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Sammendrag 

 

Bestilling  Problemstillinger 

Forvaltningsrevisjonen har sin 

bakgrunn i at kontrollutvalget 

i Drammen kommune har 

vedtatt at VKR skal 

gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon på 

elevenes rett til et trygt og 

godt skolemiljø.  

 

 1. Er kommunens håndtering av elevenes skolemiljø i samsvar 

med gjeldende regelverk? Herunder;  

 

o Følger kommunen/skolene opp sentrale lovmessige 

krav til forebyggende arbeid på området?  

o Følger kommunen/skolene opp lovmessige krav til 

aktivitetsplikt? 

o Følger kommunen/skolene opp krav til at det 

iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

o Følger kommunen/skolene opp at iverksatte tiltak har 

ønsket effekt? 

o Sørger kommunen/skolene for et godt skole- 

hjemsamarbeid? 

o Hvordan har pandemien påvirket skolenes arbeid med å 

sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø?  

 

 

  

  

Formål 

Prosjektets formål er å 

kartlegge og vurdere 

kommunens/de utvalgte 

skolenes etterlevelse av 

regelverket på området 

psykososialt skolemiljø, samt 

belyse om kommunen har 

tilfredsstillende rutiner og 

praksis for å ivareta elevenes 

psykososiale. skolemiljø 

 

 

 

  

 

Metode og praktisk gjennomføring 

Vår gjennomgang har tatt utgangspunkt i lover og regler på området. Faktaopplysningene er innhentet 

ved gjennomgang av innsendt dokumentasjon fra kommunen og skolene.  

Dokumentasjon 
Kommunen og skolene har sendt inn en mengde dokumentasjon over både kommunens og skolenes 
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arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø. Det dreier seg om prosedyrer, rutinebeskrivelser, oversikt 

over satsningsområder, referater fra møter, samt beskrivelse av kommunens arbeid med skolenes 

psykososiale skolemiljø. Dataene er bearbeidet og analysert. I tillegg fikk vi tilsendt og gjennomgikk de 

aktivitetsplanene skolene hadde utarbeidet, samt dokumenter i enkeltsaker eller hendelser som vi ble 

gjort kjent med gjennom revisjonen.  

Intervjuer 
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er innhentet blant annet gjennom spørreskjema til 

lærerne på de trinnene som var en del av revisjonen og intervjuer med elever, enkelte ansattgrupper, 

foresatte og ledelsen på skolen og i kommunen.  

Lærerne på de aktuelle trinnene på de tre skolene fikk tilsendt spørreskjema, istedenfor intervju. Totalt 46 

ansatte ved skolene svarte på spørreskjemaet. Vi snakket med totalt med 156 elever på de tre skolene fra 

de aktuelle trinnene, og totalt 55 FAU, klassekontakter og foresatte. 

Vi snakket i tillegg med ledelsen ved skolene, tverrfaglige samarbeidede instanser, skolefaglige 

rådgivere, læringsmiljøteam og kommunalsjef. Totalt intervjuet vi 288 personer i denne revisjonen. 

Kommunen og ledelsen ved skolen fikk utkast til rapport til faktagjennomgang og deres tilbakemeldinger 

ble tatt inn i rapporten før den ble sendt til rådmannen på høring.  

Fullstendig gjengivelse av metode finnes i kap. 2.  

Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er utledet fra opplæringsloven og tilknyttet rettskildemateriale. Lovkravene vil også 

komme til uttrykk i rapporten. I kapittel 3 fremgår de utledede revisjonskriteriene til problemstillingene. 

Fakta og funn 

Skoleeier og skolene har en plikt til å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder også 

når noen foresatte opplever at de eller deres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier og 

skolenes oppgaver er krevende og svikt-sensitive fordi det handler om barn/elever. VKR mener at 

summen av de tilbakemeldingene fra foresatte, elever og de andre vi hadde samtaler med, hva gjelder 

skolenes arbeid med trygt og godt skolemiljø og andre funn vi har avdekket i arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag for de vurderinger vi har gjort.  

Forebyggende arbeid 
VKRs overordnede vurdering er at Drammen kommune og de tre skolene arbeider kontinuerlig og 

systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Vi har inntrykk av at skolene de siste 

årene har hatt og fortsatt har fokus på arbeidet med å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det 

viktigste er likevel at de fleste av barna vi snakket med ga uttrykk for at de har det trygt og godt på 

skolen. Videre viste revisjonen at det på revisjonstidspunktet var lite konflikt/uenighet mellom foresatte 

og skolen på de tre skolene. 
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Kommunen og de tre skolene har alle samarbeid med tverrfaglige instanser, som bidrar til å sikre et trygt 

og godt skolemiljø og hindre krenkelser. I tillegg så vi at de satsningsområdene skole hadde valgt seg for 

å forebygge dårlig skolemiljø var forankret og ble gjennomført. Det kom tydelig frem at det var rektor 

som var ansvarlig for dette arbeidet.  

På alle skolene kom det frem at foresatte og elever hadde tillit til ledelsen ved skolen og for det meste 

også de ansatte. Det ble heller ikke uttrykt et ønske om mer informasjon om skolemiljø, læringsmiljø eller 

klassemiljø, og råd og utvalg fungerte etter intensjonen. 

Det kom likevel frem at det var forbedringspunkter på to av skolene hva gjelder å arbeide forebyggende 

for å sikre at alle elever har ett trygt og godt skolemiljø. Vi så at Veiavangen ungdomsskole har 

utfordringer hva gjelder språkbruk, forståelse av hva som kan oppleves som krenkende ord og utrykk og 

omfanget av bruk av krenkende ord og uttrykk, samt krenkelser fra ansatte. Tømmerås skole har 

utfordringer hva gjelder arbeidsro, utagering og utestenging på enkelte trinn. Men alle foresatte vi 

snakket med i revisjonen uttrykte et ønske om at skolene skulle arbeide med språkbruk og holdninger.  

Aktivitetsplikten 

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en 

plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg 

imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved 

skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene. 

På Veiavangen skole var det utbredt blant elevene å bruke ord og uttrykk som er krenkende i sitt 

samspill. Dette ble ifølge elevene ikke brukt for å være slem med hverandre eller for å krenke, men var 

en omgangsform mellom venner. Utrykk som ble brukt var blant annet «jævla homo», «jøde» og «bitch». 

Omfanget av dette var ikke kjent blant ledelsen og de ansatte på skolen, og elevene brukte det ikke foran 

de voksne.  

Skolen må derfor øke sitt fokus på å bli kjent med hva som skjer av samspill mellom elevene på skolen, 

slik at de kan avdekke bruk av krenkende ord og uttrykk i elevmiljøet. Dette selv om elevene fremhever 

at de kun bruker slike ord og uttrykk med og blant venner.  

Revisjonenes fakta og funn ellers 

På de andre problemstillingene i revisjonen fant vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger til skolene. VKR`s 

vurdering er at både kommunen og de tre skolene for det meste ivaretar sitt ansvar til å sikre at alle 

elever ved skolen har det trygt og godt. Det er stort fokus på det og våre funn ble tatt på alvor med en 

gang de ble presentert for både skolene og kommunen.  

Kommunen og skolene har hatt utfordringer med pandemien grunnet hel eller delvis nedstigningen av 

skolene i perioder, samt deling i kohorter. Revisjonens inntrykk er likevel at skolene i denne perioden har 

ivaretatt elevene, både de sårbare og de andre elevene, så godt de har kunnet ut fra den 

ressurssituasjonen de har vært i. Foresatte og elever ved Veiavangen skole uttrykker imidlertid noe 

skepsis til oppfølging eleven har fått på hjemmeskolen og manglende opplevelse av dialog rundt 

innføring av normal skolehverdag. 
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Når det gjelder kommunesammenslåingen er det VKR`s inntrykk at kommunalsjef her har valgt en god 

tilnærming i overgangsfasen mellom gamle systemer til nytt system foreligger. Drammen kommune har 

valgt å la den enkelte skole arbeide etter de metodene de brukte før kommunesammenslåingen til 

harmoniseringsarbeidet er ferdigstilt. Noe som etter vårt inntrykk har ført til kontinuitet i arbeidet med å 

sikre elevene et trygt og godt skolemiljø, samt skapt mer ro i en periode med pandemi og en rekke 

pandemitiltak i skolene.  

Anbefalinger 

VKR mener at summen av innsendt dokumentasjon, tilbakemeldingene fra ansatte, foresatte, elever og 

ledere og andre funn vi har avdekket i arbeidet med forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag 

for de vurderinger vi har gjort. På bakgrunn av dette har vi kommet til at det er grunnlag for å anbefale at 

Drammen kommune følger opp at skoleeier sikrer at: 

Veiavangen ungdomsskole: 

• arbeider mer med å skape en felles forståelse blant alle elevene i hva som ligger i 

begrepet krenkelser 

• arbeider systematisk og kontinuerlig med å forebygge slik at ansatte ikke krenker elever 

ved skolen.  

• fortsetter å arbeide med å trygge elevene etter hjemmeskole og tilbakeføring til ordinær 

skole. 

• øker sitt fokus på å bli kjent med hva som skjer av samspill mellom elevene på skolen og 

mellom elev og ansatt. Det vil si oppfyller plikten til å følge med. 

Tømmerås skole: 

• må fortsette å arbeide med å sikre og således skape et trygt og godt skolemiljø for alle elevene 

Skoger skole 

• fortsatt har fokus på å arbeide med å informere foresatte om alt ved skolemiljøet som kan skade 

helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og klassemiljø. Og at informasjonen er konkret og 

riktig. 
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1. Innledning 

 Bakgrunn for prosjektet 

Forvaltningsrevisjonen har sin bakgrunn i at kontrollutvalget i Drammen kommune har vedtatt at VKR skal 

gjennomføre en forvaltningsrevisjon på elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.  

Ved utarbeiding av prosjektet tok VKR utgangspunkt i anbefalt område «Grunnskole» hvorav psykososialt 

skolemiljø er et av de aktuelle temaene. Vi la også vekt på at det har skjedd en lovendring på området 

som trådte i kraft 1. august 2017, samt at Statsforvalteren ikke har ført tilsyn på dette temaet med 

kommunen etter lovendringen, med unntak av mot Konnerud skole i 2018. 

I tillegg var det et viktig element i denne forvaltningsrevisjonen å se på hvordan pandemien har påvirket 

skolenes arbeid med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er å;  

• kartlegge og vurdere kommunens/de utvalgte skolenes etterlevelse av regelverket på området 

psykososialt skolemiljø, samt belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for å 

ivareta elevenes psykososiale skolemiljø.  

Følgende problemstillinger ligger til grunn for en forvaltningsrevisjon ved de utvalgte skoler i Drammen 

kommune:  

Problemstilling:  

• Er kommunens håndtering av elevenes skolemiljø i samsvar med gjeldende regelverk? Herunder;  

 

o Følger kommunen/skolene opp sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på 

området?  

o Følger kommunen/skolene opp lovmessige krav til aktivitetsplikt? 

o Følger kommunen/skolene opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

o Følger kommunen/skolene opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 

o Sørger kommunen/skolene for et godt skole- hjemsamarbeid? 

o Hvordan har pandemien påvirket skolenes arbeid med å sikre elevenes rett til et trygt og 

godt skolemiljø?  

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt, jfr. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt 

av styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)  
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I denne revisjonen gjennomføres forvaltningsrevisjon mot tre av kommunens skoler. Følgende skoler er 

valgt ut på bakgrunn av tidligere gjennomførte tilsyn, samt resultatet fra elevundersøkelsen:  

• Skoger skole  

• Tømmerås skole 

• Veiavangen ungdomsskole  

 

 Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete 

problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og 

temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og 

konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Det er med andre ord ikke tale om en fullstendig gjennomgang av skolene i kommunen og alle elevene i 

kommunen sitt psykososiale skolemiljø. Forvaltningsrevisjonen er begrenset til de tre utvalgte skolene og 

det psykososiale skolemiljøet for elevene på disse skolene. 

 

 Definisjoner 

Skolemiljø 

Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt 

skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til 

et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen 

opplevelse som er avgjørende. 

Kapittel 9 A i opplæringsloven (oppll.) skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at 

elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en 

fremgangsmåte for hvordan skolen og statsforvalteren skal behandle sakene på best mulig måte. 

Reglene om skolemiljøet er vedtatt av Stortinget, og det er ikke valgfritt for skolene og skoleeierne å 

følge dem. Reglene skal sikre elevenes rettsikkerhet i saker som gjelder skolemiljøet.  

Aktivitetsplikten1 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevene 

denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter oppll. § 9 A-4. Formålet med denne aktivitetsplikten er å 

sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, 

gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

 

1 Udir 3-2017 - Skolemiljø 
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skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt 

og godt skolemiljø. 

Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved at involverte 

elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. Skolen må ta 

hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. oppll. § 9 A-5. Dersom en som 

arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en 

elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle 

rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk 

mistanke om eller kjennskap til krenkingen. 

Aktivitetsplan2 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan 

(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen 

dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende 

ledd.  

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd 

første punktum. Plikten til å lage en skriftlig aktivitetsplan utløses samtidig som tiltaksplikten for skolen 

etter oppll. § 9 A-4 fjerde ledd, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 32. Dette vil være når skolen får kjennskap til at 

en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at 

en elev selv sier ifra. 

Innholdet i aktivitetsplanen er angitt i oppll. § 9 A-4 sjette ledd bokstav a) til e). I aktivitetsplanen skal det 

stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, 

hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal evalueres. Det er presisert i 

forarbeidene at dette kun er minimumskrav, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 33 og 78. 

Når det gjelder omfanget av aktivitetsplanen, går det frem av forarbeidene at minstekravene til 

opplysninger etter oppll. § 9 A-4 sjette ledd bokstav a) til e) må tilpasses den enkelte saken. Det vil for 

eksempel kunne være forsvarlig med en kortere og mer skjematisk aktivitetsplan i saker der skolen setter 

inn tiltak tidlig i prosessen og tiltakene er enkle, enn i saker der tiltakene og saksforholdet er mer 

sammensatt og komplekst. Dessuten trenger ikke en aktivitetsplan å knytte seg opp mot en bestemt 

elev, men den kan ta for seg en situasjon eller utfordring som omfatter flere. Bortsett fra at 

aktivitetsplanen skal være skriftlig, stilles det ikke andre formkrav til aktivitetsplanen, jf. Prop. 57 L (2016-

2017) s. 33 og 79. 

 

 

 

2 Udir-3-2017 - Skolemiljø 
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2. Metode 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon"3 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg4. 

Vår gjennomgang har tatt utgangspunkt i lover og regler på området. Faktaopplysningene er innhentet 

ved gjennomgang av innsendt dokumentasjon fra kommunen og skolene.  

Under følger en beskrivelse av valgte metoder i denne revisjonen. 

Dokumentasjon 

Kommunen og skolene har sendt inn en mengde dokumentasjon over både kommunens og skolenes 

arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø. Det dreier seg om prosedyrer, rutinebeskrivelser, oversikt 

over satsningsområder, referater fra møter, samt beskrivelse av kommunens arbeid med skolenes 

psykososiale skolemiljø. Dataene er bearbeidet og analysert. I tillegg fikk vi tilsendt og gjennomgikk de 

aktivitetsplanene skolene hadde utarbeidet, samt dokumenter i enkeltsaker eller hendelser som vi ble 

gjort kjent med gjennom revisjonen.  

Intervjuer 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er innhentet blant annet gjennom spørreskjema til 

lærerne på de trinnene som var en del av revisjonen og intervjuer med elever, enkelte ansattgrupper, 

foresatte og ledelsen på skolen og i kommunen.  

Vi har hatt samtaler med elever, foresatte og ansatte i følgende stillinger fra de tre skolene; og 

kommunen 

Stilling Skoger skole Tømmerås skole Veiavangen skole Kommunen  

Elever 21 67 68  

Foresatte, FAU og 

klassekontakter 

9 18 28  

Sosialrådgiver   1  

Helsesykepleier 2 2 2  

PPT-rådgiver 2 2 2  

Los-arbeidere   2  

MOT Coach   2  

 

3 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
4 Vedlegg 3 – Metode 
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Forebyggende 

tjeneste 

1    

Merkantil 2    

Barnevernleder  1   

Skoleeierteam  1   

Virksomhetsleder 

Helsefremmende 

tjenester 0-100 

  1  

Rektor 1 1 1  

Fagrådgivere 

skole 

   2 

Læringsmiljøteam    2 

Kommunalsjef    1 

 

Lærerne på de aktuelle trinnene på de tre skolene fikk tilsendt spørreskjema, istedenfor intervju. Totalt 46 

ansatte ved skolene svarte på spørreskjemaet. 

Vi snakket med totalt med 156 elever på de tre skolene fra de aktuelle trinnene og totalt 55 FAU, 

klassekontakter og foresatte. 

I intervjuene ble intervjuobjektene blant annet bedt å fortelle om: 

• Rutiner og myndighet/ansvar innenfor arbeidet med et trygt og godt skolemiljø 

• Hvordan arbeidet med skolemiljøet dokumenteres 

• Hvordan elever og foresatte involveres i arbeidet med skolemiljøet 

• Hvordan foresatte og elever får informasjon om skolemiljøet/klassemiljøet på deres skole  

• Møtearenaer og tema/agenda  

• Kompetanse  

• Om og hvordan barn blir hørt 

• Hvordan råd og utvalg blir involvert i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø 

• Hvordan kommunen og skolene arbeider tverrfaglig på området for revisjonen 

Totalt snakket vi med 288 personer tilknyttet temaet for revisjonen. Det ble skrevet referat fra alle 

samtalene. De ble verifisert av samtaleobjektene. Vi brukte tilpassede spørreskjema i samtalene.  

Intervjuene med de ansatte og ledelsen ble gjennomført på teams, mens med elever og foresatte 

gjennomførtes stedlige samtaler. 

Revisjonen snakket også med foresatte på alle tre skolene. Totalt møtte 55 foresatte og delte sine 

erfaringer med skolens arbeid med skolemiljøet og klassemiljøet. Foresatte ble blant annet spurt om: 

• Hvordan de opplevde at skolemiljøet på deres skole var 

• Hvordan klassemiljøet i deres barns klasse var 

• Om skolen informerte dem om reglene for 9a 
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• Om de fikk informasjon om skolemiljøet generelt og spesielt 

• Om råd og utvalg var opprettet og fungerte 

Med gyldige data (validitet) menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene og 

revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne 

undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. 

Gyldighet er sikret gjennom kombinasjon av fakta og funn fra dokumentanalyse, gjennomgang av 

saksdokumenter, samt muntlig informasjon fra kommunen.   

Med pålitelige data (reliabilitet) mener vi at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at 

data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved kvalitetssikring av 

faktaopplysningene som fremkommer i dokumenter, og verifisering av faktaopplysninger fra møte og 

mottatt informasjon/dokumentasjon. Rapportens innhold er gjennomgått med skolefaglige rådgivere og 

kommunaldirektør i kommunen og rektorene ved skolene den 10. juni 2021. Fakta ble gjennomgått og 

kontrollert i møtet. VKR har gått igjennom tilbakemeldingene og tatt de fleste inn i rapporten.  

Kommunens og skolenes arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø er et viktig og vedvarende arbeid 

som er pålagt skolene igjennom opplæringsloven. Skoleeier og skolenes oppgaver er krevende og svikt-

sensitive fordi det handler om barn/elever. Det er derfor viktig å få informasjon fra alle som har oppgaver 

på området for revisjonen og de personene bestemmelsene i opplæringsloven har gitt rettigheter. For å 

nå flest mulig av de ansatte på de utvalgte trinnene valgte vi å sende spørreskjema til lærerne på de 

aktuelle skolene. For de andre gruppene, som andre instanser, andre ansatte ved skolene, elever og 

foresatte valgte vi intervju, både individ intervju og gruppeintervju. Dette for å lettere å inkludere dem i 

revisjonen og klargjøre hensikten med at nettopp de var valgt ut til å delta. Videre er VKR`s erfaring at det 

er viktig å etablere en relasjon til barn og ungdommer som skal delta i en revisjon og at det gjøres best 

gjennom samtaler og da i grupper.  

Vi vurderer at informasjonen vi har innhentet i forbindelse med revisjonen av skolemiljøet i Drammen 

kommune er relevant, pålitelig og gyldig, og finner at dette er tilfredsstillende. VKRs vurdering er at 

metodebruk og kildetilfang i denne forvaltningsrevisjonen har gitt tilstrekkelig grunnlag til å gi svar på 

problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt. 

 

 Personvern 

Eventuelle personopplysninger som blir innhentet i forbindelse med en forvaltningsrevisjon vil være 

minimale, de vil være tilstrekkelig sikret og kun være tilgjengelige for dem det er nødvendig for. VKR 

tilstreber å kun etterspørre data som inneholder personopplysninger der det er nødvendig. Der det er 

behov for bruk av lydopptak vil samtykke bli innhentet og personopplysningene behandlet på en måte 

som tilfredsstiller kravet i ny personvernforordning. 
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Alle personopplysninger ble under arbeidet med forvaltningsrevisjonen av skolemiljøet i Drammen 

kommune oppbevart på en slik måte at det tilfredsstiller kravene i ny personvernforordning5. Når arbeidet 

er avsluttet vil opplysninger som ikke må oppbevares som revisjonsbevis bli slettet og/eller levert tilbake 

til skolene og kommunen.  

Vi vil også vise til at vi i denne rapporten ikke vurderer eller tar stilling til om de forebyggende tiltak 

skolene bruker er i strid med andre regelverk, som lov om behandling av personopplysninger. Dette vil 

kunne gjelde ulike typer spørreundersøkelser. 

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg 3. 

I rapporten vil lærernes svar falle inn under samtalebegrepet. Dette gjøres av personvernhensyn.  

Utkast til rapport er oversendt rådmannen i kommunen. Rådmannens merknader er vedlagt rapporten. 

 

 Leseveiledning 

VKR har valgt å behandle de tre skolene hver for seg i egne hovedkapitler (5, 6 og 7). Hvert hovedkapittel 

har delkapitler. Vi vil foreta vurderinger for hvert delkapittel, på de problemstillinger og revisjonskriterium 

som blir omhandlet i delkapittelet.  

Kapittel 4 omhandler felles kommunale rutiner. Til slutt kommer en kort oppsummering og anbefalinger i 

kapittel 8. 

Det som er beskrevet i tekstboks er enten gjengivelse av fakta, eller problemstillinger og 

revisjonskriterier.  

Når funn fra intervjuer presenteres i rapporten, vil det refereres til intervjuer med ulike grupper. Dette av 

hensyn til personvern, se kap. 2.1. Gruppene det refereres til er delt inn på følgende måte: 

• Ansatte i kommunen 

• Ansatte ved skolene 

• Elever 

• Foresatte  

Der skoleeier eller rektor har uttalt seg vil dette bli referert til. 

Det er viktig når rapporten leses at en er klar over at rapporten ikke har til hensikt å generalisere fra 

dårlige opplevelser vi har hørt om fra noen foreldre og utvalgte elever, og utlede fra dette at disse 

synspunktene er gjeldende for alle foresatte og elever. Det er sannsynlig at det er foresatte som er av en 

annen oppfatning enn de foresatte som valgte å delta på samtalene med VKR. Videre er det viktig å ha i 

minne at det vi beskriver nettopp er noens opplevelse av en situasjon eller tilstand. Likefullt er det 

 

5 GDPR – EUs nye datasikkerhetsforordning 
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skoleeier og skolenes ansvar å følge opp alle foresatte, og deres tilbakemeldinger må tas med som en 

del av helhetsbildet, selv om de ikke snakker for alle foresatte. 

 

3. Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere 

kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med 

faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de 

konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 

 Kilder til revisjonskriterier 

Vi har lagt til grunn følgende kilder til utarbeidelsen av revisjonskriterier: 

• Kommuneloven 

• Opplæringsloven § 9 A 

• Forskrift til opplæringsloven 

• Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir 3-2017 – Skolemiljø  

• Grunnlovens § 104. 

• Barnekonvensjonens art. 3 og 12 

• Veiledere på området 

• Elevundersøkelsen 

 

 Utledning av revisjonskriterier og revisjonskriterier 

Hovedproblemstilling 

Er kommunens håndtering av elevenes psykososiale skolemiljø tilfredsstillende? 

