
Prosedyre ved elev/forelder henstiller om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø 

 

Fase 1: henstilling om tiltak 

- elev/forelder henstiller om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø 

  

Fase 2: skolen plikter å fatte enkeltvedtak 

- skolen utreder saken 

- skolen treffer enkeltvedtak hvor det tas stilling til om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt og 

hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk 

  

Fase 3: eventuell klage 

- foreldrene/eleven klager på innholdet i vedtaket eller saksbehandlingsfeil 

- skolen ikke oppfyller innholdet i enkeltvedtaket mv. 

- foreldre/elev mener skolen ikke har fattet vedtak innen rimelig tid 

- foreldrene/eleven klager til skolen som forbereder saken og sender den til klageinstansen 

  

Fase 4: skoleeier/fylkesmannen behandler klagesaken 

- fylkesmannen behandler klagen 

  

Fase 5: gjennomførings- og evalueringsfasen 

- hjelpen til eleven settes i gang i samsvar med enkeltvedtaket 

- skolen vurderer om tiltakene er tilstrekkelige eller om andre tiltak må settes i verk for å 

oppfylle 

  

Plikten til å fatte enkeltvedtak 

  

Henstillinger fra foresatte eller andre skal etter loven behandles etter reglene om enkeltvedtak 

i forvaltningsloven. Dersom det foreligger en slik henstilling, må skolen snarest mulig ta 

stilling til om elevens rett er oppfylt, og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette 

innebærer blant annet at skolen har ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig før 

vedtak treffes (forvaltningsloven § 17), vedtaket skal være skriftlig med mindre dette av 

praktiske grunner vil være særlig byrdefullt, og den eller de som har kommet med 

henstillingen, skal få melding om vedtaket (forvaltningsloven § 27). Sammen med vedtaket 

skal det følge en begrunnelse, med mindre det er grunn til å tro at ingen vil være misfornøyd 

med avgjørelsen (forvaltningsloven § 24). 

  

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. 

I enkeltvedtaket skal skolen alltid vurdere om elevens rett etter §9a-1 er oppfylt eller ikke. 

Dersom den ikke er oppfylt skal skolen ta stilling til hvilke tiltak som er egnede for å rette på 

dette, slik at elevens rett oppfylles. 

Dersom skolen mener elevens rett er oppfylt, og det ikke er behov for tiltak skal det også 

fattes et enkeltvedtak. Eleven/foreldrene vil kunne klage på enkeltvedtaket. 

Etter opplæringsloven §9a–3, tredje ledd, vil skolens reaksjon regnes som enkeltvedtak selv 

om tiltak ikke blir satt i verk. Dette betyr at elevene eller foreldrene kan klage til 

fylkesmannen som om det var gjort et vedtak. 
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