
Elevenes skolemiljø

Til deg som er elev



Godt skolemiljø 
Dere som elever har rett til et godt skolemiljø der dere er trygge, trives og 
kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter opplæringsloven.

Elever og ansatte må oppføre seg bra overfor hverandre på skolen. Du skal 
for eksempel ikke bli mobbet, utestengt eller slått. Ingen skal si noe nega-
tivt til deg om utseende, klær, tro, seksuell legning, dialekt eller andre ting.

Lærere, rektor og andre ansatte må arbeide for at dere som elever skal ha 
det bra på skolen. De som jobber på skolen, skal vite hvordan de kan opp-
dage problemer, og hvordan de kan løse dem.

Du vet best hvordan du har det
Verken rektor, lærere eller andre elever kan vite bedre enn deg hvordan du 
har det på skolen. Si fra hvordan du føler det! Si også fra hvis du tror at 
andre elever ikke har det bra.

Hva kan du gjøre hvis skolemiljøet ikke er godt nok?
Både du som elev og foreldrene dine har rett til å be skolen sette i gang 
tiltak for at skolemiljøet skal bli bedre. Det er frivillig å komme med forslag 
til hva skolen bør gjøre.

Hvordan kan du si fra?
Du kan si fra både skriftlig og muntlig, men vi anbefaler at du skriver et 
brev eller en e-post til skolen din. Det gjør at du etterpå kan bevise hva du 
har bedt om, og når du har bedt om det. Hvis du er usikker på hva du vil 
skrive, har vi laget en mal. Den kan du laste ned fra  
www.udir.no/elevenes-skolemiljo. 

Du kan kontakte skolen alene eller sammen med andre. For eksempel 
kan du skrive et brev sammen med en venn eller sammen med foreldrene 
dine. En hel klasse eller elevrådet kan også be om at skolen gjør noe med 
skolemiljøet. 

 







De ansatte på skolen skal gripe inn hvis det  
skjer noe 

Alle som jobber på skolen, har plikt til å gjøre noe hvis de tror at en elev 
ikke har det bra på skolen. De skal så fort som mulig prøve å finne ut hva 
som har skjedd. 

Etter at de som jobber på skolen har funnet ut hva som har skjedd, må  
de si fra til rektor.

Hva skal rektor gjøre?
Det er viktig at rektor tar de som sier fra, på alvor. Rektor har ansvaret for 
at skolen gjør noe for å stoppe det som skjer. Rektor skal også si fra til 
foreldrene om det som har skjedd. 

Hvis du sier fra om noe, skal du og foreldrene dine få et brev fra rektor der 
det står hva skolen skal gjøre. Det brevet kalles et enkeltvedtak.

Svaret skal si noe om hva skolen vil gjøre videre i saken, og det skal  
inneholde en begrunnelse. Svaret skal være skriftlig. Det er mulig å klage 
til Fylkesmannen hvis du ikke er fornøyd med svaret fra skolen, eller skolen 
ikke gjør noe.

Kan skolen fortelle andre at du har sagt fra?
Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har ikke  
skolen lov til å fortelle om det til noen andre enn de som må vite om 
saken. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut 
hva de skal gjøre.

Skolen skal høre på hva du mener 

Du kan være med og gi råd til skolen gjennom elevrådet og skolemiljø-
utvalget. Elevrådet skal blant annet arbeide for å skape et godt skolemiljø. 
Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet. Vi har 
laget en veileder for dem som er med i skolemiljøutvalgene. Den kan du 
laste ned fra www.udir.no/skolemiljoutvalg



Ressurser
Dette er noen nyttige veier videre, hvis du vil sette 
deg inn i hvilke lover og regler som gjelder for 
skolemiljøet. Lovene finner du på www.lovdata.no.  

•	 I	opplæringsloven	kapittel	9a	finner	du	regel-	
 verket for elevenes skolemiljø.

•	 I	opplæringsloven	kapittel	11	finner	du	regel-	
 verket for brukermedvirkning i skolen.

•	 I	forvaltningsloven	finner	du	reglene	for	hvordan		
 skolen skal behandle saken din. 

Du kan også gå inn på  
www.udir.no/elevenes-skolemiljo. Der kan du finne 
maler og annen nyttig informasjon om skolens 
arbeid med skolemiljøet.

Kontaktinformasjon til Fylkesmannen i ditt fylke 
finner du på www.fylkesmannen.no

Du kan også kontakte Elevorganisasjonen, se  
www.elev.no.





Schweigaards	gate	15	B
Postboks	9359	Grønland
0135	OSLO
Telefon	23	30	12	00
www.utdanningsdirektoratet.no
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