Delproblemstillinger ut fra problemstilling: 

1. Følger kommunen opp sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på området? 

2. Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt? 

3. Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra aktivitetsplanen? 

4. Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 
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1. Følger kommunen opp sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på området? 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade 

for elevens helse. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 

 

2. Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikten? 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier.  

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 

 

3. Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid.  

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak. 
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4. Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 

Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

5. Sørger kommunen/skolene for et godt skole- hjemsamarbeid? 

Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

• Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet. 

• Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret. 

• Skolen skal holde foreldremøte ved skolestart. 

• Foreldrene skal få muntlig eller skriftlig informasjon om elevens og foreldrenes rettigheter 

og plikter etter opplæringsloven og forskriften. 

• Foreldrene skal få muntlig eller skriftlig informasjon om annen viktig informasjon om eleven. 

 
 

En fullstendig utledning av revisjonskriteriene foreligger i vedlegg 3. 
 
 
 

 

4. Felles kommunale rutiner for skolemiljø og 

samarbeid med tverrfaglige instanser 

Fakta 

Kommunen har ved innsendelsen av dokumentasjon lagt ved en redegjørelse av relevant informasjon i 

forbindelse med forvaltningsrevisjonen. Vi gjengir et utdrag av redegjørelsen nedenfor. 

«Kommunesammenslåing: 
De tre tidligere kommunene opphørte å eksistere 1. januar 2020. Et viktig premiss i denne 
sammenslåingen var at to mindre kommuner ikke skulle «innlemmes» i den største, men at det 
skulle bygges opp en helt ny kommune fra bunnen. Dette arbeidet er vi godt i gang med, men vi 
er fremdeles en kommune under oppbygging.   



 

 
19 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Kommunen er i prosess med å bygge opp et helhetlig system for arbeidet med det psykososiale 
skolemiljøet i Drammensskolen. Det er naturlig at en del av kunnskapsgrunnlaget i denne 
prosessen er rutiner og erfaringer fra de tidligere kommunene.  

I overgangsperioden fram til nye rutiner og systemer er på plass er det besluttet at rutinene fra de 
tidligere kommunene skal brukes. Elevenes rettigheter skal ivaretas uansett om det er «gamle» 
eller «nye» rutiner som gjelder. Dette er vi helt klare på. 

Oppbygging av felles systemer 
Drammen kommune jobber med å bygge opp nye felles systemer, både for hele kommunen og i 
de enkelte programområdene, som får skole. Noen av de felles systemene som bygges opp nå 
er:   

• EQS. Dette er kommunens felles kvalitetssystem. Her skal alle rutiner og retningslinjer 
legges inn. Her skal det også være tydelig når rutiner og retningslinjer skal revideres. Vi er 
i prosess med å legge inn dette. Noe er allerede lagt inn, men her er ikke alt på plass 
enda.   

• Felles system for oppfølging av skolene Moava 1310. Drammen kommune har brukt 
systemet tidligere. Nå bruker alle skolene i nye Drammen dette. I Moava 1310 legges det 
inn et årshjul for oppgaver/gjøremål som skolene krysser av underveis som oppgavene 
gjøres. Skoleeier minner skolene på dette jevnlig på f.eks. informasjonsmøter, og følger 
opp at oppgavene gjennomføres. Årshjulet som vi bruker nå er ikke helt harmonisert 
foreløpig, og samsvarer ikke helt med årshjul fra de tre tidligere kommunene. Det er 
nedsatt en gruppe som jobber med å harmonisere og videreutvikle innholdet i årshjulet 
for Moava 1310.  

• Det er en prosess på å bygge opp et område (en håndbok) på Sharepoint der alle ansatte 
i Drammensskolen kan finne informasjon – kommunens felles rutiner. Det gjelder alt fra 
maler og rutiner til tips til undervisning og utviklingsarbeid. Foreløpig arbeidstittel er 
«Drammensskolen 3.0». Denne linkes også sammen med EQS slik at rutiner ikke skal 
ligge flere steder. Etter hvert som de ulike harmoniseringsprosessene er ferdige, vil 
denne siden bygges opp og publiseres.  

• Høsten 2020 ble Vigilo innført i Drammensskolen. Vigilo er det administrative systemet for 
skole og barnehage. I tillegg til å være et skoleadministrativt system, er det moduler som 
kan ivareta digital kommunikasjon mellom hjem og skole. Systemet er i utvikling og det vil 
innen kort tid også bli mulig å tilgjengeliggjøre f.eks. aktivitetsplaner for foresatte og 
elever.  

• Alle tre kommune i ny kommune går over til Public 360, et system for arkiv, 
saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning. Det tar noe tid med opplæring og 
innlæring av nye systemer for alle brukerne. Det er også ny organisering av arkivsystemer 
og intern postgang. Nye arkivsystemer og organisering tar noe tid å få på plass og her 
opplever vi fortsatt noen utfordringer med å kunne få tilgang til gamle systemer fra de 
tidligere kommunene som gjøre at noen prosesser forsinkes. Dette vil komme på plass 
etter hvert.  
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Skoleeiers oppfølging  
Delegasjonsreglementet gir virksomhetsledere i Drammen kommune et stort ansvar og 
handlingsrom for drift av virksomheten, både faglig og administrativt.  

Fagrådgiverne for skole har fordelt skolene mellom seg slik at alle skolene har en kontaktperson i 
skoleeierteamet.  Ved skolemiljøsaker der det er en voksen som krenker en elev (9A-5) eller saker 
av særlig alvorlig grad, er det i utgangspunktet først fagrådgiveren som kontaktes og som 
vurderer skoleeiers videre eventuelle oppfølging. Rektor skal også melde avvik i EQS. 
Fagrådgivere er også kontaktpersoner i tilsynssaker eller saker der statsforvalteren er involvert.   

Skolene kontakter som regel fagrådgiver først i skolemiljøsaker de ønsker å drøfte, og saker eller 
situasjoner de evt. ber om hjelp til å håndtere. Skoleeierteamet vurdere dette, og følger opp ved 
ulike tiltak ut ifra saken. En vurdering vil være hvem som skal følge opp, og på hvilken måte dette 
skal skje. Det kan for eksempel være om det er lærings-støttende team eller LK20 temaet skal 
kobles på.  

Interne møter for skoleeier med innhold:  
Fagrådgivermøtet: De tre fagrådgiverne + digital agent for skole.  Innhold: Driftssaker. 
Gjennomgang av saker fra skolene. Vurdering av videre oppfølging. Planlegging og prioritering av 
saker for uken.  

Møter i skoleeierteamet: (litt ulikt gjennom året): Kommunalsjef, fagrådgivere, digital agent, 
konsulent og lærings-støttende team. Innhold: Driftssaker, gjennomgang av saker fra skolene og 
drøfting av evt. tiltak. Planlegging av ulike møter og samlinger, strategisk arbeid.  

Utvidet skoleeierteam: Kommunalsjef, fagrådgivere, digital agent, konsulent og lærings-støttende 
team og LK20-teamet. Innhold: Læringsøkter og koordinering av hvordan vi jobber ut mot 
skolene. Her deler vi informasjon og planlegger videre arbeid. Alle treffpunkter med skolene som 
de ulike har, gir oss på ulike måter viktig informasjon som igjen bidrar til bedre helhetsforståelse 
og oversikt for å systemer for oppfølging.  

På de ulike møtearenaene som skoleeier har internt, deles og gjennomgås informasjon av viktige 
saker. Her vurderer vi og drøfter ulike tiltak, og vi diskuterer ansvar og type oppfølging.  

Eksempler på slike tiltak kan være:  

• Veiledning i forståelse av lovverk, veiledning i gode tiltak.  

• Tiltak for klasser, trinn eller hele skolen.  

• Involvering av flere – f.eks. samarbeid med PPT eller med barnehage. 

Et viktig tema på det utvidede skoleeierteamet har vært felles forståelse av skoleeiers plikt til 
forsvarlig system. Drammen kommune tok derfor initiativet til et møte med Statsforvalteren i Oslo 
og Viken for å høre mer om hva de ser er viktig å være særlig oppmerksom på når vi skal utvikle 
et helhetlig system for nye Drammen kommune. I tillegg ønsket vi å høre mer om endringer i 
forbindelse med §13.10 og forsvarlig system, og over til internkontroll i kommunen som helhet.  
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En vurdering vi har gjort gjennom dette arbeidet er for eksempel at vi opplever et behov for en 
sentral oversikt over saker på skolene der skolene registrerer alle saker i et felles system. Dette er 
både for å kunne følge enkeltskoler opp bedre, og også bruke som et kunnskapsgrunnlag for 
igangsetting av kommunale tiltak som f.eks. kompetanseheving. Vi har startet på en skisse som 
skal jobbes videre med.  

Møter og samarbeidsarenaer mellom skoleeier og rektor/skoleledere 
Arenaer for samarbeid/møtepunkter og oppfølging mellom skoleledere og skoleeier. Planen er 
«levende» og endrer seg underveis i året, ettersom det oppstår behov. I år har ikke alt gått etter 
planen på grunn av smittevernbegrensninger. De fleste møter er uansett gjennomført digitalt.  

Informasjonsmøter gjennomføres hver mandag på Teams. Alle skoleledere blir invitert. Møtene 
tas opp slik at man kan se dem når det passer. Frister, påminnere, viktig informasjon osv.  

Rektormøter: Alle rektorer hver måned (halv dag). «Rektorgruppen som strategisk ledergruppe». 
Innhold på samlinger: Lederoppdraget ditt (arbeid med lederavtalen), harmoniseringsprosesser 
og ulike beslutningsprosesser. På disse møtene deles ulike saker/erfaringer, der 1) rektorkollegiet 
kan bidra med støtte underveis gjennom råd og erfaringsdeling. 2) utvikle viktige læringspunkter i 
fellesskap. Eksempler på dette kan være skolemiljøsaker eller i arbeid med tilsyn. Rektormøtene 
er også en arena for kommunalsjefen og resten av skoleeierteamet å ha god dialog med 
rektorene og å peke ut retning og prioriteringer og tydeliggjøre forventninger overfor skolene.  

Barnetrinns-rektormøter: Gjennomføres hver mandag. Eksempel på saker: SFO/AKS, leirskole, 
svømming etc. I år har det vært mye knyttet til koronadiskusjoner.   

Ungdomstrinnsmøter: Innhold: Informasjonssaker, læringsøkter og diskusjoner. Eks. pågående 
prosjekt med å bygge et sosialpedagogisk rådgivernettverk. Gjennomgang av felles programmer. 

Skoleledermøter: Hver måned (halv dag). I år: Fokus på pedagogisk ledelse og ledelse av 
innføring av fagfornyelsen.  

Nettverk for nye rektorer.  

Lederutviklingsprogram for skoleledere. Dette er et LED-skole program som KS har utviklet (KS 
Led - KS). Programmet er tilpasset Drammensskolen. Programmet gjennomføres av stiftelsen 
IMTEC. Hovedfokus for programmet er å bygge kapasitet for pedagogisk ledelse. Det er ca. to 
samlinger i halvåret, oppstart var september 2020. Innholdet på oppstarts-seminaret handlet blant 
annet om strategisk skoleeierskap, psykologisk trygghet og bruk av data for å stimulere læring 
(eks. elevundersøkelsen og nasjonale prøver). 

Ledersamtaler. Lederavtale inngås mellom kommunalsjefen for barnehage og skole og alle 
virksomhetslederne. I 2020 har innholdet i denne samtalen blant annet. Oppfølging av avtalen 
jobbes med sammen i rektormøter. 

Sonemøter: En sone er definert som ungdomsskolen og de barneskolene som sokner til 
ungdomsskolen. Det er 10 ungdomsskoler, altså 10 skolesoner i Drammen kommune. Skolene i 

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/ks-led/
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/ks-led/
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sonen møtes jevnlig, ca 2-3 ganger hvert semester. Alle sonene må jobbe med gode overganger 
mellom barneskole og ungdomsskole, og samarbeid rundt oppfølging av nasjonale prøver.  

Partnerskoler – Skole er organisert i partnerskoler. Rektorer skal være støtte for hverandre. Ha 
noen å ringe til. Her deltar ikke skoleeierteamet.   

I tillegg til dette pågår det nå flere prosjekter og arbeidsgrupper der som jobber med ulike 
harmoniseringsoppgaver. Prosjektene og noen av arbeidsgruppene ledes av skoleeierteamet. 
Noen arbeidsgrupper ledes av en skoleleder.  

Annen oppfølging:  
Skoleeier følger med på resultatene av elevundersøkelsen på skolene. Det er en forventning at 
skolene skal jobbe med resultatene sammen med elevene og personalet, samt i SU, SMU og 
FAU. Skoleeier følger opp med en ringerunde til skolene for en samtale om hvordan de har fulgt 
opp og jobbet med resultatene. Fagrådgivere ringer alle skolene. Bruk av elevresultater for 
forbedringsarbeid er også et jevnlig tema for kompetanseheving og læringsøkter i 
skoleledergruppen.  

Virksomhetsbesøk. Vi ønsker å gjennomføre et årlig virksomhetsbesøk på alle skolene. Her skal 
skolens mål og resultater følges opp. Det ble gjennomført virkesomhetsbesøk på alle skolene i ny 
kommune høsten 2019. I 2020 var ikke dette mulig å få til.   

Skolemiljøprosjektet  
Et område som det det ble meldt inn mange temaer og behov for harmonisering var knyttet til 
skolemiljø og 9A-saker. Det ble derfor besluttet å knytte dette arbeidet til et større prosjekt, 
prosjekt skolemiljø. Vi ønsket at det nyansatte læringsmiljøteamet skulle lede dette prosjektet, og 
de startet ikke før i november 2020.  

Arbeidsgruppe – strategi for Skole/hjem-samarbeid  
Et av temaene som kom opp med behov for harmonisering er godt hjem/skole-samarbeid. Det 
er satt opp en gruppe som skal jobbe med dette, men denne er ikke kommet i gang per. mars. 
2021. Grunnen til dette er at mange av prosjektene som allerede er i gang har skole/hjem-
samarbeid som et integrert tema. Eks. innføringstilbud/SFO/AKS, svømming etc. Vi ønsker å 
hente ut det som gjøres i disse gruppene, og bygge videre på det i prosessen for å lage en 
helhetlig strategi for godt hjem/skolesamarbeid i Drammensskolen.   

Likevel har vi startet opp med å informere foresatte ved FAU-representanter i «Sammen for 
Drammensskolen» om den planlagte prosessen. Her har vi gjennomført et møte og fått innspill fra 
dem på hva som er viktig i en slik prosess. 
 
Utviklingsarbeid - Innføring av LK20 og tverrfaglig samarbeid  
I den overordnede delen av læreplanen står det tydelig at skolen skal utvikle et inkluderende 
fellesskap som fremmer helse, trivsel og lærings for alle elever.  Den overordnede delen er en 
viktig del av alt arbeide som gjøres i forbindelse med innføring av ny læreplan (LK20). Det er gitt 
forventninger til alle skolene om hvordan de skal jobbe med dette, og det er fast tema på 
skolelederarenaer.  
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I tidligere Drammen ble det utviklet en helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse. Denne 
planen var for både barnehage, skole og oppvekstsektoren (www.sosemplan.no ). Innholdet i 
planen er både en handlingsplan for arbeid mot mobbing og andre krenkelser, verktøy og 
modeller i det forebyggende arbeidet og godt skole/hjemsamarbeid. Det er bestemt at denne 
planen skal videreutvikles som en ny felles tverrfaglig digital plattform for nye Drammen. Det er 
kompetansesenteret som leder dette arbeidet.  

Drammen deltar i ordning for desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) sammen med Lier 
kommune og Universitetet i Sør-Øst Norge. Før vi igangsatte tiltak gjennomførte vi en omfattende 
undersøkelse blant lærere og ledere om behov for kompetanseutvikling. Tiltak har så blitt 
igangsatt på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsen. Et av resultatene var at lærere som er i 
sine først 2 år i jobb opplever et stort behov for kompetanseheving når det gjelder kunnskap om 
§9A, mobbing og andre krenkelser. Vi har derfor satt i gang årlige workshops for denne gruppen 

med dette temaet. I Drammensskolen har vi et nettverk for ny-utdannende lærere der de får 
ekstra kompetansepåfyll på temaer vi opplever at de har behov for. De møtes 4 – 5 ganger 
gjennom et år. Både skolemiljø og skole/hjem-samarbeid er sentrale temaer. Det er 
kompetansesenteret som arrangerer dette nettverket.  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en viktig samarbeidspartner for skole. I mange saker om 
skolemiljø er også PPT medspiller for å bidra med tiltak og læringsmiljøarbeid. Vi jobber nå i ny 
kommune med å bygge opp et tverrfaglig samarbeid der laget rundt eleven som fokus. Et 
skolemiljø som fremmer læring, helse og trivsel står sentralt i dette arbeidet. LK20-teamet har 
hatt flere samlinger med PPT der de har jobbet med ny læreplan og overordnet del. PPT har vært 
en viktig part i arbeidet med ny nærværsveileder. PPT arrangerte også en fagdag 17.02.21 der 
skolemiljø var et sentralt tema.  

Drammen kommunen deltar i pulje 5 av Udirs program «Inkluderende barnehage og skolemiljø». 
Her deltar 5 skoler og 3 barnehager sammen med PPT.  

Koronasituasjon:  
Nye Drammen kommune hadde vært i gang i drøye to måneder da koronaviruset kom og våre 
hverdager og planer ble endret totalt. Dette medførte at mange av planene og prosessene som vi 
var i gang med i ny kommune måtte utsettes. Det har ført til at mange av de rutinene og reglene 
som vi hadde håpet å få på plass, ikke er klare, og at vi har måttet ha midlertidige løsninger. 
Samtidig har det vært tydelig hele veien at frem til nye rutiner er klare, så brukes de gamle.  

På grunn av korona har mye av det skolene vanligvis har i sine årshjul blitt endret på, slik at året 
2020 (og 2021) framstår som annerledes år. Mye tid har gått til smittevern og stadige endringer. 
Likevel har skolene hatt fokus på elevene hele tiden, og at de skal oppleve en god og trygg 
skolehverdag, både på hjemmeskole og på skolen. Dette innebærer for eksempel ved 
overganger mellom gult og rødt nivå, som innebærer omstillinger og tilvenning i nye kohorter 
(grupper).  

I tillegg fikk vi mange helt nye utfordringer. En av disse har vært å jobbe med godt og trygt 
skolemiljø i koronatid. Særlig viktig har det vært å følge opp de elevene som er mest sårbare når 
hverdagen blir endret. Vi hadde jevnlige møter på teams med skoleledere med oppfølging av 

http://www.sosemplan.no/
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denne gruppen. Det ble også satt ned en arbeidsgruppe som jobbet fram rutiner for oppfølging. 
Det ble også gjennomført sonemøter sammen med barnevernstjenesten. 

I koronasituasjonen har god informasjon ut til foresatte vært viktig. Jevnlig gjennomgang på møter 
for å sikre både felles retningslinjer, men også rom for lokale tilpasninger. Det har vært 
gjennomført egne informasjonsmøter for foreldre på teams. Skolene har brukt Vigilo.  

Kommunen har lagt med dokumentasjon som bekrefter og underbygger ovenstående redegjørelse. 

Utdrag fra samtaler med kommunalsjef og andre ansatte på skoleeier kontor 

I samtale med kommunalsjef og flere andre på skoleeiers kontor ble det sagt om tverrfaglig samarbeid at 

i Nye Drammen kommune var de veldig innstilt på å fortsette med et læringsstøttende team. Det har 

fungert bra siden det ble startet opp og det bidrar til at de får et felles språk og verdisyn i skolene i 

kommunen. I tillegg er kommunalsjef på revisjonstidspunktet i møter med leder for PPT for å se på et 

fremtidige samarbeid. 

PPT og skolene har allerede gode samarbeidsformer, om enn noe ulike fra skole til skole. Nye Drammen 

kommune vil derfor arbeide for å etablere nye samarbeidsformer samtidig som de vil beholde noen av 

de samarbeidsformene som er etablert på de ulike skolene. Kommunalsjefen er opptatt av at den gode 

praksisen skal videreføres på skolene. 

I nye Drammen kommune har de fokus på tidlig innsats og på bakgrunn av det vil de gjerne ha 

sosialfaglige rådgivere på alle barneskolene.  

Det blir også sagt at kommunen holder på å etablere tverrfaglige samarbeidsarenaer. Dette arbeidet er 

ennå bare i støpeskjeen. Det skal etableres en arena-organisering. Det er et omfattende prosjekt som skal 

styrke det tverrfaglige arbeidet. Det er Kompetansesenteret i kommunen som styrer dette arbeidet.  

ARENA 1 – det er en arena for kommunalsjefer – der sitter blant annet både skole og PPT. 

Kommunalsjefene skal beslutte hva de ønsker av samarbeid og arbeidsformer. Her vil kommunalsjefene 

blant annet drøfte hvordan PPT skal møte skolene og om de skal ha faste kontordager ute på skolene 

eller ikke.  

ARENA 2 - er en arena for virksomhetsledere. De skal ta beslutningene fra Arena 1 og arbeide med 

hvordan beslutningene skal utføres i praksis. Arena 1 er en større samling,  

ARENA 3 – er det som skjer ute på skolene. De arbeider med hvordan samarbeidet med de ulike 

tverrfaglige instanser skal være. Det er her beslutningen operasjonaliseres. 

Det er gjennom arbeidet i de ulike arenaene de skal se på den gode praksisen, hva som skal videreføres 

og hva de skal gjøre nytt i Nye Drammen kommune. 

Ved å skape disse arenaene så håper de å skape den gode praksisen. Det vil si at de får med seg alle 

ledd i arbeidet og forankre det som besluttes i Arena 1 og 2. Tanken bak arena-organiseringen er å få alle 

ledd i organisasjonen med i beslutningsprosessen og arbeidet.  
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Skoleeier forteller at mens det arbeides med å få arenaer for tverrfaglig samarbeid operativt pågår det 

tverrfaglig samarbeid i kommunen. På Åssiden er det blant annet etablert et tverrfaglig samarbeid 

mellom Bufetat, PPT og skolene. Det legges opp til erfaringsdeling på tvers av skoler/soner for å kunne 

lære av hverandre - særlig der noen prøver ut nye samarbeidsformer.  

Kommunen arbeider også med å igangsette en egen arbeidsgruppe som skal lage en god strategi for 

skole- hjemsamarbeid.  Skole-hjemsamarbeid er noe de arbeider med i arena, samt at kommunalsjefen 

har møte med alle FAU lederne fra både offentlig og private skoler, fire ganger i året. På disse møtene 

snakker de om hvordan samarbeidet mellom skolene og hjemmet kan bli bedre. Kommunalsjefen 

forteller at å ferdigstille rutiner og skole-hjemsamarbeid er viktig, men at det alene ikke er nok til å sikre et 

godt skole-hjemsamarbeid. Det er mange komplekse faktorer som spiller inn og det er derfor viktig å ha 

fokus på dette samarbeidet.  

Når det gjelder skoleeiers systemarbeid med kap. 9A forteller kommunalsjef at de har laget et 

meldeskjema for 9A saker. Skoleeier satt ned en gruppe for å arbeide ut meldeskjemaet. Meldeskjemaet 

er ferdigutviklet og tatt i bruk. Alle nye saker som angår elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø 

meldes inn i skjemaet som deretter sendes til skoleeier. I skjemaet kan skolen krysse av om de trenger 

bistand fra skoleeier eller andre, eller om saken skal sendes statsforvalteren. Skoleeier forteller at 

skjemaet gir dem god oversikt over hva slags type kap. 9A saker som de ulike skolene har. 

Meldeskjemaet er også laget for informasjon om § 9A-5 – saker der ansatt krenker en elev.  

Fagrådgiverne ved skoleeiers kontor har faste møter hver uke der de går igjennom og sjekker innkomne 

meldeskjema fra skolene. De forteller at skjemaene er et godt arbeidsverktøy.  

