen mener at andre tiltak er bedre egnet, 

skal skolen fatte et vedtak om dette. Tiltakene skal konkretiseres gjennom enkeltvedtak. Tiltak kan 

settes inn på individnivå eller systemnivå. 

 

Tiltak trenger ikke bare være rettet mot den eleven som har bedt om det etter § 9a-3. I de fleste 

tilfeller hvor en elev er blitt utsatt for negative ord eller handlinger, må skolen også iverksette tiltak 

knyttet til de elever eller lærere som er årsak til at det foreligger brudd på det psykososiale miljøet.  

Vedtakets krav til begrunnelse 

Skolen må i vedtaket begrunne hvorfor tiltakene som skisseres i vedtaket er valgt, her bør skolen 

også begrunne hvorfor eventuelle tiltak eleven/foreldrene har bedt om i henstillingen ikke er fastsatt 

i vedtaket. Eleven/foreldrene bør involveres i arbeidet med å finne gode løsninger på problemet. 

Oppfølging og evaluering av tiltak 

Skolen skal ha underveisevalueringer av tiltakene mens en sak pågår for å se om disse faktisk fører til 

at elevens rett blir oppfylt. Tiltak som ikke fungerer er ikke tilstrekkelig. Dersom enkeltvedtaket ikke 

fungerer slik det er tenkt, må skolen gripe tak i dette og vurdere om det skal settes inn flere og/eller 

andre tiltak. 
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Skolen skal ha en oppfølgingsplan i forhold til de tiltakene som settes inn. Alvorlighetsgraden i saken 

vil avgjøre hvor ofte tiltakene skal følges opp. I Gjesdalskolene anvendes egne oppfølgingsskjema. 

Det er i hvert oppfølgingstiltak eller samtale viktig å få frem nå-situasjonen til eleven. Ofte er det ikke 

nok med èn samtale for å hjelpe mobbeofferet til å sette ord på sine opplevelser. Den som får 

hovedansvaret for å følge opp en elev som blir krenket, må være forberedt på at eleven kan vegre 

seg for å beskrive den faktiske nå-situasjonen. Grunnene kan være mange: 

 De er redde for ikke å bli trodd eller forstått. 

 De er redde for å bli mobbet enda mer om de forteller. 

 De vil ikke være sladrehanker. 

 De vil ikke uroe foreldrene, og beskytter dem. 

 De skammer seg over å bli plaget. 

 De vil gjerne klare seg selv og føler det som nederlag å søke hjelp. 

 
For å få frem elevens faktiske skolesituasjon kan det i enkelte tilfeller vurderes å følge opp saken fra 

flere sider, eks samtaler og observasjoner. For å skape en mest mulig forutsigbar skolehverdag for 

eleven mens saken pågår, og videre kunne følge opp tiltakene på en best mulig måte, kan det være 

et forebyggende tiltak å gå igjennom alle tiltakene i vedtaket og oppfølgingsplanen av disse med 

foreldre og elev allerede tidlig i tiltaksprosessen.   

Evaluering av sak 

Skolen skal ha en sluttevaluering etter at en sak er avsluttet. Skolens plikt er ikke oppfylt før elevens 

psykososiale miljø er i samsvar med § 9a-1. Evalueringen skal inngå som en del av skolens 

internkontrollsystem for å kvalitetssikre beste praksis av håndtering av saker som faller inn under 

opplæringsloven kap. 9a. 

Innhenting av sakkyndig /ekstern veiledning 

Dersom skolen/skoleeieren selv ikke har tilstrekkelig fagkunnskap til å vurdere forholdene, innhentes 

det slik fagkunnskap. Når det gjelder det fysiske skolemiljøet, vil blant annet det miljørettede 

helsevernet i kommunen eller den kommunale byggemyndighet ha slik kunnskap. Når det gjelder det 

psykososiale skolemiljøet, kan kommunens pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) som skal 

ha særlig kompetanse innenfor det psykososiale læringsmiljøet, brukes som sakkyndig. 