Kommunen har i tillegg etablert EQS, som er et kvalitetsstyringssystem. I EQS skal de felles rutinene for 

kapitel 9A legges inn. Men for å utarbeide gode rutiner må skoleeier få oversikt over hvordan skolene 

arbeider, for slik å etablere felles rutiner som alle kan enes om. Skoleeier bruker derfor mye tid på å bli 

kjent med hvordan de ulike skolen arbeider og hva som fungerer på de ulike skolene. Meldeskjemaet er 

her også en kilde til informasjon om hva skolene gjør.  
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5. Veiavangen ungdomsskole 

 

 Forebyggende arbeid 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

1. Følger kommunen opp sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på området? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole. 

 

 

5.1.1. Beskrivelse av skolen 

 
Rektor ved skolen forteller at  

«Veiavangen ungdomsskole er en av Norges første ungdomsskoler. Skolen har en 
bygningsmasse av ulik standard og kvalitet. De ordinære klasserommene er av nyere standard, 
mens resten er gammel bygningsmasse. Deler av den gamle delen er avstengt etter flommen 
«Frida». Skolen mangler spesialrom i musikk og kunst og håndverk. Den har midlertidig 
brakkebygg, paviljong, som inneholder skolekjøkken og naturfaglaboratorier. I mangel på egen 
gymsal gjennomfører elevene kroppsøving og valgfag «Fysisk aktivitet og helse» i 
Mjøndalshallen, som ligger et stykke unna skolen.  Nytt skolebygg ble tegnet og ferdig 
prosjektert i Nedre Eiker kommune, men i ny økonomiplan i Drammen tilstreber først oppstart av 
resterende bygningsmasse i 2024.  

Elevtallet har vært i jevnlig vekst og stabiliserer seg som en fem-parallell ungdomsskole, med 
tidvis seks-parallell enkeltår, som ligger for oss. Den første i skoleåret 2022/23. Elevtallet dette 
skoleåret er på 376 elever. I tillegg har skolen et tilbud til en liten elevgruppe – Læringsverkstedet 
(F-klassen). Denne gruppen er aldersblandet, og elevene har i hovedsak all undervisning som 
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spesialundervisning. Elevene som går der, har utfordringer i spekteret lettere til moderat psykisk 
utviklingshemming. Der det er mulig og hensiktsmessig er det integrasjon mot en klasse på 
aktuelt alderstrinn.  

Skolen har ikke hensiktsmessige fellesarealer hvor elever, foresatte og ansatte kan samles, og det 
medfører at større fellesaktiviteter må gjennomføres ute av bygget. Det er få områder med 
unntak av skolegården elevene kan møte andre elever fra andre trinn. Skolen har før covid-19 hatt 
et samarbeid med Bråta bo- og servicesenter, som ligger nært til skolen. Det er noen faste 
aktiviteter gjennom året og elevene våre benytter seg av kantinen der i storefri. Der har de 
anledning til å kjøpe mat eller å ta med matpakke og spise sammen med andre elever. Elevene 
har ikke hatt tilgang til dette tilbudet i den perioden vi er inne i nå. Til kulturell skolesekk og andre 
større arrangementer har vi benyttet oss av Samfunnshuset i Mjøndalen. Dette har det siste året 
vært begrenset grunnet smittevern og at bygget er i annet bruk etter kommunesammenslåingen 
og utbrudd av Covid-19.» 

I Nedre Eiker kommune var skolene organisert med rektor og inspektører. Veiavangen hadde to 
inspektører.  Rektor hadde personalansvaret på skolen. Da skolen er av en slik størrelse var 
inspektørene delegert oppfølging av ansatte på trinn. En hadde ansvar for 8. og 9. trinn og en 
hadde ansvar for 10. og læringsverkstedet. Skolene var organisert under kommunalsjef og 
etatskontor med flere rådgivere tilknyttet skole. Da størrelsen på kommunen og antall skoler var 
færre, var skoleeier naturlig nok tettere på skolene enn hva vi opplever nå i en storkommune. 

Ved overgangen til ny storkommune ble delegasjon og lederstrukturer endret. Skolen gikk fra å 
ha to inspektører til å ha tre avdelingsledere med definert ansvar utover det de hadde hatt 
tidligere. Den siste avdelingslederen ble tilsatt i august 2020. Mandatet endret seg også. De ble 
tilført ansvar for egen avdeling, fag, folk og pengene, som rådmannen uttrykte det. 

Dette medførte store endringer for lederteamet. Det var nye systemer, nye oppgaver, nye 
strukturer og i en ny kommune hvor lite var på plass, lite opplæring og støttemateriell i forhold til 
systemer. Ansvarsområdet ble utvidet med personalansvar for ca. 15 ansatte pr. leder. 
Lederteamet jobber stadig med å finne form og god fordeling av oppgaver ut fra endret mandat. 
Dette vil bli enklere når pandemien roer seg, og det er enklere igjen å arbeide strategisk og 
langsiktig. Hverdagen er uforutsigbar slik sitasjonen er nå, og lederteamet er i høy grad operativt. 

Det er relativt store forskjeller på gammel og ny kommune. I Nedre Eiker kommune var det tette 
støttesystemer på skolene, og også oppgaver som ble løst sentralt, som nå ble flyttet ut på 
virksomhetene, i forhold til administrative oppgaver. Skolen er fortsatt ikke helt i mål på hvordan vi 
best kan finne et internt system for dette her hos oss. Covid-19 har forsinket dette en del, og så 
må vi samtidig erfare en del, før vi kan skape hensiktsmessig fordeling og gode strukturer. 

Det har i forbindelse med kommunesammenslåing og i forkant av dette også, vært endringer i 
skoleadministrative systemer, samhandlingssystemer- og plattformer, og arkivsystemer. 
Systemene som ble benyttet i NEK ble fjernet høsten 2020 og skolen har dermed mistet 
brukertilganger og tilgang til kritisk informasjon og dokumentasjon. Mye av bakgrunn for 
endringer er tilknyttet at det ble etablert nye databrukere tilknyttet Drammen kommune.  
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Skolen har benyttet OneNote, Teams og Sharepoint som fellesarenaer de siste årene, det samme 
har etatskontor. Den har hatt en plattform fra Nedre Eiker og en ny etablert plattform for 
Drammen. Skolen har også benyttet seg av fellesområder på server. Da prosess med 
harmonisering mellom kommunen ble forsinket, skulle de gamle kommunene drifte og forholde 
seg til gamle rutiner og strukturer frem til nytt var på plass. Da var det svært uheldig at tilganger 
på gamle databrukere forsvant i løpet av høsten. Skolen har mistet tilgang til Sharepoint – 
«Skoleleders håndbok og Lærers håndbok» - hvor sentrale rutiner fra Nedre Eiker lå. I tillegg er 
det et fellesområde som ikke er tilgjengelig – Organisering og drift og Teams – Ansatte på 
Veiavangen – NEK. Mye av dette er gjort tilgjengelig nå.» 

Skolen beskriver også at faglærerne og kontaktlærerne på skolen er organisert i trinnteam. Trinnteamet 

er lærernes samarbeidsarena og medlemmene har et felles ansvar for å ivareta og utvikle læringsmiljøet 

for elevene på trinnet. 

 

5.1.2. Kontinuerlig og systematisk arbeid 

Fakta 

Skolen har lagt ved en redegjørelse, samt rutiner som er styrende for skolens praksis. Disse rutinene er 

nærmere beskrevet i redegjørelsen, innsendt kartleggingsskjema og dokumentasjon. Rektor forteller at 

på tross av relativt høyt elevtall opplever skolen et rolig miljø på skolen. Skolen opplever å få 

henvendelser tilknyttet skolemiljø fra foresatte eller elever. De henvendelsen skolen i hovedsak mottar er 

relatert til psykisk helse og helseutfordringer, noe skolen opplever er økende nå under pandemien. Disse 

sakene kartlegges raskt og overføres til oppfølging av LOS-team. Fokus her er skolenærvær. Ny rutine er 

på trappene, men er enda ikke vedtatt. 

Rektor forteller i innsendt kartleggingsskjema at skolen har en intern rutine i tillegg til felles rutiner for 

gamle Nedre Eiker kommune i arbeidet mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. I 

denne og i forskrift orden og atferd, reglement orden og atferd er det beskrevet hva som legges i 

begrepet nulltoleranse.  

I oppstart hvert skoleår gjennomgås det rutiner og prosedyrer i forhold til kap. 9A. Det drøftes også hva 

dette betyr for dem og hvordan dette skal håndheves. 

På foreldremøte på høsten presenteres kap. 9A for foresatte. Det fremheves særlig nulltoleranse og hva 

som ligger i det. 

Det sendes også ut skriv til foresatte i Vigilo som er kommunens nye kommunikasjonsplattform i dialog 

mot foresatte. Der informerer de om hvordan de jobber med elevene og skolemiljøet og minner særlig 

på ved overganger – slik det har vært mange av i år. 

Skolen har blant annet lagt ved følgende dokumentasjon som viser hvordan de arbeider forebyggende 

på skolen og med saker angående elevens rett til et trygt og godt skolemiljø: 

• Organisasjonsplattform 
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o Dokumentet beskriver og uttrykker presisering av oppgaver og roller ved Veiavangen 

ungdomsskole som er basert på opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven, sentrale 

og lokale læreplaner, rundskriv, samt lokale bestemmelser, strategier, forskrifter og 

satsninger som blant annet: 

▪ Omhandler barnets rett til å bli hørt og barnets beste 

▪ Omhandler hva som skolen legger i et trygt og godt lærings- og skolemiljø for 

elevene 

▪ Beskrivelse av hva som ligger i aktivitetsplikten på skolen 

▪ Beskrivelse av verktøy skolen bruker til å følge med 

• Inspeksjon 

• Observasjon  

• Samtaler med elever og foresatte 

• Elevundersøkelsen  

• Klassetrivsel og Spekter6 

• Kartlegging miljørettet helsevern 

▪ Angir programmer skolen deltar i 

• MOT7 

• Psykt normalt - Et kurs i livsmestring for unge, utviklet av Modum bad og 

Modum kommune. Elevrettet på 8. trinn med oppfølging på 9. trinn. Et 

samarbeid med helsefremmende tjenester 0-100 

• Los8 - Frafall fra videregående opplæring kan ha store negative 

konsekvenser, både for den enkelte det gjelder og for samfunnet. 

Gjennom denne tilskuddsordningen skal ungdommer som trenger hjelp 

få én person å forholde seg til som sørger for tett oppfølging, og som 

bidrar til at ungdommene klarer å nyttiggjøre seg tilbud som gis i skolen 

eller av andre tjenester (Bufdir). Skolen har to Loser som har det som en 

del av sin stilling. 

▪ Rollebeskrivelser 

• Rektor skal blant annet sikre at 

o Skolen har et system som sikrer at elevenes rettigheter blir 

oppfylt i forhold til skolemiljø 

o De ansatte kjenner til skolens rutiner, at de drøftes og at det er 

felles forståelse av disse 

o Utvikle gode læringsmiljøer 

o Følge opp ulike brukerundersøkelser som elev- og 

foreldreundersøkelsen 

o Legge til rette for et aktivt og positivt foreldresamarbeid 

o At råd og utvalg blir fulgt opp 

• Avdelingsledere  

o Deltakelse: 

 

6 Skolemiljø undersøkelse 
7 MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør de 
gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot. 
8 LOS - Skolelos er et nytt, kunnskapsbasert hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i hjemmet. 
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▪ Ledermøter 

▪ Skoleledermøte 

▪ Ungdomsskoleledermøter 

▪ Sonemøter 

▪ Partnerskolemøter 

▪ Trinnmøter 

▪ Ressursteam 

▪ Foreldremøter, vår og høst 

▪ Temamøter – f.eks. MOT 

o Oppfølging av enkeltelever i samarbeid med lærere og andre 

samarbeidspartnere (f.eks. PPT, BV, BUPA, Familiehuset mm.) 

o Ansvar - brukerundersøkelser – elev-, foreldre og 

lærerundersøkelsen, Ungdata mm. 

o Oppfølging av ulike brukerundersøkelser 

o Kontaktlærer elevråd 

o Elevundersøkelsen – gjennomføring og oppfølging 

o Inspeksjonsplaner 

o Deltaker i SU/SMU 

• Faglærere 

o Ved mistanke om brudd i forhold til kapittel 9A i opplæringsloven, 

varsles rektor umiddelbart. I henhold til aktivitetspliktene i loven 

plikter alle ansatte å følge med på at elever har det trygt og godt 

på skolen. Gripe inn og stoppe mobbing eller krenkelser, 

undersøke hva som har skjedd og bidra sammen med rektor, 

inspektør og andre ansatte i forhold til aktivitetsplan. 

• Kontaktlærer 

o Sikre skriftlig dokumentasjon angående forhold rundt elevene.  

o Gjennomføre to planlagte elevsamtaler i løpet av året, etter 

tidsangivelse i skolens årshjul.  

o Gjennomføre to utviklingssamtaler i løpet av året. En i 

høstsemesteret og en i vårsemesteret, etter tidsangivelse i 

skolens årshjul. Påse at elevene får tilbakemelding fra faglærere i 

henhold til skolens rutiner og rutinebeskrivelser for vurdering. Om 

dette ikke foreligger etter påminning, varsle nærmeste leder. 

o Gi vurdering i orden og atferd i henhold til lov, forskrift og rutiner. 

o Gjennomføre klasseråd to ganger i måneden, og utover det ved 

behov. 

o Følge opp elever som har vansker i skolesamfunnet og 

igangsette tiltak på trinn-nivå. Dersom problemene er alvorlige, 

skal kontaktlærer melde fra til sosialrådgiver og skolens ledelse. 

o Ha kontakt med andre instanser. 

o Ha utviklingssamtale med foresatte to ganger i året og annen 

kontakt med foresatte. 

o Invitere foresatte til foreldremøter to ganger i året. 

• Sosialrådgiver 
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o Ivareta skolens sosialpedagogiske ansvar, avdekke og følge opp 

sosialpedagogiske tilretteleggingsbehov. 

o Arbeide tverrfaglig. 

o Gjennomføre tiltak rettet mot klasser, trinn eller hele skolen; for 

eksempel rus, kosthold, familieforhold, skolevegring, psykisk og 

fysisk helse i samarbeid med helsesøster. Klassemiljøarbeid. 

o M.m 

Ut over dette gir dokumentet også informasjon om trinnmøter og innhold på møtene, elevmedvirkning, 

samarbeid med foreldrekontakter, oppgaver for kontaktlærer for elevrådet, og oppgaver for MOT-coach. 

I tillegg til ovenstående dokument har skolen utarbeidet følgende rutiner på området for revisjonen: 

• Informasjonshefte for ansatte om Kap. 9A. 

• Skriv som omhandler skolens interne system for å ivareta bestemmelsene i kap. 9A som 

omhandler blant annet: 

o Oversikt over skolens systemiske arbeid 

▪ Informasjon til foresatte og elever 

▪ Sikre elevmedvirkning osv. 

o Plikten til å følge med 

▪ Inspeksjon 

▪ Kartlegginger 

o Plikt til å gripe inn 

▪ Sikre at ansatte har kompetanse til å gripe inn 

▪ Informasjon om sårbare elever 

o Plikt til å varsle 

o Plikt til å undersøke 

o Plikt til å sette inn tiltak 

o Dokumentasjonsplikten 

• Rutine ved vold 

• Skjema for observasjon av eleven 

• Mal aktivitetsplan 

• Rutine for å varsle skoleeier 

• Skriv om den nødvendige samtalen 

• Hva gjøre når mobbing er avdekket 

• Undringssamtale med barn og med voksne 

• Verktøy for å følge med og undersøke 

• Årshjul – plan for fellestid 

Skolen har også lagt ved ulike rutiner og regler for inspeksjon og oversikt over hvem som har inspeksjon 

hvor i skolegården. Skolen har også gjennomført en vurdering av inspeksjon under koronapandemien. I 

tillegg har de lagt ved plakat med informasjon om kap. 9A utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som de 

har hengt opp i klasserom og på fellesareal. I tillegg har skolen utarbeidet liste der de ansatte skal kvittere 

for at de har gjennomgått rutiner ved oppstart av skoleåret, herunder informert foresatte om rettighetene 

i kap. 9A. 
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Når det gjelder inspeksjon forteller skolen i kartleggingsskjemaet at skolen har rutine for inspeksjon hvor 

viktige tilsynspunkter er beskrevet og at alle ansatte bruker gule vester. Ansatte er definert med ansvar 

for områder og den skal være dynamisk – de ansatte skal forflytte seg dit elevene oppholder seg. Det har 

vært særlig fokus det siste året grunnet korona og smittevern. Det blir bekreftet i samtaler at dette blir 

gjort.  

En viktig del av skolens forebyggende arbeid med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø er ulike 

programmer. MOT er ett av disse programmene. Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at de har vært 

MOT-skole i veldig mange år. Det foreligger en plan og faste tema for gjennomføring på trinnene. Skolen 

er i prosess hvor flere ansatte blir skolert som MOT-coacher og at de da kan få på plass et større team 

som jobber helhetlig. Skolen har lagt ved en rekke dokumentasjon over MOT- arbeidet på skolen. I 

intervju ble det sagt at skolen har 4 MOT-coacher og at MOT-arbeidet er godt forankret på skolen. Det 

ble sagt at det er et godt verktøy for å skape et trygt og godt skolemiljø, ved at programmet har som 

hensikt og skape robuste ungdommer som tør å stå i egne valg. Programmet er blitt redusert under 

pandemien grunnet restriksjoner. 

I tillegg deltar skolen også i skole-Los under ledelse av Bufetat. Skolen er inne i sin andre runde med 

Los-tiltak som er gjeldende ut skoleåret 21-22. Los skal bidra til å styrke tilknytningen til skolen og til økt 

mestring og trivsel. Los vil bidra til at spesielt de elever som står utenfor, eller i fare for å havne utenfor, 

skole og arbeid, får ekstra oppmerksomhet, oppfølging og støtte for å være mer på skole og delta i 

undervisning og aktiviteter der. I samtaler kom det frem at det er to ansatte på skolen som er Los 

medarbeidere. Arbeidet med Los bidrar til at de mest sårbare elevene blir sett og hørt. Det ble sagt at det 

var et viktig arbeid for å sikre at flest mulig elever gjennomfører grunnskolen. Videre er det etablert et 

samarbeid med barneverntjenesten gjennom programmet. Det ble sagt at skolen hadde veldig lyst til å 

fortsette med dette programmet, men at de var usikre på om det ville bli fornyet etter 

kommunesammenslåingen. Skolen har lagt ved en rekke dokumentasjon over Los- arbeidet på skolen. 

 #psyktnormalt er et tredje program skolen deltar i. #psyktnormalt er et undervisningsprogram som 

handler om bevisstgjøring av følelser og som gjennomføres i samarbeid med Modum bad. Elevene lærer 

sentrale strategier for å håndtere følelser og opplysning om viktige verktøy. Programmet har som 

siktemål og fremme livsmestring og psykisk helse. I intervjuer blir det sagt at programmet er tatt i bruk på 

skolen og at de er fornøyde med programmet. Det retter seg både mot elever, foresatte, ansatte og 

samarbeidende instanser som helsesykepleier.  

Når det gjelder# psyktnormalt fremkom det i samtaler med elevene at dette ikke var blitt gjennomført 

som planlagt grunnet korona. Rektor forteller om dette at på 8. trinnet i år er dette ikke gjennomført ennå 

pga. korona og mye rødt nivå som gjør at klassene ikke har vært samlet. Planen er at det skal 

gjennomføres i perioden som kommer. Dette er også avhengig av representantene fra forebyggende 

tjenester. Det har vært noe fravær blant skolerte ansatte der. Hvis ikke man får gjennomført i år, vil de få 

ekstra om dette på 9. trinn. 

Niende trinn hadde i fjor tre av fire økter tidlig på høsten. På våren er det imidlertid ikke blitt gjennomført 

grunnet korona. Tiende trinn har gjennomført sitt opplegg på høsten i 8. trinn og på høsten i 9. trinn. 

Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at skolemiljøet kartlegges gjennom elevundersøkelsen og Spekter 

(digitalt – Klassetrivsel). Elevmiljøet kartlegges også gjennom samtaler med kontaktlærer og 
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sosialrådgiver. Skolemiljø er også tema på elevråd, samt i SU/SMU. Skolen har sendt inn rutiner for 

arbeidet med elevundersøkelsen og elevundersøkelsen fra 2020. Dokumentasjonen viser at skolen har 

reflektert over og arbeidet med resultatet, og gjennomgått elevundersøkelsen på skolen. Det foreligger 

også dokumentasjon over arbeidet med spekter, herunder informasjon til foresatte, oppsummering og 

rutine for gjennomføringen. 

Trinnene starter arbeidet med elevundersøkelsen så snart den lukkes forteller skolen. Da nasjonale tall 

foreligger på nyåret tar rektor ut rapporter på alle klasser – mot nasjonale tall for trinnet, og tall fra 

foregående år på 9. og 10. trinn. Rektor presenterer tall for skolen for ansatte, elevråd, foresatte 

(SU/SMU) og lærerne jobber videre med sine resultater og involverer eleven i videre arbeid gjennom 

klasseråd. FAU involveres også. Siste år grunnet pandemi har det skjedd avvik fra noen av 

samhandlingsarenaene. 

Lærerne evaluerer resultater av trivselsundersøkelser i klassene. Om det fremkommer forhold angående 

trivsel og ansatte kobles rektor og lederteam på for videre undersøkelser. 

NEK – foreldreundersøkelsen ble gjennomført hvert 3. år. Det foreligger ikke plan for Drammen 

kommune om å gjennomføre foreldreundersøkelse, men skolen skal gjennomføre den senere i vår 

grunnet korona.  

Når det gjelder trivsel forteller skolen at det arbeides det med individuelt i elev- og utviklingssamtaler. 

Det er tema for klasseråd og i elevråd. Klassetrivsel – definere spørsmål ut til elevene – klassevis. I tillegg 

er trivsel fast tema på SU/SMU og følges opp gjennom felles gjennomgang av internkartlegging. Skolen 

har utarbeidet rutiner og skjema for elev – og utviklingssamtaler. I tillegg har de skjema for 

oppstartsamtale ved skolestart. Trivsel er tema på alle elevsamtaler, både formelle og uformelle.  

Skolen gjennomfører elevsamtaler i oppstart av skoleåret og vår. Det gjennomføres uformelle 

elevsamtaler kontinuerlig. Ledelse og sosialrådgiver kobles raskt på sammen av kontaktlærer, dersom 

det kommer frem at elevene ikke har det trygt og godt på skolen. 

Som et forebyggende tiltak har skolen utarbeidet årshjul for trivselstiltak på skolen. Skolen forteller at på 

bakgrunn av skolens fysiske utforming har ikke skolen anledning til fellesaktiviteter for alle elevene 

samlet, med unntak av aktivitetsdager og ting som skjer ute. Det samarbeides med FAU og foresatte 

med bruk av skolen til trivselsarrangementer etter skoletid. Her blir kontaktlærer invitert. Med de 

begrensningene de har forsøker skolen å bruke alle merkedager og andre forhold for å bidra positivt inn i 

skolemiljøet. 

Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at ved oppstart av skoleåret går ledelsen gjennom rutinene på 

området for revisjonen og de oppdateres dersom det er nødvendig. I tillegg gjennomføres det hyppige 

evalueringsmøter i pågående elevsaker, og endringer gjøres fortløpende ved behov. Det kan gjennom 

undersøkelser avdekkes områder som bør være gjenstand for arbeid felles i personalgruppen. Da 

avsettes det tid til dette i møtetid. 

Skolen sikrer elevmedvirkning i arbeidet med elevenes skolemiljø gjennom elevrådet og ved at det 

settes av tid til gjennomføring av saker som er viktige for elevene, saker til behandling ut fra elevråd, 

involvering i klassemiljøarbeid mm. Videre skal det være et samarbeid med elevrådsrepresentant og 
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kontaktlærer. Lærer skal legge til rette for dette arbeidet. Dette er også tema jevnlig på elevråd – hvor 

klassene forteller om sitt arbeid i klasseråd, og om det fungerer som beskrevet. Om det er utfordringer – 

følges det opp av ledelsen og kontaktlærer. 

Andre forebyggende tiltak er ifølge skolen at alle klassene utarbeider klasse- og trivselsregler ved 

oppstarten av hvert skoleår. 

Skolen forteller at det fremgår av roller og ansvar i organisasjonsplattformen at rektor har det 

overordnede ansvaret. Det vil komme endringer i den øverste beskrivelsen i forhold til ny kommune – 

Drammen, når det foreligger klart. Rektor sender også ukentlig ut ukeinfo til alle ansatte. Der informeres 

det om stort og smått, og det minnes også på rutiner og oppdrag. I tillegg er det rektor som initierer og 

har ansvar for prosess i arbeidet rundt elevundersøkelsen og det følges opp av avdelingsleder på trinn. 

Dette blir bekreftet i innsendt dokumentasjon og i samtalene. 

Skolen forteller ellers at skolens og kommunens rutiner på området brukes aktivt i arbeidet på skolen og 

er en del av oppstarten med ansatte og elever. Rutinene er gjort tilgjengelig for alle ansatte under rutiner 

på Teams – ansatte. I oppstartsamtalen på 8. trinn blir skolens ordensreglement sendt ut i oppstartsbrev 

til foresatte og den gjennomgås med foresatte på foreldremøter og med elever på begynnelsen av hvert 

skoleår. Dette bekreftes i samtaler med flere grupper. 

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper 

I samtaler kom det frem at skolen samarbeider godt med helsesykepleier og PPT. Det blir sagt at det er 

et godt samarbeid mellom sosialrådgiver og helsesykepleier og at de har gode rutiner for å dele 

elevsaker mellom seg. I tillegg blir det sagt at sosialrådgiver har et godt samarbeid med 

barneverntjenesten og andre relevante instanser.  

Helsesykepleier på skolen har god relasjon til ledelsen på skolen. Helsesykepleier har også faste 

samtaler med enkelte elever, deltar på samarbeidsmøter, gjennomfører oppfølgingssamtaler, i tillegg til 

faste helsesykepleier-oppgaver. Veiavangen skole har helsesykepleier på skolen hver dag i uken. Tre av 

dagene er helsesykepleier på skolen hele dagen. De to andre dagene er hun der bare halvdag. Det 

kommer frem i samtaler med flere grupper at det er nok oppgaver på skolen til at helsesykepleier kunne 

vært på skolen hver dag, pluss en halv stilling til. I intervju kom det frem at helsesykepleier er en viktig 

faktor i å ivareta elevenes skolemiljø, og at skolen er flink til å involvere helsesykepleieren i dette arbeidet.  

I samtale med foresatte og elever kom det frem fra noen at de hadde gode erfaringer med bruk av 

helsesykepleier og at hun er flink til å samtale med barn som har behov for dette. Det ble sagt at hun var 

viktig for flere enkeltelever og dere trivsel og trygghet på skolen. Ellers svarte elevene i samtalene at de 

kjente til helsesykepleier og sosiallærer på skolen, og hvor de kunne finne dem om de hadde behov for 

det.  

Når det gjelder korona-tiden kommer det frem i samtaler at skolen ble åpnet for 20-30 elever under tiden 

skolen var stengt, da de innså at disse sårbare elevene hadde et prekært behov for å komme på skolen. 

Det ble tilrettelagt for undervisning i tråd med smitteverntiltakene. 

PPT-rådgiverne til skolen har faste møter med skolen, der skolemiljø kan være tema i tillegg til andre 

faste oppgaver. I tillegg til individsaker og systemsaker er de inne i startgropen i et prosjekt som startet 
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høsten 2020. Det var skolen som kontaktet PPT og ba om et samarbeid. De ble enig om å arbeide etter 

CLASS. CLASS er en observasjon av kvalitet i skolen. Ved å delta i CLASS får skolen forskningsbasert 

innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever slik at de opplever trygghet, 

livsmestring og støtte til utvikling og læring i sin hverdag. PPT skal under prosjektet inn og observere i 

klasserommet, for deretter veilede de ansatte på skolen. Grunnet koronapandemien har dette ikke kunne 

gjennomføres ennå. PPT forteller at også tre andre skoler i Nye Drammen kommune gjennomfører 

CLASS. Det kommer frem at skolen og PPT samarbeider godt og skolen er interessert i innspill fra PPT.  

Elevene vi snakket med forteller at de ikke opplever mobbing av medelever på skolen og at de ikke føler 

seg utrygge på skolen som følge av at andre elever kan krenke dem. De forteller at det er mange gutte- 

og jentegjenger på skolen og at det kan være vanskelig, om ikke umulig, å bytte gjeng dersom man 

skulle ønske det. De fleste elevene vi snakket uttrykte likevel at deres inntrykk er at de fleste elevene i 

deres klasse har noen å være med, sin egen gjeng. Men dersom de så elever som var alene over tid ville 

de varsle ansatte om dette.  

Mange av elevene vi snakket med var imidlertid ikke fornøyd med den oppfølgingen de hadde fått på 

hjemmeskolen i korona-tiden. I og med at klassene var delt, hvorav halvparten av elevene var hjemme og 

halvparten på skolen, fikk de som var hjemme dårlig oppfølging av lærerne dersom de ikke forstod 

arbeidsoppgavene. Videre uttrykte elevene bekymring for om de hadde fått tilstrekkelig opplæring i 

forhold til kompetansemålene, med tanke på videre utdanning. En god del elever uttrykte også et savn 

av oppfølging av det sosiale ved tilbakekomsten til fulle skoledager. Disse tilbakemeldingene fra elevene 

var knyttet til skoleåret 2020/2021 og ikke våren 2020.  

Til dette forteller rektor at elever som defineres som ekstra sårbare eller som har ønsket et forsterket 

tilbud, har kunnet møte på skolen hver dag, med god oppfølging av fagarbeidere og kontaktlærere og 

avdelingsleder, slik at faglærere har kunnet følge opp elever på hjemmeskole. Skolen har hatt grupper av 

elever som har hatt tilbud hver dag.  

I tillegg har alle klasser hatt fokus på å jobbe med klassemiljø etter oppstart på gult nivå i februar. Alle 

klassene gikk igjennom powerpoint om kap. 9A og bekreftet at dette var gjort til rektor. Mange lærere 

meldte at de hadde hatt gode samtaler i klasserommet. Skolen var imidlertid på gult nivå bare i to uker – 

før de igjen gikk på rødt nivå og elevene måtte deles opp i nye kohorter. 

Det har også vært gjennomført digitale elevrådsmøter hvor elevene har kunnet gi tilbakemelding på 

hvordan de opplever hverdagen. Elevene på 10. trinn har kunnet være med på å si noe om hvordan de 

har ønsket kombinasjonene med hjemmeskole/på skole under rødt nivå. Om de skulle ha halve dager 

eller hele dager på skolen. De landet på hele dager av og på, og skolen tok innspillet til følge. Elevrådet 

har også fått utdelt et skjema de kunne svare på for å gi skolen tilbakemelding på hvordan de opplevde 

perioden. 

Det er mange flere som har fått tilbud om å være på skolen enn de som har benyttet seg av det. Elevene 

opplever det som svært stigmatiserende. Skolen opplever at foresatte og elever har vært fornøyd med 

den måten skolen har håndtert undervisningen på i korona-perioden. Rektor har fortløpende vært i dialog 

med FAU, hvor dette har vært tema. Skolen har ikke fått noen tilbakemeldinger fra FAU om at det ikke 

har vært tilfredsstillende oppfølging fra elever eller foresatte, selv om det har vært etterspurt om det har 

kommer noe.  



 

 
36 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Drammen kommune er en av de hardeste rammede kommunene i forhold til tiltak i skolene. Skolen har 

stor forståelse for at dette har vært krevende og vanskelig for mange av elevene. Med oppdeling i 

mindre kohorter og de rammebetingelsene skolen har, har dette medført at elevene har hatt roterende 

og også delte dager på skolen. Målsettingen og planene underveis har hele tiden vært å ha så mange 

elever som det har vært mulig på skolen. Begrensningene har vært lokaler, skolebuss og lærere. 

Da elevene var på skolen underviste lærer i kohortene som var til stede der. For de som var hjemme var 

det innsjekk og utsjekk. Elevene hadde planer som de jobbet etter. Elever som skolen opplevde ikke var 

tilstede digitalt ble kontaktet av sosialrådgiver og LOS. Lærere har etter undervisning på skolen fulgt opp 

spørsmål fra elevene som har vært hjemme. Som nevnt tidligere har elevene vært delt i først 21 kohorter, 

så 32 kohorter – fremfor 15 klasser, som er normen. 

At elever og foresatte er bekymret for progresjon og også for muntlig eksamen har skolen også 

forståelse for. Det er også ulikt hvordan fag har blitt rammet – på bakgrunn av innhold i faget. Valgfag og 

språkfag – hvor elevene kommer fra ulike trinn og kohorter har utfordret mest, sammen med praktisk-

estetiske fag i noen perioder. Drammen kommune har hatt samme nivå, jfr. trafikklysmodellen, på alle 

ungdomsskolene med unntak av den siste perioden, og ikke på lokale forhold. Rektor forteller at ulike 

rammebetingelser vil da gi forskjellige utslag for ungdommene våre. 

Til gutte- og jentegrupper forteller rektor at de kjenner til gjengaktivitet og de har hatt saker om dette, 

men de har løst disse. Rektor forteller at de har kontroll på de vanskelige hendelsene i forbindelse med 

guttegruppene og at politiet er involvert i en konkret sak. Skolen forteller at de er tett på når de blir kjent 

med saker som skjer i grupper på fritiden og at de søker samarbeid med tverrfaglige instanser utenfor 

skolen. Skolen forteller også at de ikke opplever utfordringer med grupper på skolen, men at forholdene 

er knyttet til fritiden. 

Det er dessverre slik at korona har ført til at 8. trinn har opplevd lite stabilitet og har hatt få perioder hvor 

de har kunnet jobbe med klassemiljøet fysisk og som hel klasse, bygge klassestruktur.  Ved oppstart er 

det tre barneskoler som blir til ett trinn og det er svært viktig for skolen at de så fort som mulig får jobbet 

med å bli til en klasse og et trinn.  

Pga. korona har det dessverre blitt mindre av dette og elever har, mer enn før, holdt seg til de elever de 

har kjent fra barneskolen. Det har også vært slik at det gjennom dette skoleåret har vært ulike veiledere 

på smittevern – noe som har medført endringer i forhold til elever i kohorter. Det har også gjennom året 

vært ulike nasjonale råd knyttet til hvor mange elevene har vært kunnet være sammen med på fritiden, 

samt at det i lengre perioder heller ikke har vært mulig å delta på fritidsaktiviteter. Dette har medført at 

det for mange elever har vært utfordrende å danne nye relasjoner. 

På 8. trinn ser skolen noe av dette da de fra mars i 2020 ble delt og på hjemmeskole. De var godt i gang 

med å bygge gode klassemiljøer og trinn, men prosessen ble avbrutt og det ser skolen konsekvensene 

av nå. Noen av elevene har gått tilbake til å være mer med “barneskole- vennene” enn med sine 

klassekamerater. Det handler også om at de bor mer i nærheten av hverandre og i disse tider har de 

beveget seg mer i eget nærmiljø enn å reise lengre for å treffe andre.  

Tiende trinn har fått jobbet godt med klassemiljø og trinn helt frem til slutten av 9. trinn. Det ser skolen da 

flere av elevene holder på sine nye venner og fortsetter å lage nye kontakter på tvers av klassene. 
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Skolen har blitt gjort kjent med at det er elever på tvers av trinn som også er sammen på kveldstid. Noen 

av disse elevene har vært involvert i hendelser utenfor skolen på fritiden, eller vært i nærheten. Når 

skolen har blitt gjort kjent med dette er skolen i dialog med forebyggende tjenester og også med 

hjemmene om det involverer andre elever på skolen. Dette for å sikre at det skal være trygt og godt på 

skolen og at skolen vurderer det slik at hendelser på fritiden vil kunne påvirke miljøet på skolen.  

I samtale med elevene kom det også frem at det var utbredt bruk at stygt språkbruk for å betegne 

hverandre. Elevene forteller at det er ord som for eksempel jævla homo, jøde og bitch. Elevene 

fremhevet at dette var uttrykk de bare brukte blant venner. De ville aldri bruke det overfor medlever som 

ikke var i deres gjeng eller vennekrets. De brukte det som slang uten å mene noe vondt med det. Det var 

blitt en del av omtaleformen deres.  

Skolen ved rektor forteller om dette at de ikke opplever at språkbruk i seg selv er noe stort problem, eller 

særlig utbredt i det daglige. Elevmiljøet oppleves som rolig og at konfliktnivået mellom elever er lavt. 

Negativ språkbruk følges opp om det avdekkes. Språkbruk mellom elev og lærer oppleves som positivt. 

Språkbruk mellom elever kan variere ut ifra ulike grupper av elever. Det har dannet seg en kultur blant 

noen ungdommer generelt hvor de kaller/tiltaler hverandre krenkende ord og uttrykk – som positiv 

benevning - eks. «sexy bitch». 

Skolen opplever at grensene for hva som er akseptabel språkbruk blant ungdom, og i samfunnet 

generelt har endret seg.  kolen har jevnlig fokus på språkbruk og kommunikasjon og hvordan dette kan 

påvirke de rundt deg. Blant annet i MOT-økter, klassesamtaler mm. 

Når det gjelder språkbruk forteller skoleeier at det store arbeidet ligger på den enkelte skolen. I den nye 

lærerplanen – den overordnede delen – beskrives verdier og den skal gjennomsyre praksisen på 

skolene. Skoleeier forteller at dårlig språkbruk ikke er forenelig med disse verdiene og at dette må skolen 

arbeide aktivt med. Skolene må skape en forståelse for språkbruk og hva det medfører av tanker til de 

rundt.  

Skoleeier forteller at de har arbeidet med forståelsen av skolemiljø i skoleledergruppen. Her har de sikret 

at de arbeider med bred forståelse av hva som skaper trygghet for elevene, og det er å flytte blikket og 

definere hva som er innafor og utafor. De har fokus på å forstå ungdomskulturen og hvilken kultur som 

faktisk eksisterer ute blant barn og unge. For skoleeier er det viktig at skolene arbeider grundig med 

dette og ikke bare gjør en overflatejobb. 

Videre kommer det frem i samtalene at dette er et tema som engasjerer veldig og skal man lykkes med 

verdiarbeidet må man ha en forståelse av at dette er et helhetlig arbeid både på skolen og fritiden. Det 

må arbeides med å endre adferd eller skape forståelse for å leve etter de samme verdiene på alle 

arenaene. Det er et helhetlig verdiarbeid.  

I samtalene med elevene om språkbruk kom det frem at skolen ikke hadde hatt så stort fokus på at også 

vennlig ment bruk av krekende ord og uttrykk kunne oppleves som krenkende. Til dette forteller skolen 

ved rektor at det er en del av MOT- arbeidet på skolen. Men at dette skoleåret har de ikke fått 

gjennomført alt de har tenkt angående MOT grunnet korona.  

Rektor forteller at korona har vært utfordrende på mange områder for skolen: 
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• Buss 
• Fasiliteter 
• Tilsyn/inspeksjon 
• Nok voksenpersoner 
• Har hatt elever som har vært i på skolen hele korona- perioden 
• Lærere i karantene – medført hjemmeundervisning 
• Elever i karantene 
• 8. trinn fikk være på skolen lengre enn de andre 
• Vanskelig å få gjennomført valgfag grunnet kohorter 
• Det har vært utfordrende å gjennomføre sosiale aktiviteter på tvers – inkludering 
• Profesjonsfellesskapet har lidt under korona – ikke alt de kan løse på teams-møter derfor har det blitt 

mye informasjon og lite dialog 

De har brukt Los aktivt og hentet elever hjemme og slik fulgt opp mange elever. Men alle overgangene 

mellom gult og rødt nivå i inneværende skoleår har vanskeliggjort dette oppfølgingsarbeidet  

Skolen forteller at 8. trinn har vært hardt rammet av korona situasjonen og at mange elever har måtte i 

karantene. I tillegg ble 8. trinn endret fra fire til fem klasser underveis i skoleåret grunnet økt elevtall. 

Skolen forteller at de jobber med ulike tilnærminger til temaet krenking. Det er en del av det å bygge 

klassemiljø, gjennom MOT, i forkant og oppfølging av elevundersøkelsen og i enkeltsaker. Skolen ser 

også at begrepet krenkelse i enda større grad må brytes mer ned. Elevundersøkelsen bruker i stor grad 

begrepet mobbing og at det er viktig å skape forståelse for og innsikt i, hva begrepet faktisk innebærer. 

• Skolen jobber med MOT etter fast plan. Grunnet endringer i gruppestørrelser, og gjennom det 
mange grupper (fra 16 klasser – til 32 kohorter). har MOT som fast plan og med tema – ikke vært 
gjennomførbart i ordinær form. 

Fra foresatte kom det frem et ønske om at skolen kunne arbeide mer med klassemiljø generelt, for å 

ivareta alle elever, også mindre synlige elever og de flinke elevene. Alle elever har rett til å bli sett og hørt 

ut ifra deres forutsetninger, om de er gode eller dårlige. Det pekes på at alle elever har rett til å få faglige 

utfordringer uavhengig av andre utfordrende elementer i klassen. Det er viktig for å ivareta trivsel og 

motivasjon for alle elevene. De ønsker at skolen også skal skape forståelse for inkludering og farene ved 

å danne for sterke og lukkede gjenger.  

Flere fremhever viktigheten av at alle elever blir sett og at de ansatte ikke gir flåsete tilbakemeldinger til 

elevene. De foresatte etterlyser mer profesjonalitet av de ansatte og at de behandler elever godt selv om 

de er kritiske og/eller stiller kritiske spørsmål til undervisningen. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 
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• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 

 

Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og 

tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapittelet blir oppfylt. Det kommer også frem 

både i dokumentasjon og i samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Det blir blant annet sagt at 

rektor er synlig i elevmiljøet og at hun er rask til å håndtere ting. Rektor er også en pådriver i arbeidet med 

skolemiljøet via oppfølging av programmer.  

Innsendt dokumentasjon og samtaler viser at skolen arbeider systematisk og kontinuerlig for å fremme 

helsen, miljøet og tryggheten til elevene, samt at elevene gir utrykk for trivsel på skolen. Vi vil her vise til 

at skolen har flere programmer for å styrke elevene som individer, samt forebygge mot at elever skal føle 

seg utrygge på skolen. De tre programmene fremstår som godt egnet til å ivareta elevenes skolemiljø, 

gjennomføring av ungdomsskolen for sårbare elever, samt gjøre elevene til trygge unge voksne. 

Revisjonen vil også trekke frem sosialrådgiveren sin rolle for å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Sosialrådgiveren er mye i elevmiljøet og arbeider med alle skolens programmer på området for 

revisjonen, i tillegg til at hun følger opp enkeltelever. Skolens samarbeid med andre instanser, som 

helsesykepleieren, bidrar også til å forebygge mot at elevene skal føle seg utrygge på skolen. 

Vi ser også at de tingene som kom frem under samtalene med elevene er kjent ved skolen og at både 

skolen og skoleeier har fokus på å arbeide både med gjenger og språkbruk.  

De ansatte vi snakket med sa også at skolens rutiner hva gjelder elevenes rett til et trygt og godt 

skolemiljø var kjent og tatt i bruk. 

Til tross for at skolen arbeider systematisk og kontinuerlig for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til 

elevene, samt at elevene gir utrykk for trivsel på skolen, mener vi at skolen bør arbeide mer med å skape 

en felles forståelse blant alle elevene i hva som ligger i begrepet krenkelser. Denne forståelsen bør være 

i samsvar med lovens definisjoner. Vi legger da vekt på det som kom frem i samtalene med elevene om 

at elever ikke reflekterer over at krenkende ord og uttrykk sagt til venner i «god mening» kan oppleves 

som krenkende enten av vennene eller noen som hører bruken av ordene.   

Annen informasjon som kom frem i revisjonen som tilsier at skolen har forbedringspunkt hva gjelder det 

forebyggende arbeidet er at det ble sagt at det var noen få lærere ved skolen som hadde krenket elever 

med ord, uttrykk og eller handlinger. Dette er nærmere omtalt i pkt. 5.1.5 og 5.1.7. Vi mener derfor at 

skolen må arbeide systematisk og kontinuerlig med å forebygge slik at ansatte ikke krenker elever ved 

skolen.  

Videre er det viktig at skolen fortsetter å arbeide med å trygge elevene etter hjemmeskole og 

tilbakeføring til ordinær skole. Vi viser her til det som kom frem i samtaler med elevene og foresatte. 

 



 

 
40 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

5.1.3. Informasjonsplikten 

Fakta 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten i Kap. 9A. Ifølge skolen informeres det til elever 

og foresatte ved oppstart av skoleåret, i elevråd og på foreldremøter. Lærerne går igjennom rettighetene 

med klassene sine. Dette bekreftes i innsendt dokumentasjon. 

Når orden og atferdsreglene skal endres sendes det på høring i skolens råd og utvalg. Skolen forteller i 

kartleggingsskjemaet at et nytt ordensreglement er på trappene. Ordensreglement gis til foresatte i 

oppstartsamtalene, og det gjennomgås sammen med elevene ved oppstart av skoleåret. Kontaktlærer 

har ansvar for denne gjennomgangen. Det foreligger dokumentasjon som bekrefter dette.  

Skolen skal også varsle elever og foreldre så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved 

skolemiljøet som er til skade for elevens helse. Til dette sier skolen i kartleggingsskjema at på et 

overordnet nivå informerer og varsler de foresatte i saker de tenker det er viktig at de har informasjon, slik 

at de sammen med skolen kan jobbe med sine ungdommer. Dette er forhold knyttet til ytre 

omstendigheter, men som kan påvirke ungdommene på skolen. Vigilo vil være en god kanal for dette 

fremover. 

Skolen forteller at de i senere tid ikke hatt saker på systemnivå, hvor det har vært behov for å informere 

på klassenivå. 

I enkeltsaker er terskelen lav for kontakt med hjemmet. I saker atferdssaker, dersom noe særlig har 

skjedd og hvor skolen har behov for å komme i dialog med foresatte – ringer kontaktlærer, sosiallærer, 

avdelingsleder eller rektor. Skolen har lagt ved ulike informasjonsskriv til foresatte. Tema for disse har 

blant annet vært netthets, mobilfri skole, MOT og skolemiljø. 

Skolen har lagt ved rutiner der det kommer frem hvem som er ansvarlig for å kontakte foresatte i de ulike 

sakene og at skolen skal ha fokus på et godt skole-hjemsamarbeid. Vi viser her til organisasjonsplattform 

og internt system kap. 9A. I tillegg sender skolen oppstartsbrev til foresatte hvert år, gjennomfører 

foreldremøter to ganger i året og utviklingssamtale to ganger i året. Skolen har lagt ved PP-presentasjon 

fra foreldremøter som er gjennomført på skolen. Vi ser av disse at skolemiljø, skole-hjemsamarbeid og 

MOT har vært tema.   

 

Skolen har også ulike aktiviteter i løpet av et normalt skoleår der foresatte er invitert eller er arrangør. 

 

I samtaler med flere av gruppene kom det frem at skolen hadde god kontakt med foresatte i saker der 

elever hadde utfordringer. Videre var kontaktlærerne kjent med sitt ansvar om å varsle foresatte ved 

hendelser og om andre forhold. Det ble sagt fra flere grupper at skolen jevnt over hadde et godt forhold 

til sine foresatte og hadde fokus på å sikre et godt skole-hjemsamarbeid.  

 

I tillegg ble foresatte holdt orientert om skolens arbeid med ulike programmer og ble også invitert til å 

delta i noe av dette arbeidet. Det ble også sagt fra flere grupper at foresatte ble informert om resultater 

av elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsene.  
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FAU, klassekontakter og foresatte fortalte at de generelt var fornøyd med informasjonen fra skolen, men 

at det i pandemien hadde vært lite informasjon til foresatte hva gjelder trygt og godt skolemiljø. Videre 

kom det frem at foresatte også hadde ulik oppfatning av hvor god skolens oppfølging av elevene hadde 

vært på hjemmeskolen. Noen foresatte var fornøyd med den oppfølgingen eleven deres hadde fått 

mens andre var det ikke.  