Saksbehandlingsreglene følger forvaltningsloven 

Følgende regler i forvaltningsloven gjelder og har betydning for skolens saksbehandling: 

 Kravet til forsvarlig utredning av saken i § 17 

 Plikt til å veilede, jf. § 11  

 Kravet til begrunnelse i §§ 23, 24 og 25 

 Rett til partsinnsyn, jf. §§ 18 og 19  

 Krav til skriftlighet i § 23 

 Krav om underretning av vedtaket etter § 27 og klageadgang i § 27 
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Generelt om vedtaket og vedtaksprosessen: 

1. I Gjesdalskolene anvendes et kommunalt standardisert vedtaksskjema. 

2. Saken skal være så godt opplyst som mulig før det fattes vedtak. 

3. I vurderingen av om skolens krav til det psykososiale miljøet er oppfylt, skal det tas hensyn til 
elevens egen oppfatning av det psykososiale miljøet. Rektor tar stilling til om elevens rett til 
et godt psykososialt miljø er oppfylt eller ikke. Dette har to mulige utfall:  

a. Hvis skolen konkluderer med at elevens rett ikke er oppfylt, må vedtaket inneholde 
tiltak som skal settes i verk for at eleven skal kunne føle trygghet og sosial tilhørighet 
i skolesituasjonen. 

b. Hvis skolen etter begrunnet utredning konkluderer med at elevens rett er oppfylt, 
treffes et vedtak om at det ikke settes i verk tiltak. 

4. Følgende skal være tilstrekkelig utredet og begrunnet: 

a. De reglene vedtaket bygger på.  For enkeltvedtak om elevers psykososiale miljø 
innebærer dette at skolen gjengir innholdet i §§ 9a-1 og 9a-3 eller gjengir problem-
stillingen som er vurdert i forbindelse med enkeltvedtak om elevers psykososiale 
miljø. 

b. De faktiske forholdene som vedtaket bygger på. (Bakgrunn, hva og hvem). Hva 
skolen har trukket inn i vurderingen etter §§ 9a-1og 9a-3. 

c. Vurderingen av hvilke eventuelle tiltak som vil være egnede å ta inn i enkeltvedtaket 

5. Tiltakene i et enkeltvedtak kan være både på individnivå og systemnivå. Eks: 

a. Individrettede tiltak mot enkeltelever eller flere elever i klassen 

b. Tiltak rettet mot klassemiljøet 

c. Tiltak rettet mot hele skolen 

d. Tiltak rettet mot den som har krenket 

6. Konklusjonen i enkeltvedtaket skal fremgå klart og tydelig. 

a. Begrunn avslaget - Dersom skolen etter å ha vurdert henstillingen konkluderer med 
at det ikke skal settes inn tiltak i forhold til det psykososiale miljøet, må skolen i 
vedtaket begrunne hvorfor de mener at lovens krav til det psykososiale miljøet er 
oppfylt.                                                                  

b. Tiltak og plan for oppfølging - Dersom skolen finner at elevens rett til et godt 
psykososialt miljø etter § 9a-1 ikke er oppfylt, må enkeltvedtaket inneholde en 
vurdering av hvilke tiltak som skal sette i verk, og en vurdering om hvorfor skolen 
mener at disse tiltakene vil være tilstrekkelige for å oppfylle lovens krav. Tiltakene 
skal fremgå klart og tydelig. 

7. Evaluering – dato for tiltaksevaluering 

8. Informasjon om retten til innsyn i sakens dokumenter 

9. Klageadgangen 
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DEL 7 - FORELDRE OG ELEVENS KLAGEADGANG 

Hvem kan klage på vedtak? 

Eleven og foreldrene kan klage på skolens enkeltvedtak. For å ha klagerett på vedtak knyttet til 

enkeltelever må vedkommende være part i saken eller oppnevnt som part i saken. 

 

For å ha klagerett på vedtak knyttet til skolens systemrettede arbeid kan den eller de som har rettslig 

klageinteresse i saken klage. Dette kan være FAU, elevorganisasjoner, osv. Behandlingen av 

klagesaker etter opplæringsloven § 15-2 er delegert til fylkesmannen. 