 

De som ikke var fornøyd mente elevene var overlatt mye til seg selv utenom innsjekk og utsjekk. De 

hadde heller ikke inntrykk av at skolen hadde snakket med elevene om hvordan de ville bli å komme 

tilbake til normal skolehverdag. Foresatte etterlyste også at lærerne samarbeidet bedre, slik at elevene 

ikke fikk mange innleveringer som skulle leveres nært i tid. De mente skolen kunne bli bedre på å sikre et 

jevnt prøve/innleveringstrykk. 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade 

for elevens helse. 

 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner noe 

ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles om 

det. 

Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det er 

også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret. 

Mange foresatte er fornøyd med både hvordan, hvor ofte og hvilken informasjon de får fra sine 

kontaktlærere og skolen generelt. Skolen selv var imidlertid litt i tvil om de alltid gav tilstrekkelig 

informasjon, grunnet frykt for å bryte taushetsplikten. Ledelsen ville imidlertid i fremtiden være opptatt av 

å sikre at de alltid gav tilstrekkelig informasjon og ofte nok informasjon i saker som angikk skolemiljø og 

klassemiljø.   

Vårt samlede inntrykk er at skolen informerer elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A, og om 

forhold ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene. Vi finner dermed ikke grunnlag for å gi 

anbefaling på dette området. 
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5.1.4. Råd og utvalg 

Fakta 

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet. Det kommer frem i flere av 

skolens rutiner at det skal etableres råd og utvalg ved skolen, herunder organisasjonsplattform og internt 

system kap. 9A. Det kommer frem at skolen skal ha SU/SMU, FAU og elevråd. Skolen har også gitt 

elevrådet sin egen kontaktlærer som er ansvarlig for organisering og gjennomføring av elevrådsmøter. I 

tillegg er deltakelsen fra ledelsen på de ulike råd og utvalg lagt inn i den enkeltes avdelingsleder sin 

rollebeskrivelse.  

Skolen har lagt ved oversikt over de som er deltagere i SU/SMU inneværende skoleår. Rådet er riktig 

sammensatt. I innsendt dokumentasjon foreligger det referater fra SU/SMU møter og informasjon fra 

skolen til SU/SMU. Vi ser av referatene at rådet får forelagt informasjon om skolemiljøet og at de møtes 

jevnlig.  

Skolen har også lagt med dokumentasjon på møte for å avklare hvem som skal bli FAU-representanter 

inneværende skoleår. Innsendt dokumentasjon inneholder også referater fra FAU-møter, oversikt over 

oppgavene til klassekontakter, infoskriv til klassekontakter, samt epostdialog angående FAU. 

Dokumentasjonen viser at FAU får forelagt saker angående skolemiljøet og at det er jevnlige møter.  

I innsendt dokumentasjon ligger referat fra elevrådsmøter og innkallinger til møter. Vi ser av innsendt 

dokumentasjon at skolen får forelagt saker som gjelder skolemiljøet. 

Utdrag fra samtaler med flere grupper 

FAU bekrefter at de er opprettet og fungerer etter intensjonen, samt at rektor er aktiv. De forteller at det 

kunne vært gjort bedre arbeid under pandemien. De vil bruke de erfaringene de har gjort i pandemien så 

langt i det videre arbeidet. Det ble også bekreftet at SU er opprettet og fungerer etter intensjonen. 

I samtalene kom det også frem at det er etablert elevråd ved skolen og at det fungerer etter intensjonen, 

men at også deres aktivitet har vært redusert som følge av pandemien. Elevene fortalte at de fikk forelagt 

saker hva gjelder skolemiljø, klassemiljø og læringsmiljø, samt at det var satt av tid til å ta opp saker fra 

elevrådet i timene.  

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

 

SU, SMU og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig 

tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder arbeidet 
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med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme med fremlegg i alle saker som 

er viktig for skolemiljøet. 

I samtaler med ansatte, foresatte og elever bekreftes det at råd og utvalg fungere etter sine intensjoner.  

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger.  

 

Aktivitetsplikten 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

1. Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 

5.1.5. Følge med 

Fakta 

I kartleggingsskjemaet forteller skolen at informasjonen om plikten til å følge med blir det jobbet med 

hvert år på plandagene ved oppstarten av skoleåret. Rutiner for inspeksjon gjennomgås også med de 

ansatte. Skolen har utarbeidet inspeksjonsplanen som definerer ansvar og område for inspeksjon. Det er 

også lagt inn reserve dersom den som har inspeksjon ikke er til stede. 

Årshjulet til skolen inneholder tidspunkt for kartlegginger. Under pandemien har det vært noen avvik fra 

dette årshjulet. Videre skriver skolen at på plandagen går rektor igjennom skolens fremgangsmåter for å 

følge med. Det kan i tillegg drøftes på trinnene ved behov i løpet av et skoleår. 

Rektor sikrer at alle ansatte følger med ved å jevnlig være ute iblant elevene i friminutt og møte elevene 

på mandags morgen. I tillegg følger skolen med gjennom gjennomføring av samtaler, elevundersøkelsen, 

samarbeid med helsesykepleier, sosialrådgiver, satsningsprogrammene, klassetrivsel/Spekter 

undersøkelse, samt observasjon inne i timene. 

Skolen har utarbeidet en egen rutine for å følge med og å undersøke. I den står det at det skal 

gjennomføres en skolegårdundersøkelse og at den skal gjennomgås og følges opp på klassenivå. Ellers 

omhandler den teknikker for å følge med og observere og hva de ansatte skal se etter når de observerer 

for å finne ut det de ønsker å finne ut av. Skolen har også utarbeidet et observasjonsskjema. 
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Skolen har også utarbeidet «Internt system for kap. 9A» som blant annet omhandler plikten til å følge 

med. Her kommer det frem at noen av tiltakene for å følge med er: 

• Kartlegge trygge / utrygge områder på skolen – alle elever gjennom elevrådet. Minimum to 

ganger årlig 

• Involverte ansatte – tett og presis informasjon og forventninger 

• Jevnlige ressursteammøter 

• Oppfølging av trinnteam 

• Felles informasjon der det er nødvendig 

• Trygghetsplaner og mestringsplaner ved behov 

• Klassetrivsel - Minimum årlig i ca. uke 6, og ellers ved behov for nærmere avklaringer 

• Elevundersøkelsen – årlig i desember 

Når det gjelder rutiner for å gi tilbakemelding, evaluere og følge opp resultatene av undersøkelsene på 

ulike nivå så skal det vurderes om det skal settes inn tiltak, eller gjøres endringer i system/rutiner der det 

er nødvendig. Det skal være spesielt fokus på områder der det er skjerpet aktivitetsplikt. Ansvarlige for å 

gjennomføre dette er: 

• Rektor – felles alle ansatte 

• Avdelingsledere – trinnresultater 

• Avdelingsleder – klassenivå 

• Avdelingsleder/kontaktlærere – på foreldremøter -  

• Rektor – elevråd, SU/SMU 

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper 

I samtaler med flere grupper kom det frem at skolen gjennomfører inspeksjon, at de er kjent med plikten 

til å følge med, samt at de vil involvere sosialrådgiver og ledelsen der det er pålagt. 

Videre kom det frem i samtalene at både helsesykepleier og sosialrådgiver gjennom sine roller hadde 

flere ulike treffpunkter med elevene gjennom en skoledag og uke, og at de derfor hadde god oversikt 

over elevmiljøet. Videre ble det sagt at kontaktlærer eller faglærer ville be om råd og veiledning fra 

helsesykepleier og sosialrådgiver dersom de hadde behov for det.  

Helsesykepleier og sosialrådgiver kunne også bli spurt om å komme inn i klasser og observere 

enkeltelever eller klassemiljø. Det ble sagt at skolen hadde fokus på å hele tiden kjenne til hva som rørte 

seg i elevmiljøet og være tidlig inne dersom det var mistanke om at noen eller en elev ikke hadde det 

trygt og godt på skolen.  

Revisjonen ble fortalt at det var inspeksjon i friminuttene og at elevene opplevde at det var trygt og godt 

på skolen. Det kom imidlertid frem at skolen ikke var klar over omfanget av krenkende ord og utrykk som 

elevene brukte i sitt samspill. Dette er nærmere omtalt i 5.1.2. Skolen forteller om dette at det er ord og 

uttrykk som brukes mellom elevene og at det ikke er ment krenkende, samt at de ikke brukes i 

samhandlingsformer med voksne ved skolen tilstede.  
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I samtalene med foresatte, FAU, klassekontakter og elever kom det frem at det er lærere ved skolen som 

krenker elever blant annet ved uthenging i fellesskap eller en ustadig oppførsel. Rektor ved skolen og 

skoleeier forteller at de allerede har iverksatt tiltak overfor noen av lærerne og at de har startet arbeidet 

med de andre lærerne som ble nevnt.   

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en 

plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg 

imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved 

skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene. 

På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike gruppene 

finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. Dette bekreftes i 

samtaler med elever som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også ute i friminuttene. Vi vil 

her trekke frem at sosialrådgivers og helsesykepleiers rolle på dette området på skolen, samt at skolen 

søker bistand fra andre instanser ved behov.  

Samtidig ser revisjonen at skolen var ukjent med omfanget av bruken av krenkende ord og uttrykk blant 

elevene på skolen. I tillegg var de ukjent med at noen lærere har en oppførsel som elever opplever som 

krenkende og at det har pågått over tid. Vi mener derfor at skolen må øke sitt fokus på å bli kjent med 

hva som skjer av samspill mellom elevene på skolen og mellom lærer og elev, slik at de kan avdekke 

bruk av krenkende ord og uttrykk i elevmiljøet og krenkelser fra lærere.  

 

5.1.6. Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke 

Fakta 

Skolen skal ha rutiner som sikrer at den ansatte har kunnskap om plikten til å gripe inn, varsle og 

undersøke, hvilke rutiner som gjelder og hva plikten innebærer for den enkelte. Skolens rutiner for disse 

pliktene er blant annet beskrevet i «Internt system for kap. 9A».  Det fremkommer av 

kartleggingsskjemaet fra skolen at rutinen for dette gjennomgås på plandager på skolen og igjennom 

ekstern veiledning og bistand.  

Skolen forteller at verneombud og rektor var på eksternt kurs rett før konona angående plikten til å gripe 

inn, og denne kunnskapen skal bearbeides videre sammen med personalet. Men gjennomgang av rutiner 

og praksis viser erfaring imidlertid at ansatte allerede griper inn ved krenkelser. Også i fysiske situasjoner. 

Videre skriver skolen at de ansatte er flinke til å innhente bistand når det er behov for det. Der de ansatte 
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utrykker utrygghet i slike situasjoner arbeider skolen med dette. Skolen forteller at de kontinuerlig 

arbeider med å trygge de ansatte i å gripe inn ved alle typer krenkelser og at elevene oppgir i 

elevundersøkelsen at de opplever at de voksne har felles regler og forholder seg hovedsakelig likt. 

I «Internt system for kap. 9A» er forventninger til de ansatte når det gjelder å gripe inn, undersøke og 

varsle beskrevet i inspeksjonsplan og organisasjonsplattform. Videre er den enkeltes ansvar i forhold til 

denne plikten angitt i disse rutinene. Det fremkommer også i rutinen at utøving av pliktene i dette 

kapittelet skal dokumenteres. Det kommer også frem at rektor skal varsles og at det skal innhentes 

samtykke fra elev og foresatte i undersøkelsesfasen der det er behov for det. Ledelsen forteller at de 

ansatte er flinke til å varsle i saker som omhandler elevers skole- og læringsmiljø. Skolen har også 

utarbeidet et varslingsskjema og gjort alle ansatte kjent med varslingsplikten og plikten til å gripe inn.  

Når det gjelder å undersøke kommer det frem i kartleggingsskjemaet at skolen alltid undersøker 

skolemiljøsaker som varsles rektor. Det gjennomføres da en samtale med eleven det gjelder og den som 

krenker. Skolen bruker verktøyet «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) for enklere å sette ord på bekymring, 

når noe er udefinerbart. De bruker da observasjonsskjemaet som er omtalt i pkt. 5.1.5 og samtale 

skjemaer. Disse finnes i rutinen «Verktøy for å «Følge med» og å «Undersøke». 

Skolen forteller at skolemiljøsaker og elevsaker er prioriterte saker. Så rektor iverksetter undersøkelse så 

raskt som mulig sammen med lærere, avdelingsledere og sosialrådgiver. Videre kontakter skolen 

hjemmet snarlig.   

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

 

 

 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at 

rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten 

vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe 

viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Vårt inntrykk er at de ansatte ved skolen griper inn når de blir klar over/ser at noen blir utsatt for 

krenkende ord og handlinger. At de vil undersøke saken og varsle rektor. Skolen har utarbeidet rutiner for 

dette, samt verktøy for å håndtere disse pliktene.  
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På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling. 

 

5.1.7. Plikt til å varsle skoleeier 

Fakta 

Rutinene for å varsle skoleeier i saker der ansatt krenker elev er også omhandlet i «Internt system for kap. 

9A». I rutinen står det at hendelsen skal undersøkes og at retningslinjene for personalsak skal følges. Det 

er rektor som er ansvarlig for dette arbeidet.  

Skolen har også utarbeidet en rutine for å varsle skoleeier «Varsling til skoleeier». I rutinen er det opplistet 

de tilfellene der skoleeier skal varsles. Det er: 

• Saker der ansatte krenker elever – ingen nedre grense.  

• Saker som er særlig integritetsinngripende. 

• Saker der krenkelsene er særlig voldelige. 

• Hvis flere elever er involvert i mobbing av en enkeltelev. 

• Situasjoner der krenkelsene har pågått over lang tid uten at skoleledelsen har klart å løse saken. 

• Digital mobbing på tvers av skoler og grove trusler gjennom sosiale medier. 

• Dersom elever fra andre skoler kommer til skolen for å utøve krenkelser/vold. 

• Saker der det er høyt konfliktnivå, og skolen ikke får løst saken. 

• Skolebytte som tiltak.  

Rutinene sier også hvordan skoleeier skal varsles og at skolen har dokumentasjonsplikt i disse sakene. 

Skolen har hatt slike saker og har lagt ved dokumentasjon på hvordan en av disse er blitt håndtert. Saken 

er fra noen år tilbake. Skoleeier ble varslet og saken ble håndtert i henhold til kravene i kap. 9A og først 

avsluttet når elev og foresatte uttrykte at eleven var trygg på den ansatte igjen.  

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper 

I samtaler med elever og foresatte kommer det frem at de opplever at det på skolen er noen få lærere 

som krenker elever. Det er krenkelser i form at ord og uttrykk som er egnet til å henge ut enkeltelever, 

samt oppførsel som av elever oppleves som truende og uforutsigbar. Disse opplevelsene av noen få 

læreres oppførsel overfor elevene, førte til at enkelte elever sa at de følte seg utrygg på de lærerne det 

gjelder.  

I samtale med rektor ble vi fortalt at noe av det elevene fortalte var blitt gjort kjent for skolen samtidig 

som revisjonen pågikk, mens andre opplevelser elever fortalte om var ukjent. Skolen tok elevenes og 

foresattes opplevelse på alvor og de varslet skoleeier om forholdene under revisjonen.  

Rektor informerte om at skolen ble gjort kjent med forhold rundt to lærere i møte med FAU-leder og 

foresatt. Dette møtet ble gjennomført noen dager før møte mellom ledelsen ved skolen og revisor. 

Skolen tok umiddelbart tak i det som FAU og foresatte fortalte. Skolen var ikke kjent med forholdet i 

forkant av dette. Skolen har ikke vært kjent med at elever har blitt hengt ut og truet av de andre lærerne 

som revisjonen ble gjort kjent med. Det ble også sagt i møtet med revisor at en av avdelingslederne 

hadde hatt samtale med en av de andre to lærerne knyttet til bruk av ironi. 
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Skolen har i samarbeid med læringsmiljøteamet i kommunen iverksatt tiltak i en av sakene og arbeider 

med å håndtere de andre. Skoleeier forteller at de er og vil bli orientert om skolens arbeid med det som 

kom frem under revisjonen.  

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

 

 

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er arbeidsgiver 

for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at elevene har et trygt og 

godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker 

en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan også tenkes at skoleeier har tilgang til 

mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier 

om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at en ansatt har krenket en elev. De ansatte og 

skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i samtalene.  

Skolen har hatt saker der ansatte har krenket elever og de er under utredning. I en sak er det også 

iverksatt tiltak. Sakene blir således håndtert i henhold til gjeldende regelverk. 

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefalinger på dette området. 

 

5.1.8. Dokumentere aktivitetsplikten 

Fakta 

Skolen har rutiner og maler som skal sikre et systematisk arbeid i kap. 9A saker. Det er også rutiner for å 

sikre dokumentasjon i elevsaker. Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at alle dokumenter lagres i Public 

360, kommunens digitale arkiv. Kommunikasjon med foresatte gjennom svares ut via det digitale 

systemet. Det tas også fortløpende notater og det skal skrives referat eller logg fra alle møter. 

Det er lagt ved dokumentasjon på at skolen dokumenterer arbeidet de gjør under arbeidet med 

aktivitetsplikten. 
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Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

 

 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan 

(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen 

dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende 

ledd. 

Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men 

også for skolen, skoleeier, statsforvalteren og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig 

forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en håndgripelig 

sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I den nye rollen til 

statsforvalteren i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å gjennomgå sakens faktum 

raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil dokumentasjonskravet kunne være en styrke i 

forbindelse med andre typer saker, for eksempel tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller 

arbeidsrettslige saker. 

Skolen har lagt ved aktivitetslogg, LOS-avtaler, møtereferater og annen logg i innsendte saker. 

Aktivitetsplanen gir også informasjon om hva skolen har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Dette vil si at 

skolen på revisjonstidspunktet har dokumentert i de innsendte sakene vi har fått forelagt, at de oppfyller 

dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd.  

 

 Aktivitetsplan 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

3. Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i 

skolens arbeid. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak 
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Dette kapittelet fokuserer også på delproblemstilling: 

4. Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

Fakta 

Aktivitetsplan og Iverksette tiltak 

Skolen har lagt ved seks elevsaker etter kap. 9A. I innsendte saker ser vi at skolen utarbeider 

aktivitetsplaner og at planen sier noe om: 

• Elev-involvering 

• Tiltak 

• Ansvarlig for gjennomføring av tiltak 

• Evalueringsdato for tiltaket og planen 

• Beskrivelse av bakgrunn for saken og hendelser 

• Involvering av foresatte 

Skolen forteller at de sender aktivitetsplan til foresatte gjennom P360 – svar ut, og at avdelingsleder eller 

rektor alltid er involvert i kap. 9A-saker som ansvarlig. Videre forteller skolen at tiltakene skolen setter inn 

baserer seg på de observasjoner og undersøkelser som er gjennomført i saken, og at det er dialog med 

elev og foresatt i prosessen rundt tiltak. Skolen er også i samarbeid med PPT rundt et systemarbeid på 8. 

trinn – enhetlig praksis. De er i oppstartsfase da det er forsinkelser grunnet koronapandemien. 

Når det gjelder å finne aktuelle tiltak benytter skolen seg av nettressurs hos udir: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/. Den omhandler flere områder og ulik 

problematikk. I tillegg samarbeider skolen med familiesenteret og med helsesykepleier på skolen. 

Skolens LOS-team kobles opp mot noen typer saker, da særlig skolenærvær er et tema. 

Innsendte saker viser at skolen evaluerer aktivitetsplanen og tiltakene, samt at de involverer foresatte og 

hører eleven. Videre fremkommer det at tiltak avsluttes etter samtykke fra foresatte og elev. For skolen 

er det alltid eleven og elevens opplevelse som ligger til grunn for deres vurderinger og kontradiksjon 

ivaretas for partene. 

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper 

Det ble sagt at skolen var rask til å utarbeide aktivitetsplan der det var behov for det og det ble fremsatt 

krav om det. Det kom imidlertid frem at grunnet LOS, MOT og #psyktnormalt ble skolen kjent med 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/
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sårbare elever og elever med andre utfordringer på et tidlig stadium og dermed iverksatte arbeid med 

disse elevene før det ble behov for aktivitetsplan. 

Gjennom skolens mange muligheter for å observere ute i friminuttet gjennom sosialrådgiver sin rolle, 

helsesykepleier, de ansatte, MOT, Los osv. fikk skolen god oversikt over elevmiljøet på skolen og slik 

kunne de også komme tidlig inn før saker utviklet seg til å bli 9A saker.  

Høre barnets og barnets beste 

I skolens rutiner «Internt system for kap. 9A» og Organisasjonsplattform fremkommer det at eleven skal 

høres og at skolen skal ivareta barnets beste i saker som gjelder kap. 9A. Innsendt dokumentasjon i form 

av dokumentasjon i elevsaker viser at elever blir hørt i egne saker. 

Oppfølging av iverksatte tiltak 

Skolen forteller at evaluering av kap. 9A-saker gjøres i samarbeid med elev og foresatt. Det foreligger en 

egen plan for evaluering. Tiltakene skolen setter inn baserer seg på de observasjoner og undersøkelser 

som er gjennomført i saken. Det er dialog med elev og foresatt i prosessen rundt tiltak. 

Innsendt dokumentasjon bekrefter at skolen følger opp og evaluerer iverksatte tiltak og setter inn nye 

tiltak der det er behov for det. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge 

for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene 

og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et 

egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er 
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umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å 

understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis 

evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette 

føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Vårt inntrykk er at skolen utarbeider aktivitetsplaner og setter inn egnede tiltak, i de sakene revisjonen har 

fått forelagt, for å sørge for at elev (er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en 

undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i 

innsendt dokumentasjon og samtaler med skolen.   

Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende 

hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 A-4 

femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12. I 

kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid går 

barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at kravene i 

opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt dokumentasjon 

og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.  

Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og at nye tiltak blir 

iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. Det 

følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle parter er 

enig om det. 

Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og 

plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at eleven blir hørt og får uttale seg i sin 

egen sak.  
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6. Tømmerås skole 

 Forebyggende arbeid 

 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

2. Følger kommunen opp sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på området? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole. 

 

 

6.1.1. Beskrivelse av skolen 

Rektor ved skolen forteller at «Tømmerås skole tror at alle barn kan lære gjennom aktivitet, deltakelse og 
i samspill med andre. Vi tror også på at det er gjennom feil vi lærer. Gjennom arbeid ut ifra et dynamisk 
tankesett, ønsker vi å la alle barn nå sitt potensiale. 
  
Skolen har egen spesialavdeling «SPA» (kalt Snipp og Snapp), der det fokuseres på ADL ferdigheter og 
livsmestring. Skolen etablerte i 2020 en økologisk skolehage, som vi ønsker å integrere i undervisningen 
på alle trinn som en alternativ læringsarena. Vi har også bygd kompetanse på å ta i bruk de nærliggende 
uteområdene med skog, landbruksarealer og fjorden, for å gi elevene mer varierte skoledager. 
  
I tråd med troen på utvikling gjennom samhandling med andre er våre lærere organisert på trinnvise 
team, og elevene organisert som trinn. Dette gjør oss mer robuste for å møte utfordringer i hverdagen. 
Skolen arbeider systematisk med profesjonsutvikling i arbeidet med nye læreplaner. Bruk av digitale 
læringsflater, STL + som metode i leseopplæringen, VFL og aktiv bruk av læringspartner for å øke 
elevaktiviteten er områder vi har arbeidet systematisk med – og tar med oss videre inn i arbeid med 
LK20.» 
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6.1.2. Kontinuerlig og systematisk arbeid 

Fakta 

Innsendt dokumentasjon viser at skolen har utarbeidet en rekke rutiner for å kunne arbeide systematisk 

og kontinuerlig med skolemiljøet ved skolen. Noen av rutinene er: 

• Internkontrollsystem Tømmerås skole 

o Her kommer det frem at skolen skal holde foresatte informert om forhold ved skolen som 

kan ha negativ virkning på elevens helse 

o ROS-analyse gjennomført i 2019 

o Handlingsplan mot mobbing, revidert mars 2021 

▪ Omhandler blant annet aktivitetsplikten 

▪ Plikten til å iverksette tiltak 

▪ Plikten til å utarbeide aktivitetsplan 

▪ Tiltak for å arbeide med elevens sosiale kompetanse og psykososiale 

arbeidsmiljø 

• Programmer som TROA9, SMART10, ART11 og trivselsleder  

o Årshjul for arbeid med elevenes læringsmiljø, som angir tidspunkt for 

gjennomgang/gjennomføring av blant annet 

▪ Trivselsregler 

▪ Inspeksjonsplan 

▪ Plan for forebygging av mobbing 

▪ Plan for felles aktiviteter 

▪ Trivselsreglementet 

▪ Klasseregler 

▪ Valg av elevråd, trivselsledere og elevverter 

▪ Trivselsundersøkelsen 

▪ Etablering av elevråd, FAU, SU/SMU og hvem som skal gjøre det 

▪ Utviklingssamtaler 

▪ Elevsamtaler 

▪ Elevundersøkelsen 

▪ Ulike skolemiljøaktiviteter/tiltak 

• Årshjul 

• Sånn gjør vi det på Tømmerås skole 2020/21 

o Dette er en årlig brosjyre utdelt til alle ansatte ved skoleårets oppstart. Den danner 

grunnlaget for arbeidet på planleggingsdagene og fornyes årlig. 

o I skrivet står det blant annet at: 

▪ Aktivitetsplikten gjelder alle ansatte ved skolen 

▪ Det skal utarbeides aktivitetsplan i alle saker der elever opplever og ikke ha det 

trygt og godt på skolen 

 

9 Skolens verdiplattform for hvordan elever og voksne skal vise hverandre respekt, omsorg og ansvar overfor hverandre 
10 Program for sosial kompetanse 
11 Program for utvikling av sosiale ferdigheter 
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▪ Metode for å arbeide med læringsmiljø og sosial kompetanse 

• Alle trinn skal bruke Klassetrivsel12 systematisk 

• Andre programmer som kan brukes er SMART, Mitt valg og PALS 

▪ Inspeksjonsplan 

• Her beskrives plikten til å følge med og hvordan det kan og skal gjøres 

▪ Rammer for ledelse av læringsarbeidet 

• Her fremkommer det at hvert klassetrinn skal utarbeide prinsipper for 

læringsarbeidet, som skal omfatte hele skoledagen. De ansatte er 

forpliktet til å følge prinsippene 

• Ha fokus på at barn gjør så godt som de kan og utarbeide prinsipper og å 

håndtere adferd med det i tankene 

▪ Samarbeid med foresatte 

• Kontakt med foresatte skal dokumenteres i elevens mappe 

• To foreldremøter hvert skoleår 

• Gjennomføre to utviklingssamtaler hvert skoleår 

▪ Oversikt over trinn-teamene på skolen inneværende skoleår 

• Ordensreglement for Svelvik 

o Skolen forteller at dette gjelder frem til Nye Drammen har vedtatt nytt ordensreglement 

• Rutinebeskrivelse for elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø, Svelvik kommune 

o Skolen forteller at denne rutinen er gjeldende frem til det foreligger ny felles rutine for 

Nye Drammen kommune 

o Det står blant annet i rutinen at 

▪ Alle ansatte har aktivitetsplikt og den sier hva som ligger i aktivitetsplikten og hva 

de ansatte er pliktig å gjøre som å følge med, gripe inn, undersøke og varsle ved 

mistanke eller kunnskap om at en elev eller flere elever ikke har det trygt og godt 

på skolen 

▪ Det er sagt at det er kontaktlærer som skal varsle foresatte og at det skal 

opplyses om klageadgangen til statsforvalteren 

 

• Mobbeplan, Tømmerås skole – TROA – Tømmerås – respekt – omsorg – ansvar. I planen 

kommer det frem når de ulike aktivitetene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for å 

gjøre det.  

o Rutiner for å avdekke mobbing – Noen aktiviteter for å avdekke mobbing er: 

▪ Årlige undersøkelser 

• Trivselsundersøkelsen 

• Elevundersøkelsen  

• Og analyse og etterarbeid med begge analysene 

▪ Vakt og tilsynsordninger 

• Inspeksjonsrutiner 

▪ Kommunikasjon lærer-elev-foresatte 

• Utviklingssamtaler 

 

12 Klassetrivsel er trivselsverktøyet til skolens undervisere, ledelse, rådgivere og SFO. På en overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende 
måte får skolen den nødvendige innsikten i elevenes aktuelle relasjoner og trivsel til å kunne forbedre skolehverdagen til hver enkelt elev. 
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• Foreldremøter  

• Elevsamtale  

• Klassemøter 

• Uformell kontakt mellom skole-hjem og med elevene 

o Rutine ved mistanke om plaging eller mobbing 

o Problemløsing i mobbesaker 

Som sagt over har skolen flere programmer som de bruker i sitt arbeid for i sikre et trygt og godt 

skolemiljø. Skolen har lagt ved en rekke dokumentasjon, herunder notater for oppstart av Klassetrivsel og 

notat om TROA – SMART – Læringspartner. Sistnevnte notat er utarbeidet med tanke på revisjonen. Her 

forteller skolen at de innførte TROA i 2014 grunnet skolenedleggelse og dens påvirknings på skolemiljøet. 

Skolen arbeidet da systematisk med å knytte elevenes forståelse av TROA opp mot rollene 

«læringspartner» og «lekevenn». I forbindelse med TROA ble også programmet SMART flettet inn, da 

dette arbeidet også dreier seg om arbeid med begreper knyttet til adferd. Skolen forteller at programmet 

brukes på alle trinn, om enn på litt forskjellig måter. Noen har det som gjennomgående temaer hele 

skoleåret, mens andre gjennomfører intensive perioder. 

I tillegg har skolen ART og lærere som er ART-instruktører. Programmet ledes av to voksne der en har 

ansvaret for å lede timen og holde strukturen, mens den andre voksne skal være aktiv støtteperson og ha 

fokus på elevene, gi støtte og oppmuntring og ta initiativ overfor dem som har problemer med å følge 

reglene. Skolen skriver at i år er det bare 7. trinn som har hatt dette grunnet pandemien, mens de før 

pandemien og restriksjonen som følge av den gjennomførte det på alle trinnene.  

Mitt valg er et annet program skolen bruker etter en politisk beslutning i Svelvik kommune. Skolen har 

sendt noen lærere på kurs og noen av trinnene har delvis brukt metoden. Skolen har nå valgt å prioritere 

denne metoden ned for å fortsette fokus på de programmene de hadde og har som også dekker det 

samme som Mitt valg.  

Innsendt dokumentasjon viser at valgte programmer har vært tema på planleggingsdager og at de 

ansatte har kommet med innspill til hvordan skolen skal arbeide med dem.  

Når det gjelder trivselslederprogrammet forteller skolen at de har hatt dette programmet i 10 år. De har 

en ansatt som er trivselsleder-ansvarlig og som har hovedansvaret for organiseringen. Skolen har også et 

eget trivelsleder-rom med utstyr og leker og aktiviteter, samt vester til trivselslederne. Skolen har laget 

årshjul for trivelslederne. I referat fra ett trivselsleder møte ser vi at trivselslederne får komme med 

forslag til ønskede leker og at elevene således får medvirke. 

Klassetrivsel blir brukt som det primære verktøyet for kvantitative trivselsundersøkelser for de yngste 

trinnene på skolen (1.-4. trinn) står det i notat fra skolen. Det er usikkerhet om dette blir videreført i Nye 

Drammen kommune. Skolen har lagt ved et eksempel på en klassetrivselsundersøkelse.  

I sitt systematiske og forebyggende arbeid har skolen også iverksatt en rekke sosiale tiltak for elever og 

kommunikasjon med foresatte. Skolen lagt med en oversikt over slike aktiviteter fra 2017-2021. Noen av 

aktivitetene som nevnes er  



 

 
57 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

• Nye lekeapparater 

• Høstsuppelunsj 

• Mattedager  

• Snøfestdag 

• M.m.  

Skolen har sendt med elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen ble 

gjennomført i februar 2021 og foreløpige resultat fra undersøkelsen er lagt ved. Den høyeste/beste 

skåren skolen kan får på et spørsmål er 5, mens det laveste/dårligste er 1. Det kommer ikke frem i 

innsendt dokumentasjon hvor stor andel av foreldrene som svarte på undersøkelsen.  

På spørsmålet «barnet mitt trives på skolen» var 51,4% helt enig i dette og snittet ble 4,2 av 5. På 

spørsmålet «barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene» var det 77,1% som var helt 

enig og snittet var her 4,6 av 5.  

Når det gjelder spørsmål som er rettet mot barnet hva gjelder vurdering for læring får skolen et snitt på 

de fleste spørsmål mellom 3 og 3,8 av 5. 

Når det gjelder trygt og godt skolemiljø ser vi at skolen på flere spørsmål har ett snitt under 4. Noen av 

disse spørsmålene er: 

➢ Noen gjorde narr av eller ertet barnet, slik at han/hun ble lei seg – snitt 4 av 5 

➢ Vet skolen hva som hendte – snitt 3,1 av 5 

➢ Fulgte skolen opp dette – snitt 2,7 av 5 

➢ Ble dette gjort på en god måte – snitt 2,6 av 5 

 

➢ Noen slo, dyttet, sparket eller holdt han/henne fast så han/hun ble redd – svarte 70,5% at dette 

ikke hadde skjedd i det hele tatt, noe som er et positivt snitt på 4,7 av 5. Men av de som har 

opplevd dette kommer det frem i undersøkelsen at skolen kunne vært bedre å følge dette opp.  

➢ Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte – snitt 3,2 av 5 

Skolen har også sendt inn dokumentasjon på arbeid de ansatte gjør på planleggingsdagene. Noe av det 

de har arbeidet med er å drøfte inspeksjonsrutiner og arbeide med innholdet i «Sånn gjør vi det på 

Tømmerås». I tillegg ser vi at i de ansattes utviklingstid høsten 2020 har arbeidet med klassetrivsel, 

foreldremøter, trivselsledere og elevsamtalene. I referater fra teammøter ser vi at de har snakket om og 

godt igjennom «Sånn gjør vi det på Tømmerås». Gjennomføring av elevsamtalene og utviklingssamtalene 

er også tema på teammøter med mere. 

Skolen har utarbeidet «Teamavtale Tømmerås skole skoleåret 2020/21» og i den fremkommer det at 

teamet blant annet skal ha lik grensesetting og tilbakemelding til elever og foreldre, være lojale overfor 

felles avgjørelser og stå sammen. Avtalene er signert av alle deltagerne på de ulike teamene. 

Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at elevene får medvirke i arbeidet med å skape et trygt og godt 

skolemiljø. De blir involvert og har arbeidet med TROA/SMART/læringspartner, elevråd, oppfølging av 
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elevundersøkelsen og evaluering av læringspartner og lekevenn. For sistnevnte har skolen lagt ved en 

film fra skolen som viser hvordan elevene fikk medvirke i dette arbeidet.  

Utdrag fra samtaler med flere grupper 

I samtale med flere kommer det frem at helsesykepleiere på skolen blir brukt i skolens forebyggende 

arbeid med skolemiljøet. Helsesykepleier er ute i friminuttene blant elevene, hun tar elever som har 

behov for et pusterom ut av klassene og gir elever støttesamtaler. Helsesykepleier blir også presentert 

på foreldremøtene og i klassen ved oppstart av skoleåret. Inneværende skoleår har helsesykepleier også 

bidratt med «psykisk førstehjelp» til elever som synes det er vanskelig å gå på skolen.  

Det blir sagt at det er et godt samarbeid mellom helsesykepleier og de ansatte på skolen. Rektor og 

ledelsen er også flinke til å ta henne med i saker som angår skolemiljøet.  

Skolen har også en skilsmissegruppe der hun er med, men grunnet koronarestriksjoner har den ikke 

kunne gjennomføres inneværende skoleår. Men så snart restriksjonene forsvinner vil gruppen bli startet 

opp igjen. I dette arbeidet samarbeider hun med Familieteamet. 

Helsesykepleier har også hatt grupper som gjennom praktisk arbeid som å lage mat eller spille sjakk, har 

snakket om følelser.. Denne type grupper har skolen gode erfaringer med. Hun har også hatt elever hun 

går tur med for å få de til å snakke, eller eleven trenger å bli kvitt litt energi.  

Helsesykepleier underviser også i inneværende år i temaet Psykologisk førstehjelp på 5. trinn. Dette er en 

del av helsesykepleiers faste oppgaver. Lærerne er til stede når hun underviser slik at de i ettertid skal 

arbeide likt.  

PPT blir involvert i skolens arbeid med skolemiljøet. De kan observere ute i friminutter og i klasser. Skolen 

ønsker bistand fra PPT og tar imot råd og veiledning i både systemsaker og individsaker. PPT har vært 

inne i flere saker høsten 2020 hvor det har vært arbeidet tverrfaglig med både BUP, familieteam og 

barneverntjenesten. De har da arbeidet med løsninger og observert klassen for så å avklare hvem som 

skal gjøre hva videre.  

PPT har kontor på skolen og to stykker er der en dag i uken. Denne ordningen gjør at de er mer 

tilgjengelig for skolen. De har gode erfaringer med denne organiseringen. Lærere på skolen kan komme 

innom for å drøfte saker og så finner de en løsning der og da. Saker kan løses lettere og fortere og de får 

mer kontinuitet i arbeidet.  

Det blir sagt i samtalene av flere at det har vært kohorter som har ført til mindre klasser, noe som 

oppleves positivt. Skolen og de enkelte ansatte får bedre tid til elevene og elevmiljøet blir mer oversiktlig.  

I samtale med flere grupper kom det frem at utfordringen på skolen var at det var mangelfullt med 

ressurser på de trinnene som sliter i forhold til lærerressurser og at de tverrfaglige møtene må 

reetableres etter at de falt bort ved kommunesammenslåingen. Tidlig inn og samarbeid med BUP er falt 

bort og det samme gjelder faste møter med barneverntjenesten. I Svelvik kommune hadde de faste 

møter med barneverntjenesten hver 14. dag og Tidlig inn- møter en gang i måneden. Etter 

kommunesammenslåingen er dette falt bort.   
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Flere grupper sa også at skolen arbeider aktivt for å ivareta elevene som har utfordringer og at de 

henvender seg til PPT eller andre instanser dersom de har behov for bistand. 

Det blir også sagt i samtaler at Tidlig inn skal fortsette i Nye Drammen kommune, men i hvilken form er 

ennå ikke avklart. Frem til dette er avklart arbeider Tømmerås skole som før. De som deltar på Tidlig inn 

er PPT, skole, skolehelsetjenesten, familieteam og barnevern.  Foreldrene kan også komme på møtene 

dersom de har noe de ønsker å ta opp.  

Tidlig inn- team er både hvor de drøfter generelle utfordringer, mobbing, fravær og lignende. 

Barnevernet kan når et barn har tiltak hos dem tilby ulike kurs /modeller i forhold til å møte barn med 

ulike utfordrende/ utrykk og løft i forhold til lærerne. 

Rektor på skolen er veldig opptatt av tverrfaglig samarbeid blir det sagt, og er interessert i å ha et godt 

samarbeid med barneverntjenesten på skolearenaen. Rektor og avdelingsleder for barneverntjenesten 

har møter når det er behov. Nesten samlokasjon gjør at det er lett å ta kontakt.  

 

I samtale med elevene kom det frem at de trivdes på skolen og at det var trygt og godt å gå på skolen. 

Det ble imidlertid sagt at det var en del utfordringer på fotballbanen og at det var enkelt elever som 

kunne være utagerende. Men at ledelsen kjente til disse elevene. I tillegg kom det frem at det var en del 

bråk i enkelte klasser. Bråket kunne gå ut over læringsmiljøet i klassen.  

FAU, klassekontakter og foresatte fortalte også at det på enkelte trinn kunne være en del uro i timene. 

Det kom frem i samtalene at på 1. trinn var det rolig og at på avdelingene Snip og Snap var de veldig 

fornøyd med hvordan barna hadde det på skolen. 

Snip og Snap- foresatte uttrykte bekymring for at deres elever skulle miste dagens skoletilbud. I dag har 

de godt samarbeid med rektor og med tverrfaglige instanser, men viktigst av alt deres elever er trygge 

på skolen og har det bra. De var derfor skeptiske til at disse avdelingene skulle legges ned. Avdelingene 

hadde ansatte med god kompetanse på å ivareta deres elever, samt de rette personlige egenskapene.  

På trinnene fjerde, femte og syvende trinn, opplevde både foresatte og elever at det forekommer 

utfordringer med arbeidsro og bråk på fotballbanen. Foresatte på disse trinnene opplevde også at det 

kunne være vanskelig med kommunikasjon med skolen. I tillegg pekte de på at det var mobbing, 

utagering og utestengelse på skolen på disse trinnene. Foresatte opplever at utestenging skjer særlig av 

elever som ikke var interessert i fotball, men ikke bare av de elevene. På 4. trinn er de foresatte i tillegg 

oppgitt over at gruppene skifter så mye. Dette opplever foresatte at skaper usikkerhet hos elevene, at de 

blir mer slitne og at det blir mer uro i klassene. Foresatte forteller at dette er noe barna deres forteller 

hjemme. Oppsummert forteller foresatte på alle de tre trinnene opplever også stor uro i timene, 

utestenging og dårlig læringsmiljø. Til dette forteller rektor ved skolen at de på ett av disse trinnene har 

skolen aktivitetsplan på trinnet, og på noen av trinnene er det individuelle aktivitetsplaner. 

Foresatte forteller at de har henvendt seg om disse utfordringene til skolen uten at det har skjedd mye, 

da dette fremdeles er et problem på de tre trinnene det gjelder. Videre forteller noen av de foresatte vi 

snakket med at når de varsler skolen om mobbing av deres elever, blir de ikke tatt på alvor av 

kontaktlærere. Enkelte foresatte forteller at de måtte bruke mye krefter på å bli hørt av kontaktlæreren. 

Videre sa foresatte til elever på syvende trinn at der hadde deres elever sagt at nå holder de bare ut 
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skolen til de skal begynne på ungdomsskolen, fordi skolen ikke har anerkjent at det over tid har vært 

mobbing på trinnet. Dette har vært utfordrende både for de foresatte og for elevene. Foresatte opplever 

at skolen har i denne klassen ikke imøtegått henvendelser fra foresatte om at det er utestenging, 

mobbing og mye uro på trinnet. 

Foresatte opplever at syvende trinn har hatt utfordringer med klassemiljøet over år, etterlyser foresatte 

hvordan skolen arbeider med holdninger og trygt og godt skolemiljø. Hva gjør skolen for å forebygge? 

Hvordan arbeider skolen for å sikre samhold og fellesskap i klassene og hindre utestenging? Foresatte 

mener at på syvende trinn trenger hele trinnet å arbeide med klassemiljøet, ikke bare enkeltelever.  

I intervjuet forteller FAU at de ikke er blitt gjort kjent med utfordringene på de enkelte trinn og at de 

ønsker at klassekontakter og foresatte i fremtiden skal ta kontakt med dem ved slike opplevelser. Særlig 

der det gjelder utfordringer i hele klasser, men også i individsaker dersom foresatte ønsker det.  

Det blir sagt fra både elever og foresatte at rektor er synlig i elevmiljøet. 

Rektor forteller at de på fjerde trinn har en aktivitetsplan grunnet blant annet utestenging, samt at de har 

tiltak overfor enkeltelever. De samarbeider med tverrfaglige instanser i disse sakene. De arbeider også 

med ART på dette trinnet.  I tillegg har de tett oppfølging i friminuttene på alle trinn grunnet oppdeling av 

lekeområdene grunnet koronapandemien.  

Rektor forteller også at de arbeider med språkbruk på skolen. På sjette og syvende trinn arbeider de 

blant annet med STOPP for å hindre krenkelser og språkbruk. Dette har de også benyttet litt på fjerde 

trinn. På sjette og syvende trinn har de også arbeidet med knuffing og STOPP.  

Skolen har fokus på å arbeide med å forsterke den positive adferden hos elevene og å ha fokus på å 

være venner, på ikke å være slem. De voksne på skolen skal guide elevene til å reflektere over egen og 

andres adferd og om hvordan de ønsker skolemiljøet skal være. De snakker også med de elevene som 

er «ledere» i sine klasser og gjør dem klar over at de kan bidra positivt til ungdomsmiljøet. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen 
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I opplæringsloven står det at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet 

og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapittelet blir oppfylte. Rektor har ansvaret 

for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på barnetrinnet, 

ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.  

Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og rutiner for arbeidet med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø. Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 

miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapittelet blir oppfylte. 

Når det gjelder rektors rolle i arbeidet med skolemiljøet kommer det frem både i dokumentasjon og i 

samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Det blir blant annet sagt at rektor er synlig i 

elevmiljøet.  

Til tross for at skolen arbeider systematisk og kontinuerlig for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til 

elevene, samt at elevene gir utrykk for trivsel på skolen, mener vi at skolen må fortsette å arbeide med å 

sikre og således skape et trygt og godt skolemiljø for alle elevene. Vi viser her til at det i samtaler med 

elever og foresatte kom frem at det ved flere trinn på skolen er en opplevelse av utagering, utestengelse, 

uro i timene og mobbing. Vi mener dermed at skolens forebyggende arbeid ikke har vært tilstrekkelig til å 

sikre at alle elever og alle foresatte opplever at elevene har et trygt og godt skolemiljø.  

Foreldreundersøkelsen viser også at skolen har forbedringspunkter på enkelte områder hva gjelder trygt 

og godt skolemiljø.  

 

6.1.3. Informasjonsplikten 

 
Fakta 

Som nevnt over i pkt. 6.1.2 har skolen rutiner som sikrer at foresatte og elever blir informert om sine 

rettigheter etter kap. 9A og det er lagt ved dokumentasjon på at dette har blitt gjort. Det ble også 

bekreftet i samtaler. I tillegg har de egen rutine for kommunikasjon mellom lærer, elev og foresatte. 

Skolen har også dokumentert at det gjennomføres regelmessige foreldremøter og det er tema på skolen 

at de skal informere foreldre både generelt og i individsaker. Vi ser av innsendt referat fra blant annet 

trinnmøter at dette blir gjort. Det bekreftes også i samtaler. 

Når det gjelder å varsle om hendelser ved skolemiljøet som kan være til skade for elevens helse har 

skolen også lagt ved referat fra FAU, teammøter og skriv sendt ut til foresatte om skolemiljøet ved 

skolen. 

Foreløpig resultat fra foreldreundersøkelsen viser blant annet følgende: 

➢ Jeg er fornøyd med skolens informasjon om den sosiale utviklingen til barnet mitt – snitt 3,4 av 5 
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➢ Kommunikasjon mellom hjem og skole er god – snitt 3,6 av 5 

➢ Lærerne følge opp mine synspunkter om mitt barns læring og utvikling – snitt 3,7 av 5 

➢ Jeg blir tatt imot på en god måte når jeg kontakter skolen – snitt 4,4 av 5  

➢ Skolen har gjort meg kjent med mine rettigheter og plikter som forelder ut ifra lovverket for 

skolen – snitt 3,3 av 5 

➢ Som forelder kan jeg gi tilbakemelding til skolen og lærerne uten frykt for at det skal gå ut over 

mitt barn snitt 4,1 av 5. 

I samtaler med flere grupper kom det frem at skolen hadde fokus på skole-hjemsamarbeid og på å ha en 

god dialog med foresatte både generelt og i elevsaker. Det ble også sagt at rutinene for informasjon til 

foresatte var kjent og tatt i bruk på skolen. 

Skolen har lagt ved brosjyre om kap. 9A som de deler ut til foresatte. Videre ser vi av innsendt 

dokumentasjon at trivsel er tema både i elevsamtalen og utviklingssamtalen med foresatte.  

I samtaler kommer det frem at foresatte noen foresatte opplever at skolen er dårlig på å informere dem 

på noen punkter.  

 

Foresatte etterlyser blant annet: 

• Informasjon om arbeidet som gjøres med klassemiljøet i klasser som har utfordringer. 

• At informasjonen skal være konkret og riktig. Tilbakemeldinger som «nå er alt fint» eller «ting går 

bedre» er ikke konkrete nok mener foresatte. 

• Informasjon om virkningen av det arbeidet skolen gjør i enkelt klasser 

• Gi generell informasjon om hendelser på skolen som slåsskamper som flere er vitne til og lignende 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade 

for elevens helse. 

 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner ut at 

noe ved skolemiljøet kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles om 

det. 

Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det er 

også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret. 
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Foreløpig resultat fra foreldreundersøkelsen viser at skolen har et forbedringspunkt hva gjelder å gi 

foresatte nok informasjon og skole-hjemsamarbeidet. Mange opplyser at de er fornøyde, men skolen 

skårer likevel slik at det likevel er en del foreldre som ikke er førnøyde. Skolen skårer imidlertid godt på 

hvordan de tar imot foresatte som henvender seg til skolen, og det er positivt. 

Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig, må de gjøre 

dette på en måte som de foresatte forstår. Informasjonen må være konkret og riktig. For å klare dette er 

det viktig at det foreligger tillit mellom skolen og de foresatte. Vi mener på bakgrunn av 

foreldreundersøkelsen og det som kommer frem i samtale med FAU, foresatte og klassekontakter at 

skolen fortsatt bør ha fokus på arbeidet med å informere foresatte om alt ved skolemiljøet som kan 

skade helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og klassemiljø.  

Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap.9A.  

 

6.1.4. Råd og utvalg 

Fakta 

I pkt. 6.1.2. har vi vist til at skolen har rutiner for å etablere råd og utvalg ved skolen og at det i disse 

rutinene fremkommer når de skal etableres og hvem som er ansvarlig for det. 

Elevrådet ved skolen består av syv representanter fra 5. til 7. trinn. Elevrådet får ifølge referat fra møter 

forelagt skolemiljøsaker og være med å uttale seg. Vi ser blant annet at de har søkt FAU om midler til 

ulikt lekeutstyr til skolen, og utebord.  

Det er etablert FAU for inneværende skoleår. Referat fra møter viser at skolemiljø er team og at de også 

har snakket om kommunikasjons mellom skole-hjem grunnet tilbakemeldinger.  

I innsendte møtereferater fra SU/SMU ved skolen kommer det frem at det ikke har vært regelmessige 

møter i inneværende skoleår. SU/SMU er sammensatt av fem foreldre og elevrepresentanter og fem i fra 

skolen og kommunen, men det kommer frem at når det er SMU møter skal elver og foresatte være i 

flertall.  

I referatene fra inneværende skoleår ser vi at noen av temaene har vært personal- og koronasituasjon, 

økonomi, skolemiljø og elevundersøkelsen. 

I samtaler kom det frem at råd og utvalg var riktig satt sammen og at de fikk forelagt saker om 

skolemiljøet, men at grunnet pandemien var det lite som skjedde. 

Elevene fortalte at elevrådet fungerte og at de fikk forelagt skolemiljøsaker og selv fikk ta opp saker de 

ønsket å ta opp. 
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Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

 

SU, SMU og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig 

tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det 

systematiske arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme med 

fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet. 

I samtaler med ansatte, foresatte og elever bekreftes det at råd og utvalg fungerer etter sine intensjoner.  

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger.  

 

 Aktivitetsplikten 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

2. Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 

 

6.2.1. Følge med 

Fakta 

Skolen skal oppfylle plikten til å følge med. Til dette forteller skolen i kartleggingsskjemaet at skolen har 

utarbeidet rutiner for dette. Noen rutiner er: 

• Internkontrollsystem 

• Sånn gjør vi det på Tømmerås 
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• Rutinebeskrivelse 

• Mobbeplan 

• Inspeksjonsrutiner 

I tillegg får de informasjon fra helsesykepleier som er mye ute i elevmiljøet, av rektor som selv er ute og 

følger med i friminutter, Klassetrivsel, elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. I tillegg blir det sagt 

at PPT har og kan observere klassemiljøer og elevmiljøer, og det gjør også helsesykepleier. 

I inspeksjonsrutinen beskrives plikten til å følge med og hvordan det kan og skal gjøres. Det står blant 

annet at ansatte skal være ekstra oppmerksomme på elever som går alene og at de skal oppsøke elever 

og vise interesse. 

I samtaler med elever kommer det frem at det er en del utagering i friminuttene og særlig på 

fotballbanen. Det kan være jenter som opplever at de blir rakket ned på fordi de er jenter eller 

enkeltelever som utagerer. Skolen er kjent med både utagering på og utenfor banen ifølge rektor, og de 

har iverksatt tiltak.  

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en 

plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg 

imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved 

skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene. 

På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike gruppene 

finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. Dette bekreftes i 

samtaler med de fleste elevene som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også ute i 

friminuttene. Vi finner dermed ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. Vi vil også peke på at 

helsesykepleier bidrar til å sikre at plikten til å følge med blir oppfylt og at elevene uttrykker seg positivt 

om hennes tilgjengelighet.  

Vi vil her likevel peke på at siden skolen har utfordringer med utagering i friminuttene både på og utenfor 

fotballbanen at arbeidet med dette må fortsette. 
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6.2.2. Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke 

Fakta 

Alle som arbeider på skolen, har plikt til å skal gripe inn. Skole forteller at de sikrer dette gjennom sine 

rutiner, herunder særlig «Tømmerås skole 2020 – 2021», Mobbeplan og Internkontrollsystem. I 

førstnevnte rutine står de at ansatte som er ute i inspeksjon skal gripe inn dersom det oppstår konflikter.  

I internkontrollsystemet står det at den ansatte skal gripe inn selv dersom det er nødvendig og mulig ved 

konflikter. 

De ansatte får kunnskap om sin plikt til å gripe inn ved at rutinene gjennomgås på planleggingsdager og 

ved at de arbeider med begrepet gripe inn ved drøftinger i personalgruppen. Skolen forteller at de også 

har deltatt på vergekurs. Skolen har lagt ved dokumentasjon på dette. De ansatte som har deltatt har fått 

kursbevis og de ble vedlagt.  

Kursmaterialet viser at skolen har lært å håndtere vanskelige situasjoner. De ansatte har også evaluert 

kurset og av tilbakemeldingen fra de ansatte ser vi at kurset opplevdes som relevant og nyttig. Det ble 

brukt ord som «føler meg tryggere nå», «fantastisk» og «føler meg tryggere på hvilke grep som kan 

brukes i ulike situasjoner.» 

Det bekreftes i samtaler at de ansatte er kjent med sin plikt til å gripe inn og at de vil gripe inn ved 

konflikter.  

Når det gjeler å varsle rektor dersom de ansatte får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 

trygt og godt skolemiljø har skolen utarbeidet rutiner for dette. Dette er de samme rutinene som er nevnt 

i pkt. 6.2.1. og ovenfor. Rutinene viser også at rektor eller noen med delegert ansvar skal følge opp kap. 

9A saker han blir varslet om, og utarbeide aktivitetsplan. Det følger av innsendte rutiner at i saker der det 

er mistanke om mobbing blir det satt opp samtaler med den som har sett hendelser eller har mistanke 

om krenkelser eller mobbing.  

Ifølge forelagt dokumentasjon er også de ansatte informert gjennom rutiner og plandokumenter om at 

dette skal gjøres. Det bekreftes i samtale med de ansatte at de er kjent med at rektor skal varsles og at 

det gjøres.  

Etter at rektor er varslet skal saken snarest undersøkes. Skolen forteller at de gjennomfører individuelle 

samtaler med den som blir krenket og den som krenker. Det følger av skolens rutiner at alle parter skal bli 

hørt og at alle saker skal utredes. Det fremkommer også at dette arbeidet skal dokumenteres/loggføres. 

I «Mobbeplanen» står det at den ansatte har plikt til å undersøke saken ved å igangsette observasjon selv 

eller be andre gjøre det. Og at dette skal loggføres. Det kommer også frem i planen at foresatte skal 

varsles og hvem som er ansvarlig for å gjøre dette. 

Det bekreftes av de ansatte at de er kjent med sitt ansvar til å undersøke og at de gjøres.  
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Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

 

 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at 

rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten 

vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe 

viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

I samtaler og innsendt dokumentasjon har det kommet fram at skolen og de ansatte kjenner til plikten til 

å gripe inn og gjør det i praksis. Vårt inntrykk er at skolen griper inn når de blir klar over/ser at noen blir 

utsatt for krenkende ord og handlinger, og at de vil undersøke saken og varsle rektor.  

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling. 

 

6.2.3. Plikt til å varsle skoleeier 

Fakta 

I opplæringslovens kap. 9A er det sagt at rektor skal varsle skoleeier dersom en lærer/ansatt krenker en 

elev. Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at de har hatt en sak der foresatte fremsatte klage om at en 

lærer har krenket en elev. Saken ble varslet Statsforvalteren. Skolen har lagt ved dokumentasjon på 

hvordan saken ble håndtert. 

Innsendt dokumentasjon viser at saken ble meldt som sak etter opplæringsloven § 9A-5.  

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

 



 

 
68 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er arbeidsgiver 

for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at elevene har et trygt og 

godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker 

en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan også tenkes at skoleeier har tilgang til 

mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier 

om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at en ansatt har krenket en elev. De ansatte og 

skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i samtalene.  

Skolen har hatt en sak der ansatte hadde krenket elev. Saken var blitt håndtert i samsvar med gjeldende 

regelverk, noe som innebærer at blant annet skoleeier ble varslet av rektor i saken. Statsforvalteren 

avsluttet også saken da skolen og foresatte var fornøyd med iverksatte tiltak. 

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.  

 

6.2.4. Dokumentere aktivitetsplikten 

Fakta 

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort: 

• For å følge med 

• Der det gripes inn 

• Når det varsles 

• Når og hvilke undersøkelser de gjennomfører 

Skolen skriver i kartleggingsskjemaet at skolen/kommunen har maler for å sikre dokumentasjon og sikre 

et systematisk arbeid i kap. 9A saker. Disse tas i bruk når det opprettes en sak. Alle dokumenter lagres i 

elevmappa. Dette bekreftes i innsendte rutiner. I mobbeplanen til skolen står det at de skal føre logg over 

hendelser og tiltak og internkontrollsystemet fremkommer det at det er viktig å dokumentere/loggføre 

alt som skjer (meldinger, telefonsamtaler, individuelle samtaler o.l.). Dokumentasjonen skal oppbevares i 

elevens mappe på skolen. 

I mobbeplanen fremkommer det også at det skal skrives referat fra alle møter i skolemiljøsaker. Det være 

seg møter med foresatte, elever, tverrfaglige instanser eller internt på skolen. 

Skolen har lagt ved mal for aktivitetsplan og mal for logg. Skolen har også sendt inn 10 elevsaker. Av de 

innsendte sakene er åtte elevsaker og to klassemiljøsaker på trinn. I innsendte elevsaker og 

klassemiljøsaker ser vi at skolen dokumenterer i aktivitetsplanen hvilke undersøkelser og kartlegginger 

som er gjort i undersøkelsesfasen og at der de nye malene er tatt i bruks føres logg. Av loggen ser vi 

hvilke møter som har vært gjennomført, når og med hvem.   
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Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

 

 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan 

(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen 

dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende 

ledd. 

Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men 

også for skolen, skoleeier, statsforvalteren og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig 

forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en håndgripelig 

sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I den nye rollen til 

statsforvalteren i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å gjennomgå sakens faktum 

raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil dokumentasjonskravet kunne være en styrke i 

forbindelse med andre typer saker, for eksempel tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller 

arbeidsrettslige saker. 

Aktivitetsplanen som er forelagt VKR viser at skolen dokumenterer hva de har gjort i aktivitetsfasen. Dette 

vil si at skolen på revisjonstidspunktet har dokumentert at de oppfyller dokumentasjonskravet i 

opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. 

 

 Aktivitetsplan 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

4. Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i 

skolens arbeid. 
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• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak. 

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling: 

5. Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

Fakta 

Som nevnt over har skolen lagt ved mal for og aktivitetsplaner fra elevsaker og klassemiljøsaker. Vi ser av 

aktivitetsplanen i saken at skolen setter inn tiltak som i størst mulig grad baserer seg på analyser som er 

gjort ut fra undersøkelsene de har gjennomført. Tiltak blir drøftet og vurdert sammen med eleven og de 

foresatte. I noen saker har også andre instanser blitt hentet inn i arbeidet med å finne riktige tiltak, som for 

eksempel BUP, PPT, barnevernstjenesten og helsesykepleier.  

I samtalene bekreftes det at både PPT og helsesykepleier er med på å observere og bidrar inne i både 

elevsaker og klassemiljøsaker. Helsesykepleier kan også brukes som et tiltak i elevsaker.  

Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen iverksetter tiltak i samråd med elev og foresatte. Barnets rett til å 

bli hørt og involvering i egen sak er dokumentert i alle sakene skolen har sendt inn. 

I tillegg fremkommer det at de sakene som er avsluttet, er avsluttet i samråd med foresatte og elev. 

Skolen har også lagt ved evaluering av iverksatte tiltak i de innsendte sakene og iverksetting av nye tiltak 

der det har vært behov for det. Innsendt dokumentasjon viser at det gjennomføres hyppige 

evalueringsmøter. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak 
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• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø 

 

 

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge 

for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene 

og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et 

egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er 

umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å 

understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis 

evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette 

føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Vårt inntrykk er at skolen utarbeider aktivitetsplan og har satt inn egnede tiltak i de sakene revisjonen har 

fått forelagt. Skolen sørger slik for at elev (er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en 

undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i 

innsendt dokumentasjon og samtaler med skolen.   

Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende 

hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 A-4 

femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12. I 

kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid går 

barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at kravene i 

opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt dokumentasjon 

og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.  

Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og nye tiltak blir 

iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. Det 

følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle parter er 

enige om det. 

Skolen gjør ikke dette arbeidet bare i individsaker. Også aktivitetsplaner som er utarbeidet for å sikre et 

trygt og godt klassemiljø på trinn, blir håndtert i samsvar med gjeldende regelverk. Vi ser at de to aktuelle 

aktivitetsplanene er blitt evaluert.  

Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og 

plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at barnet blir hørt og får uttale seg i sin 

egen sak.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. 
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7. Skoger skole 

 Forebyggende arbeid 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

3. Følger kommunen opp sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på området? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole. 

 

 

7.1.1. Beskrivelse av skolen 

Skoger skole er en 1.-7. barneskole som ligger landlig til i Drammen kommune. Skolen har 174 elever og 

32 ansatte. Skolens ledelse består av en rektor og en avdelingsleder. I tillegg har skolen en merkantil 

ressurs som har en viktig administrativ rolle. 

Skolen er stor nok til å ha et utviklende og godt miljø både for elever og ansatte, samtidig er ikke skolen 

større enn at alle kjenner alle. Dette er en styrke for å skape et godt og trygt læringsmiljø.  

Skolen har over tid jobbet med å skape et lag med mål om å bedre læringsutbyttet for alle. Ansatte 

jobber og utvikler seg på team på tvers av klassetrinn og det legges til rette for at elever kan samarbeide 

i læringsarbeidet. Skolen ser verdien av å skape et sterkt og godt fellesskap både blant elever og ansatte. 

For å oppnå dette har skolen jevnlige fellessamlinger og temauker der elever jobber på tvers av trinn. 

Skolen jobber målbevisst med læringsmiljøet. Dette arbeidet settes i system med den skoleomfattende 

innsatsmodellen PALS. Skoleomfattende forventninger til eleven skaper forutsigbarhet og trygge 

rammer. Et godt læringsmiljø er for skolen grunnpilaren i all læring. Trives du, lærer du. 

Skoger skole jobber ut fra sine verdier som er samhandling, respekt og mestring. Skolens visjon er «På 

samme lag for å bedre læringsutbytte for alle». Undervisningen legger opp til at eleven skal ha et forhold 

til sin læring og være aktive i den prosessen. Dette gjøres gjennom tankesettet vurdering for læring. Som 
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en naturlig del av læringsarbeidet bruker elevene digitale enheter for å tilegne seg kunnskap og 

dokumentere læring. 

På Skoger skole har de en alternativ læringsarena som tar inn barn fra hele Drammen. Dette er et tilbud 

for barn med behov for spesiell tilrettelegging. Avdelingen har et fagmiljø med høy fagkompetanse. 

 

7.1.2. Kontinuerlig og systematisk arbeid 

Fakta 

Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at skolen har en samlet plan for arbeidet mot krenking som 

mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Her er det beskrevet hvordan skolen definerer 

nulltoleranse. Ansatte jobber hvert år med rutiner og prosedyrer i §9a som en del av planleggingsdagene 

ved oppstart. Nulltoleranse defineres i dette arbeidet. Lærere jobber med elevene i forhold til hva 

rettigheter og plikter i §9a betyr for dem. Nulltoleranse er også her et tema. 

I tillegg presenteres rettigheter og plikter på alle foreldremøter ved oppstart av hvert skoleår og skolen 

sender ut et skriv om de samme rettighetene og pliktene i begynnelsen av skoleåret. I denne 

informasjonen er det også lagt ved en kort versjon av hvordan skolen arbeider med skolemiljøet. 

Skolen har lagt ved følgende informasjon som bekrefter dette: 

• Plan for arbeid mot krenking som mobbing, vold diskriminering og trakassering 

• Diverse Power Point til arbeid med ansatte og presentasjoner for foresatte hva gjelder kap. 9A 

• Plan for oppstart av skoleåret – inneholder blant annet: 

o Her er ansvaret fordelt på hvem som gjør hva innen blant annet arbeid med skolemiljø 

o Sjekkliste for kontaktlærer 

▪ Gjennomgå og øve på PALS13-regler 

▪ Lage trivselsregler 

▪ Gjøre eleven kjent med sine rettigheter i kap. 9A 

▪ Snakke om trivselstiltak med elevene 

• Informasjonsskriv til foresatte 

• Plakat til klasserom – fra Utdanningsdirektoratet 

• Informasjon sendt hjem til foresatte om skolemiljø datert 20.08.2020 – her lå også 

ordensreglementet, PALS-regler og informasjon fra Utdanningsdirektoratet vedlagt. 

For å sikre at kravene i opplæringsloven blir oppfylt og føre internkontroll, bruker Drammen kommune 

Moava 1310. Dette er et viktig arbeidsverktøy for skolen. 

 

 

13 PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens 

elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall 

elever med atferdssproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring. 
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Sosemplan.no er en nettressurs utviklet av Drammen kommune. Nettressursen skal være et pedagogisk 

verktøy for pedagoger og et styringsverktøy for ledere. Den skal gi retning for blant annet arbeidet med 

det psykososiale miljøet for alle skoler i kommunen. Mobbing og andre krenkelser er et eget tema i 

planen. Her beskriver kommunen nulltoleranse for mobbing og andre krenkelser. 

På Skoger skole og Drammen kommune sin nettside er elevens rett til et trygt og godt skolemiljø 

beskrevet. Denne er igjen lenket opp til Sosemplan for mer informasjon. Sosemplan inneholder blant 

annet: 

• Rutineskjema for gamle Drammen 

• Meldeskjema for gamle Drammen 

• Aktivitetsplan for gamle Drammen 

• Observasjonslogg for gamle Drammen 

• Handlingslogg for gamle Drammen 

Når det gjelder skolens kontinuerlige og systematiske arbeid forteller de at de bruker Sharepoint-

området «Skoger personal» som plattform. Her finner de ansatte informasjon, planer, årshjul og 

maler/skjemaer lett tilgjengelig. Alle hendelser samles i et dynamisk årshjul i form av en digital kalender. 

Det vil si at kommende hendelser i årshjulet som f.eks. kartlegginger vil komme fortløpende frem til første 

side.  

Skolen har også avsatt tid til teamarbeid og utviklingsarbeid for blant annet å jobbe systematisk med 

læringsmiljøet i et profesjonelt læringsfellesskap. Teamavtalen, som teamet utarbeider hvert år, definerer 

at skolen skal jobbe med læringsmiljøet til elevene, som et av punktene på agendaen.  

Teamarbeidet er obligatorisk samarbeidstid og systematiseres i skolens årshjul. Dette bekreftes i innsendt 

dokumentasjon, blant annet «Årshjul utviklingstid og team vår 2021». Vi ser av årshjulet at de i februar skal 

analysere elevundersøkelsen og at de i mars skal bearbeide resultatene av undersøkelsen.  

Som nevnt over bruker Drammen kommune og skolene Moava 1310 også for å fremme kontinuerlig og 

systematisk arbeid med lovpålagte oppgaver i opplæringsloven. 

I tillegg har skolen egne lokale rutiner som baserer seg på Drammen kommune sine retningslinjer.  

• Rutinene er samlet under naturlige temaer og lett tilgjengelige for ansatte 

• Intern rutine for å forebygge mobbing 

o Angir hvem som skal gjøre hva og når av oppgaver for å forebygge mobbing gjennom 

hele skoleåret, som for eksempel PALS samlinger, arbeid med sosial kompetanse osv. 

• Internkontrollpunkter i hver rutine er samlet i ett internkontrolldokument som er organisert som et 

årshjul. 

o I dokumentet kommer det frem internkontrollspørsmål som skal skje gjennom hele året 

og som skal sjekkes ut på slutten av skoleåret. Skjemaet oppgir dato for når ting skal 

gjøres og det skal krysses av for om det er gjort eller ikke. Om oppgaven ikke er gjort skal 

dette begrunnes i skjemaet. 

▪ De kontrollerer blant annet om 
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• varsling knyttet til 9A saker er behandlet 

• læringsplaner for hver uke er utarbeidet for alle trinn 

• tilsynsplanen er utarbeidet og tilgjengelig for alle ansatte  

• skolens ordensreglement er gjennomgått med alle elever og sendt hjem 

• fadderordningen er etablert  

• elevene er informert om reglene i kap. 9A 

• det er gjennomført FAU-møter 

• trivselsundersøkelse gjennomført 

• SU/SMU møter gjennomført 

• M.m. 

Innsendt dokumentasjon viser at skjema brukes. Dette bekreftes også i samtalene. 

Skolen har også utarbeidet «Plan for arbeid mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering» og «PALS handlingsplan». 

Skolen har i mange år jobbet systematisk med programmet PALS i arbeidet med skolens læringsmiljø. 

Skolen er en PALS-skole. 

• Skolen har utarbeidet skoleomfattende positivt vinklede forventninger til elevene på de 

forskjellige arenaene.  

• Skolen jobber kontinuerlig med å øve inn disse forventningene etter en metodikk. 

• Skolen har definert mindre alvorlig atferd og alvorlig atferd. Dette er utgangspunkt for å 

bestemme fremgangsmåte når en skal søke å endre uønsket atferd.  

• Skolens PALS-arbeid er definert i «PALS handlingsplan».  

Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at PALS er implementert på skolen og i drift. De forteller også at 

• «Ekstra tid for å vedlikeholde arbeidet settes av med noen års mellomrom. Sist dette ble gjort 
var i skoleåret 2016-17 og 2017-18. Det ble da satt av mye tid i utviklingstid/teamtid for en 
systematisk gjennomgang og kompetanseheving på de forskjellige områdene.  

• PALS arbeidet holdes ved like ved systematisk drift. 

• Hyppige PALS samlinger med alle elever der vi samles om skoleomfattende temaer som 
settes av skolens PALS-team (Ikke gjennomført inneværende skoleår og halve forrige skoleår 
pga pandemi) 

• klassene jobber kontinuerlig med PALS mål som synliggjøres på klassens læringsplan. 

• Skolen jobber ut fra at atferd best endres med å forsterke atferd vi ønsker.  

• PALS metodikk gjør at skolen jobber skoleomfattende med læringsmiljøet.» 

I kartleggingsskjemaet kommer det også fram at skolen er en del av trivselslederprogrammet14. En lærer 

har nedsatt leseplikt med 1 time i uken for å drifte trivselslederrollen. Det er elever fra fjerde til syvende 

trinn som blir valgt som trivselsledere. Trivselslederne skal arrangere leker/trivselstiltak for de andre 

 

14 Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering på barne- og ungdomsskolen 
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elevene i friminuttet. Skolen forteller imidlertid at korona har gjort det vanskelig, om ikke umulig å 

gjennomføre dette inneværende skoleår. Skolen har lagt med eksempler på plan for trivselsleder på 

Skoger skole. Planen viser hvilke trivselsledere som skal gjøre hva de ulike dagene i uken.  

I samtalene med de ulike gruppene bekreftes det at skolen arbeider etter PALS og at de under normal 

drift har trivselsledere.  