Klagegrunnlaget 

a. klage på vedtakets innhold 

- skolen mener elevens rett er oppfylt og tiltak foreslås ikke (avslag på henstillingen) 

- eleven/foreldrene er ikke fornøyde med tiltakene skolen har vedtatt 

b. skolen fatter ikke vedtak innen rimelig tid 

- tar ikke henstillingen på alvor  

- lang saksbehandling  

c. skolens manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket 

d. andre saksbehandlingsfeil eller kompetansemangel 

Klagefrist 

Dersom elev eller foreldre ønsker å klage på vedtaket, kan dette gjøres ved en muntlig eller skriftlig 

henvendelse til skolen. Klagen må være fremsatt innen en klagefrist på 3 uker. Skolen ved rektor tar 

stilling til klagens innhold og avviser eller imøtekommer klagen. En klage som avvises blir sendt 

videre til Fylkesmannen i Rogaland. 

Klagebehandlingstid 

I Gjesdalskolene behandles en klage fortløpende. Skolen skal forberede og avgjøre saken uten 

ugrunnet opphold og innen 6 uker. Dersom det må forventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før 

en klage kan avgjøres, skal skolen snarest mulig gi et foreløpig svar. (Jf. forvaltningslovens §§ 11a og 42) 

Ny henstilling om samme sak som er under behandling, avvises 

Den eller de som har bedt om tiltak kan ikke fremsette ny henstilling eller komme med nye klager 

vedrørende det samme forholdet, dersom forholdet er under behandling i en klagesak eller har vært 

behandlet og avgjort av klageorganet. Så lenge det ikke kommer frem nye momenter i saken som 

gjør at forholdet må vurderes på nytt, kan slike henstillinger avvises. Enkeltvedtak om avvisning kan 

påklages til fylkesmannen. 
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Fylkesmannen - siste klageinstans 

Når fylkesmannen har mottatt en klage, må fylkesmannen for det første vurdere om elevens rett 

etter § 9a-1 er oppfylt eller ikke. Fylkesmannen kan prøve alle sider ved saken, og også ta hensyn til 

nye forhold i saken, jf. forvaltningsloven § 34.  

 

Fylkesmannen skal vurdere hvilke tiltak som er egnet til at elevens rett oppfylles. Tiltakene må være 

forholdsmessige. Eksempler på tiltak fylkesmannen kan fastsette i enkeltvedtaket kan være at skolen 

må utarbeide et system etter § 9a-4, at systemet må implementeres på en bedre måte, at en elev 

pålegges skolebytte, klassebytte, at skoleeier må tiltrettelegge for en overgang til en annen skole, at 

skolen må ta tak i sitt holdningsskapende arbeid, at en elev bortvises, at skolen pålegges å utarbeide 

en plan med tiltak knyttet til en elev etc. Det vil være mulig for fylkesmannen å pålegge skolen 

gjennom vedtaket at en elev ikke skal ha en gitt lærer, men det er ikke mulig for fylkesmannen å 

påvirke et ansettelsesforhold. 

 

Utfallet etter klagebehandling ved Fylkesmannen kan bli at: 

 Saken avvises 

 Klager gis medhold 

 Klager gis ikke medhold 

 Klager gis delvis medhold 

 Skolens vedtak oppheves. Saken sendes tilbake til skoleeier for ny behandling. 

 

I noen tilfeller kan fylkesmannen også bestemme at de ønsker å utføre tilsyn med skoleeier, jf. 

opplæringsloven § 14-1.  

 

DEL 8 - BRUKERMEDVIRKNING 

Hva sier opplæringsloven? 

Det går fram av opplæringsloven § 9a-6 at skolen plikter å holde skolemiljøutvalget, elevrådet og 

foreldrerådet løpende orientert om alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet. Dette 

innebærer blant annet informasjon om hendelser, planer og vedtak.  

Ved helsefare går det fram av opplæringsloven § 9a-6 siste ledd at skolen har en varslingsplikt. 

Varslingsplikten inntrer allerede når skolemiljøet kan ha negative virkninger på elevenes helse. 

Varslingsplikten gjelder bare for helseforhold, ikke for miljøforhold som bare er negative for trivsel og 

læring. 

Brukermedvirkning i skolen: 

 Retten til å bli informert 

 Retten til å bli involvert 

 Retten til å bli hørt  
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Informasjon skal gis uoppfordret, noe som krever interne rutiner/instrukser. Rådene og utvalgene 

skal så tidlig som mulig tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen. Dette 

betyr at skolen må ha rutiner for involvering av rådene og utvalgene. 

 

Videre har rådene og utvalgene uttalerett og kan komme med forslag i alle saker knyttet til 

skolemiljøet. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske 

arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge oppgaver til rette for elevene etter 

hva som er naturlig for de enkelte årstrinn. 

 

DEL 9 - SYSTEMRETTEDE ARBEIDET MED SKOLEMILJØET      

 

§ 9a–4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane. 

Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. 

Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det 

fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 

Skoleeiers overordnede ansvar jfr oppll. § 13-10 

Skoleeier har et overordnet ansvar for å jobbe systematisk for å fremme helsen, miljøet og 

sikkerheten til elevene. Jfr oppll. § 13-10 plikter skoleeier å ha egne internkontrollrutiner for å 

forebygge og avdekke avvik i skolene. Skolene ved rektor har et delegert ansvar for å oppfylle 

lovbestemmelsene i oppll. kap 9a. Skolene har videre en plikt til å engasjere elevene i planlegging og 

gjennomføring av det systematiske skolemiljøarbeidet og ta skolens råd og utvalg med i 

planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen. Skoleeier skal bistå skolene med hjelp og 

veiledning i dette arbeidet. 

 

I Gjesdalskolene arbeides det systematisk med følgende områder: 

 

 Generelt forebyggende arbeid 

 Individrettet arbeid 

 Brukermedvirkning 

 

Et godt skolemiljø avhenger av bevisste holdninger og et målrettet og systematisk arbeid. 

Opplæringsloven § 9a–4 pålegger skolen å arbeide aktivt og målrettet for å oppfylle kravene til 

skolemiljøet i opplæringsloven. Arbeidet vil omfatte hele skolemiljøet, både fysisk og psykososialt, 

innendørs og utendørs. 
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Formålet med skoleeiers oppfølging av jfr oppll. kap 9a og § 13-10 

Skolen ved rektor skal: 

 Drive et forebyggende arbeid for å sikre elevene et godt psykososialt miljø. 

 Sørge for at de ansatte på en tilfredsstillende måte håndterer krenkende atferd som de får 

kunnskap eller mistanke om.  

 Gi informasjon om elever og foreldres rett til enkeltvedtak når de gjør en henstilling til 

skolen.  

 Følge kravet til rutiner for å fatte enkeltvedtak om tiltak knyttet til elevers rettigheter og 

plikter. 

 Informere om klageadgangen. 

 Lytte til elev og foresatte. 

 Følge opp eleven.   

 Sørge for at elever, foreldre, råd og utvalg blir involvert og engasjert i skolemiljøet.  

 Evaluere planer og rutiner for at disse til enhver tid er tilpasset skolens utfordringer. 

Rektors ansvar for skolens arbeid med opplæringsloven kap. 9a                                                                                                                                                                                                                                                              

Skolen ved rektor har plikt til å føre internkontroll med skolemiljøet. Skolene skal kunne 

dokumentere at systemet er etablert og at det blir fulgt opp. Skolens systematiske arbeid må ses i 

forhold til den overordnede normen i § 9a-1. Hensikten med det systematiske skolemiljøarbeidet er å 

sikre at elevens rett oppfylles ved at skolen jobber kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og 

sikrer at problemer oppdages og tas hånd om i tide.  

 

Skolene avgjør selv hvordan de organiserer arbeidet med internkontroll etter kapittel 9a i 

opplæringsloven så lenge de kan påvise at de har et system og at dette brukes for å vurdere om 

kravene i kapittel 9a er oppfylt og følger opp resultatene fra disse vurderingene. Skoleledelsen har 

ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens systematiske arbeid. Skolens ledelse ved rektor skal 

følge med og har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt, systematisk og planmessig. 

Skoleeiers tilsyn med skolenes internkontrollsystem 

I henhold til opplæringsloven § 13-10 andre ledd har skoleeier i Gjesdal et forsvarlig system for 

vurdering av om kravene i lover og forskrifter overholdes, og sikrer oppfølging av resultatene fra de 

nasjonale kvalitetsvurderingene som departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringsloven § 

14-1 fjerde ledd. Skoleeier står fritt til å utforme sitt eget system, der systemet skal være egnet til å 

avdekke mangler i forhold til regelverket og at det skal sikre adekvate oppfølgingstiltak.  

 

Systemet er skriftliggjort og inneholder bant annet kommunale planer, rutiner og retningslinjer for å 

bidra til kvalitetsutvikling på alle nivå i grunnopplæringen som fører til økt læringsutbytte samt et 

godt psykososialt læringsmiljø for skolen og den enkelte elev. Systemet innebærer videre planlagte 

statussamtaler med ledelsen av den enkelte skole hvert kvartal og ellers ved behov. 

Skoleeier er ansvarlig for lovbrudd som avdekkes og vil i samarbeid og forståelse med skolelederne 

rette opp avvik for at elevens rett etter opplæringslovens kap. 9a blir oppfylt. 
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Kommunale skjema som inngår internkontrollsystemet jf. oppll kap 9a                

 

Kommunalt årshjul for tiltak – og forebygging  

Skolen pålegges i § 9a-4 å jobbe aktivt, systematisk og kontinuerlig slik at kravene i kapittel 9a 

oppfylles.  Skolen skal jobbe etter et ”føre var”-prinsipp og forebygge brudd på elevens rett etter § 

9a-1. Med kontinuerlig menes det at det systematiske arbeidet må være en rød tråd i skolens arbeid 

og ikke bare noe som gjøres når det oppstår ubehagelige situasjoner eller ved oppstarten av hvert 

opplæringsår.  

 

Som et ledd i forebyggingen for et godt skolemiljø har Gjesdal utviklet et kommunalt veiledende 

årshjul. Årshjulet inngår som en naturlig del av skolenes vanlige drift. 

MALER BESKRIVELSE AV FORMÅLET MED MALENE 

1. Henstilling om tiltak Elev/foresatte/andre kan bruke malen ved henstilling 
om tiltak. Mal om henstillingen kan også fylles ut i 
samråd med skolen. 

2. Foreløpig svar til foresatte Når skolen har mottatt en henstilling om tiltak 
bekrefter skolen dette ved å sende ut et foreløpig svar. 

3. Forlenget saksbehandlingstid Skolen sender ut brev om forlenget saksbehandlingstid 
hvis det trengs mer tid til utredning. 

4. Skolens utredning Mal til bruk for skolen i arbeidet med å utrede saken  

5. Enkeltvedtak Mal til bruk for skolen ved enkeltvedtak 

6. Oppfølgingslogg Mal til bruk for skolen knyttet til oppfølging av 
enkeltvedtak. 

7. Evaluering av tiltak Mal til bruk for evaluering av tiltak i enkeltvedtaket 

8. Klage på enkeltvedtak Mal som foresatte bruker ved klage på enkeltvedtak 

9. Sjekkliste for saksbehandling Skolen bruker sjekklisten for å sikre at arbeidet blir 
utført og for å synliggjøre egen framdrift.  

10. Årshjul for systemarbeid til § 9a Mal til bruk for skolen. Dette skal sikre at «faste 
poster» i arbeidet med § 9a blir rutinemessig 
gjennomført. Skolen kan tilpasse årshjulet til egen 
virksomhet. 