Når det gjelder å kartlegge skolemiljøet for å se om det er utfordringer med skolemiljøet eller behov for 

nye og bedre rutiner fremkommer det av kartleggingsskjemaet at: 

• «Voksne er til stede på alle arenaer er et fokusområde skolen har arbeidet med. Vi har 
innarbeidet skoleomfattende praksis for å møte dette.  

• Alle lærere møter elevene ute på begynnelsen av dagen og etter friminutt. De stiller seg på 
rekker. 

• Lærer fører elevene inn i garderoben og tar ledelse der. 

• Når elevene er klare, går de til klasserommet. Lærer står i døra. På morgenen hilser de på 
læreren. 

• Når elevene skal forflytte seg til andre rom, gjøres dette ved at de går på rekker sammen 
med lærer. 

• Skolen har en egen rutine som beskriver hvordan inspeksjon skal foregå. Dette bygger på 
prinsipper i PALS og er også beskrevet i PALS handlingsplan  

• I koronaorganiseringen har alle kohorter sitt eget område. Det er i denne organiseringen en 
voksen pr kohort. Det er utarbeidet en inspeksjonsplan som er hengt opp fysisk og som er lett 
tilgjengelig i vårt Sharepoint-område. 

• Ved normal organisering er det spesifisert ansvarsområder som navngitte ansatte har ansvar 
for.  

• Skolen har i tillegg organisert inspeksjon 10 minutter før skolestart og etter skoleslutt for å 
følge elevene til buss og taxi i forbindelse med skoleskyss. Definert i inspeksjonsplan.» 

Skolen har lagt ved følgende dokumentasjon som bekrefter dette: 

• Rutine 1.2 – prinsipper for den gode time 

o I rutinen fremkommer det hva læreren skal gjøre av aktivitet i løpet av skoledagen for å 

sikre en god skolehverdag for elevene 

• Interne rutiner for å avdekke mobbing 

o Sier hvilke tiltak som skal gjøres når og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre dem, 

som trivselsundersøkelse, elevsamtaler og utviklingssamtaler 

• Rutine for tilsyn inspeksjon 

• Inspeksjonsplan 2020/21 

Skolen forteller at har en egen plan som beskriver mål, hyppighet, gjennomføring og bearbeiding for de 

forskjellige verktøyene de bruker for å kartlegge skolemiljøet. 

Trivselsundersøkelsene er satt inn i et årshjul for å sikre systematikk i arbeidet. Hendelsene i årshjulet 

legges også inn i skolens samlede årshjul i Sharepoint. Skolen gjennomfører: 
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• lokale trivselsundersøkelser på alle trinn for raskt å kunne identifisere eventuelle problemer. De 

lokale trivselsundersøkelsene blir summert opp i et skjema på klassenivå. Disse lagres på trinn på 

skolens Sharepoint område. Rektor følger opp at disse blir gjennomført og fulgt opp. Pandemien 

har gjort at disse ikke har blitt gjennomført like hyppig som vanlig vår 2020 og høst 2020. Skolen 

bearbeider trivselsundersøkelsene på team. 

• Den obligatoriske elevundersøkelsen til udir. gjennomføres i november og følges opp med 

analyse og tiltak i februar. Ledelsen deltar på analysearbeidet sammen med lærere på 5.-7. trinn. 

Felles analyse på skolenivå gjennomføres i mars med alle lærere. 

• Drammen kommune gjennomfører Ungdata junior undersøkelsen på alle 5.-7. -trinns elever. 

Dette gjennomføres i mars. 

• Alle kontaktlærere gjennomfører elevsamtaler i forkant av utviklingssamtaler. 

• Elevsamtaler gjennomføres også i en syklus gjennom året. Dette er foreløpig ikke en 

skoleomfattende praksis og organiseres på forskjellige måter. 

Skolen har lagt ved følgende dokumentasjon som bekrefter dette: 

• Interne rutiner for brukerundersøkelse 

• Maler for lokale trivselsundersøkelser 

• Eksempler på utfylte trivselsundersøkelser 

• Prosess bearbeidelse av elevundersøkelsen 

Det bekreftes også i samtaler at årshjul kartlegginger, elev- og trivselsundersøkelser og 

inspeksjonsrutiner er kjent og tatt i bruk.  

Skolen evaluerer resultat fra elevundersøkelsen på team 5.-7. trinn sammen med rektor.  

• Rapporter skrives ut til kontaktlærere før møtet. De gjør seg kjent med dataene.  

• Analyse gjennomføres sammen med rektor. 

• Analysen ender opp med konkretet tiltak på utvalgte punkter. 

Skolen evaluerer resultater fra elevundersøkelsen på skolenivå. 

• Settes av tid i utviklingstid. 

• Fokuserer på trender og bruker resultatene for å definere skoleomfattende 

utviklingspunkter/områder. 

Elevundersøkelsen behandles i SMU. Elevundersøkelsen behandles i FAU. Dette ble ikke gjort vår 2020 

på grunn av pandemien. Gjennomføres i mars 2021. Referat foreligger ikke på revisjonstidspunktet. 

De lokale trivselsundersøkelsene blir summert opp i et skjema på klassenivå av kontaktlærer. 

Kontaktlærer tar tak i avvik med enkeltelever eller avvik som kommer frem på klassenivå. Resultatene fra 

undersøkelsen på elevnivå lagres på skolens Sharepoint områder. Alle kontaktlærere skal sende mail til 

rektor og varsle om eventuelle avvik og kommentere disse. Det settes av tid til å drøfte resultatene på 

team. Det bekreftes i samtaler med ulike grupper at dette blir gjort.  
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I tillegg til dette arbeider skolen også med å skape fellesskap gjennom å arrangere trivselsdager og 

fellessamlinger på skolen. Dette skjer både på det enkelte trinn og ved at hele skolen samles. Grunnet 

pandemien er slik arrangementer gjennomført skoleåret 2020/21. Skolen har imidlertid lagt med Årshjulet 

for aktiviteter på tvers for skoleåret 2019/20. 

Skolen internkontrollsystem som er nevnt over brukes for å kontrollere og sikre at alle punkter i skolens 

forskjellige rutiner følges opp.  

• Internkontrollpunkter for gjeldende rutine er definert på nederst av hver enkelt rutine. 

• Punktene tilhørende hver rutine er samlet i ett internkontrolldokument. 

• Internkontrolldokumentet er satt opp som et årshjul. 

• Internkontrolldokumentet brukes av ledelsen både i planarbeidet og kontrollarbeidet. 

• Dokumentet brukes kontinuerlig gjennom året. 

Når det gjelder kap. 9A har skolen en egen sjekkliste for individuelle saker som skal sikre god nok 

oppfølging i sakene. 

Når det gjelder evaluering av arbeidet med skolemiljøet både på systemnivå og individuelt forteller 

skolen at: 

«Skolen oppretter et skjema «Mal sjekkliste ved krenkelser og mobbing» ved hver §9a sak. Dette 
brukes for å evaluere arbeidet med pågående saker og sikre at aktivitetsplikten oppfylles. 
Internkontrollsystemet har også punkter som skal sikre at aktivitetsplikten oppfylles. 
Internkontrollskjema skal sikre at dette skjer. 

Foreldreundersøkelsen brukes for å innhente informasjon på hvordan foresatte opplever 
informasjonen fra skolen. Foreldreundersøkelsen skal gjennomføres våren 2021. 
Foreldreundersøkelsen ble ikke gjennomført våren 2020 på grunn av pandemien. 

Vi gjennomgår dette i ledelsen som beskrevet i punkt over. 

Vi har eget skjema/mal som brukes i alle §9a saker 

• Gjennomføres med foresatte og elev. 

Alle rutiner gjennomgås og redigeres ved oppstart av skoleåret. Dette er beskrevet og 
dokumentert i alle rutinedokumenter. Endring i rutiner baserer seg blant annet på 
erfaringer/evalueringer som er gjort i løpet av året. 

På bakgrunn av evalueringer av undersøkelser som er beskrevet over defineres det 
utviklingsområder eller tiltak. Disse legges inn i videre planer i for eksempel utviklingstid. 

Det gjennomføres hyppige evalueringsmøter i §9a saker. Dersom tiltak ikke fungerer utarbeides 
det nye aktivitetsplaner med nye tiltak. Dette er også beskrevet i rutine.» 

Når det gjeler å inkludere elevene i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø har skolen 
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• Klassens time fra 4. til 7. trinn 

• Hver klasse utarbeider klasseregler 

• Skolemiljø er tema i råd og utvalg 

• Elevrådet har en viktig oppgave i dette arbeidet ved å komme med forslag til trivselstiltak 

som vennebenk, talentiaden, samt at de er med og vurderer skolens PALS-fokus  

• Trivselsledere 

Det bekreftes i innsendt dokumentasjon at det foreligger rutiner for det ovenstående arbeidet og at de er 

kjent og tatt i bruk på skolen. Dette bekreftes også av elevene og foresatte. 

Det fremkommer også i innsendt dokumentasjon og samtaler at det er rektor som har ansvaret for det 

systematiske arbeidet på skolen. Det blir sagt at det er rektor som har bygd opp strukturer som planverk 

og at ledelsen jevnlig sender ut informasjonsbrev til foresatte og gjennomfører faste informasjonsmøter 

med de ansatte, der skolemiljø er tema. Rektor deltar og har ansvaret for å bearbeide resultatet fra 

elevundersøkelsen. I tillegg er det ledelsen som følger opp internkontrolldokumentene og bruker disse i 

sitt systematiske og kontinuerlige arbeid med skolemiljøet.  

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper 

I samtaler kom det frem at skolen er flink til å ta kontakt med tverrfaglige instanser dersom de har behov 

for råd og bistand. De ønsker og få hjelp og samarbeider godt med andre instanser. Det ble sagt at skolen 

hadde hatt en del utfordringer med skolemiljøet for noen år siden og at da ble kommunens 

læringsmiljøteam bedt om å bistå skolen. Noe de gjorde, og det var nødvendig i denne saken for skolen å 

få bistand utenfra. Læringsmiljøteamet er lagt ned i Nye Drammen kommune. 

Det blir også sagt at skolen er positive til bistand fra PPT. PPT har drøftingsmøter med skolen hver 6. uke 

og her kan de blant annet snakke om læringsmiljøsaker. Skolen inviterer også inn familieteamet, foresatte 

og PPT i saker der det er behov for tverrfaglig innsats. Det er sammensatte saker. PPT har bistått skolen i 

systemsaker inne i klasser/trinn. For å observere klassemiljøet og samspill mellom lærer og elever. PPT 

har også hatt dialogmøter og holdt kurs for de ansatte ved skolen.  

Helsesykepleier er på skolen tre dager i uken og hun har for det meste samtaler med elever som 

henvender seg til henne. Nåværende helsesykepleier er nyansatt og har bare vært på skolen i 2,5 

måneder på intervjutidspunktet i april. Helsesykepleier og ledelsen har samarbeidsmøter annenhver uke, 

der de blant annet kan snakke om systemsaker hva gjelder skolemiljø og enkeltelever. Hun har også 

veiledet noen av kontaktlærerne i vanskelige saker. Det blir sagt at det er et godt samarbeid mellom 

skolen og helsesykepleier. 

Elevene fortalte i sine samtaler med revisjonen at de har det trygt og godt på skolen og dette bekreftes 

av foresatte i samtale med dem. Både elevene og foresatte fortalte at det hadde vært mye mer 

utfordringer ved skolen tidligere, men at skolen og kommunen hadde ordnet opp i dette.  

Foresatte hadde nå inntrykk av at skolen brukte kap. 9A som et arbeidsverktøy og ikke så det som et 

nederlag om de måtte ta dette verktøyet i bruk.  
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Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen 

 

I opplæringsloven er det sagt at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 

miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har 

ansvaret for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på 

barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.  

Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og rutiner for arbeidet med å sikre et trygt og godt 

skolemiljø.  

Det kommer frem i innsendt dokumentasjon og samtaler at rutiner er lett tilgjengelige, ensartet laget, 

ordnet under temaer og at de er ordnet slik at de brukes aktivt i arbeidet på skolen. Det blir også sagt at 

punkter i rutiner som skal følges opp knyttes til årshjul og at skolen setter av tid i fellestid og på 

planleggingsdager for å gjøre de ansatte kjent med skolens rutiner. 

Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og 

tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Det kommer også frem 

både i dokumentasjon og i samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Det blir blant annet sagt at 

rektor er synlig i elevmiljøet og at han er rask til å håndtere ting.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefalinger på dette området. 

 

7.1.3. Informasjonsplikten 

Fakta 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om retten i kapitlet 9A. 

I kartleggingsskjemaet skriver skolen at informasjonsplikten og rutine for å sikre dette er definert i: 

• Rutiner 

• Plan for arbeid mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering 

• Plan for oppstart av skoleåret 
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• Gjennomgang av §9a på planleggingsdager 

• Intern rutine ordensreglement som sendes ut til alle foresatte på begynnelsen av skoleåret. Dette 

blir gjort av rektor 

• Jobbet med i klasser i oppstartsuker i henhold til plan 

Skolen har lagt ved eksempler på informasjonsskriv til foresatte og elever, plakat til klasserom og 

skolemiljø og presentasjoner som brukes på foreldremøter. I tillegg er informasjon om kap. 9A tilgjengelig 

på både skolens og Nye Drammen kommunes nettside. 

Skolen har timeplanfestet elevrådstime – klassens time på trinnene 4. til 7. I «Plan for oppstart av 

skoleåret» er rettigheter og plikter som skal behandles og arbeides med i klassen beskrevet. Skolen 

forteller at elevrådet for inneværende skoleår er konstituert og at de får forelagt saker som omhandler 

skolemiljøet.  

Ifølge skolen har de også gjennomført alle høstens foreldremøter. 

I tillegg til å varsle om rettighetene til et trygt og godt skolemiljø, skal skolen også varsle foresatte og 

elever så snart som mulig dersom det er forhold ved skolemiljøet som er til skade for elevens helse.  

Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at ved systemsaker på klassenivå informeres alle foresatte med 

informasjonsskriv og det gjennomføres ekstra foreldremøte. Ved atferd som defineres som alvorlig 

kontaktes hjemmet til den som har utført atferden og den som har blitt utsatt for atferden, dersom det er 

tilfelle.  

Skolen har i innsendt dokumentasjon lagt ved informasjonsskriv til foresatte i en skolemiljøsak datert 

1.2.2019. Her informerer de om hvordan skolemiljøet i en klasse oppleves av flere elever og hva de tenker 

og iverksettelse av tiltak, samt at de inviterer foresatte til foreldremøte i saken. Vi ser at skolen forteller at 

tiltak vil utarbeides i samråd med Læringsmiljøteamet i PPT, Mobbeombudet i Buskerud og Rådgiver for 

utdanningsdirektøren. 

I skolens «Rutine for håndtering av problemadferd» står det at det skal etableres kontakt med elevens 

foresatte, det samme følger av «Rapportering av problemadferd.» 

Det bekreftes i samtaler at skolen varsler foresatte i saker som gjelder skolemiljø, både systemsaker og 

individsaker. Det ble også sagt at skolen hadde hatt utfordringer med kontakten med noen foreldre, men 

at de hadde arbeidet med dette og klart å etablere god kontakt etter hvert. Dette gjaldt også saken der 

læringsmiljøteamet til PPT var involvert.  

Utdrag fra samtaler med aktuelle grupper 

I samtale med FAU, foresatte og klassekontakter kom det frem at ikke alle foresatte var fornøyde med 

den informasjonen de fikk fra skolen hva gjaldt det generelle klassemiljøet. Dette gjaldt særlig klasser der 

det var utfordringer. Foresatte etterlyste: 
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• Konkret og riktig informasjon om klassemiljøet i klasser som hadde utfordringer. De ønsket ikke 

informasjon om at nå er alt fint. Her blant annet informasjon om hvorfor enkelte elever får bruke 

hørselvern i klassen mens andre ikke får dette tilbudet. 

• Informasjon om hvilke generelle tiltak som ble iverksatt, mål/hensikt med tiltakene og resultatet av 

tiltakene i klasser med utfordringer. 

• Informasjon på et tidlig tidspunkt før det oppstår ulike versjoner i foreldregruppen om utfordringer 

med klassemiljøet. 

• Informasjonen må komme løpende så lenge det pågår arbeid med klassemiljøet og en stund etterpå. 

• Savner informasjon om endringer i ansattgruppen i klassene, som bytte av kontaktlærer og/eller ny 

assistent. 

• Få informasjon tidlig om omorganisering av elevene på trinn på et tidlig tidspunkt i prosessen, ikke 

når det er besluttet hva som skal gjøres eller når det er gjort. 

Foresatte sier at de synes det er viktig at skolen deler slik informasjon dersom de ønsker at foresatte skal 

bidra i arbeidet med å skape et godt klassemiljø. De trenger å vite hva skolen arbeider med for at de selv 

skal vite hvordan de skal arbeide hjemme og hva de skal ha fokus på.  

• De foresatte som hadde bedt om oppfølging i forhold til eget barn var fornøyd med hvordan skolen 

hadde håndtert disse sakene. Men de savnet at skolen varslet foresatte i tilfeller der deres barn 

hadde opptrådt sårende overfor en annen elev. 

Foreldre på et spesielt trinn er veldig fornøyd med klassemiljøet på skolen og hvordan elevene har det 

på skolen. De synes også de har fått god informasjon fra skolen på foreldremøter og på ukebrev.  

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade 

for elevens helse. 

 

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner ut at 

noe ved skolemiljøet kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles om 

det. 

Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt.  Det er 

også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret. 

Noen av de foresatte vi snakket med er fornøyd med både hvordan, hvor ofte og hvilken informasjon de 

får fra sine kontaktlærere og skolen generelt.  Andre foresatte er imidlertid ikke det. Her vil revisjonen 

peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de gjøre dette på en måte 
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som de foresatte forstår. Informasjonen må være konkret og riktig. For å klare dette er det viktig at det 

foreligger tillit mellom skolen og de foresatte. Vi mener på bakgrunn av det som kommer frem i samtale 

med FAU, foresatt og klassekontakter at skolen fortsatt bør ha fokus på å arbeide med å informere 

foresatte om alt ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og 

klassemiljø.  

Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. 

 

7.1.4. Råd og utvalg 

Fakta 

Skolen skal informere elever på grunnskolen og aktuelle råd og utvalg om alt som er viktig for det 

psykososiale skolemiljøet. Til dette svarer skolen i kartleggingsskjemaet at:  

• «Skolen har konstituert FAU. Dette er et engasjert og velfungerende organ som i samarbeid med 
skolen jobber med elevenes læringsmiljø 

• Skolen har konstituert SU/SMU. Organet er i arbeid og er riktig sammensatt 

• Skolen har konstituert og har et fungerende elevråd» 

Skolen har «Rutine for å sikre god brukermedvirkning» som beskriver sammensetning, oppgaver og 

ansvar for de ulike råd og utvalg ved skolen. Det kommer også frem når nye råd og utvalg skal velges og 

første møte skal gjennomføres. Skolen har også utarbeidet Årshjul for SMU. I referater fra de ulike råd og 

utvalg ser vi at de får forelagt saker som gjelder skolemiljøet, som ordensreglementet, konflikthåndtering 

mellom elever, analyse av elevundersøkelsen, juleball, ønske om vennebenk og ha med- dag.  

I samtaler med flere grupper ble det bekreftet at råd og utvalg var etabler og at de fikk forelagt saker 

angående skolemiljøet. Dette ble bekreftet også av elevene. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

 

SU, SMU og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig 

tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det 

systematiske arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme med 

fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet. 

I samtaler med ansatte, foresatte og elever bekreftes det at råd og utvalg fungere etter sine intensjoner.  



 

 
84 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger.  

 

 Aktivitetsplikten 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

3. Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 

7.2.1. Følge med 

Fakta 

Skolen skal oppfylle plikten til å følge med. Til dette forteller skolen i kartleggingsskjemaet at skolen har 

rutine for å gjennomgå og bearbeide dette med alle ansatte på planleggingsdager på begynnelsen av 

skoleåret. Rutinen er beskrevet i: 

• Oppstartsdokument 

• Intern rutine for å forebygge mobbing og krenkende atferd. 

Skolen skriver også at alle rutiner som beskriver elevenes rett til et godt psykososialt miljø er lett 

tilgjengelige og systematisert på skolens Sharepoint-område og at elevens rett til et godt psykososialt 

miljø er jobbet med på planleggingsdager ved oppstart. 

I «Intern rutine for å iverksette aktivitetsplikten ved mobbing og krenkende atferd» er det sagt at å følge 

med er en del av skolens aktivitetsplikt. I «Intern rutine for å forebygge mobbing og krenkende atferd» 

fremkommer ulike metoder skolen skal bruke for å følge med. I samtaler bekreftet de ansatte at rutinene 

var kjent og tatt i bruk.  

Skolen sikrer at alle ansatte følger med ved at:  

• Informasjon om plikten til å følge med jobbes med på planleggingsdager ved oppstart hvert 

skoleår 

• Årshjul for kartlegginger som sikrer at dette blir gjennomført 
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• Innarbeidet skoleomfattende praksis for å sikre at det i størst mulig grad er ansatte til stede på 

alle arenaer der elevene er 

• Inspeksjonsplanen har definerte områder og sier hvem som har ansvar på de enkelte områdene 

Rektor ved skolen følger opp dette ved at han: 

• Er i skolens praksisfelt minst 3 ganger i uken. Klasserom, ganger, AKS og uteområdet 

• Tar imot elevene ute hver morgen 

• Følger opp i form av å informere om kommende hendelser som for eksempel kartlegginger som 

skal gjennomføres 

• Utarbeider årshjul som definerer kartlegginger 

• Observasjon gjennomføres systematisk i meldte §9a saker ved behov. Det er eget skjema for 

dette. Meldeskjema for hendelser er lett tilgjengelig i Sharepoint 

Skolen skriver i kartleggingsskjemaet at de innhenter informasjon fra elevene om hvordan de opplever 

skolemiljøet på skolen gjennom å følge rutiner og årshjul som skolen har utarbeidet på området.  

• Plan for metodikk/verktøy for kartlegging av skolemiljøet 

• Plan for arbeid mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering 

• Intern rutine for å avdekke mobbing og krenkende atferd 

• Årshjul kartlegginger 

• Samlet årshjul i Sharepoint 

• Mailer som sendes ut av ledelsen i forkant av kartlegginger 

• Intern rutine for brukerundersøkelser 

I samtaler med de ansatte kom det frem at de kjente til plikten om å følge med og de rutinene der det var 

beskrevet hva de skulle gjøre. Videre kom det frem i intervju med elever og foresatte at elevsamtaler, 

trivselsundersøkelser, elevråd, utviklingssamtaler og inspeksjon ble gjennomført. 

I tillegg kom det frem i samtaler at også helsesøster var ute i elevmiljøet og hadde mange samtaler med 

elever og dermed også fulgte med på hva som skjedde i elevmiljøet på skolen. Helsesøster har også 

jevnlige møter med ledelsen der dette var tema, samt at hun ville varsle med en gang der det var behov 

for det og eleven samtykket til det.  

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en 

plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg 
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imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved 

skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene. 

På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike gruppene 

finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. Dette bekreftes i 

samtaler med elever som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også ute i friminuttene.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. 

 

7.2.2. Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke 

Fakta 

Alle som arbeider på skolen, har plikt til å gripe inn. Skoger skole forteller at de sikrer dette gjennom sine 

rutiner og sin «Plan for arbeid mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.»  

De ansatte får kunnskap om sin plikt til å gripe inn ved at rutinene gjennomgås på planleggingsdager og 

ved at de arbeider med begrepet gripe inn ved drøftinger i personalgruppen. Skolen forteller at de da 

drøfter begrepet opp mot lovverket for blant annet å avgjøre når de kan holde en elev. Skolen forteller 

også at de har erfart at det ikke bare er lærerne som griper inn, men også andre ansatte på skolen. Det at 

skolen arbeider skoleomfattende med PALS gjør at skolen har en felles forventning til elevene og at 

praksis er at alle ansatte bryr seg om og har samme forventning til adferd. 

I samtaler med de ansatte ble det bekreftet at de griper inn og at de er kjent med rutinene. 

Når det gjeler å varsle rektor dersom de ansatte får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 

trygt og godt skolemiljø har skolen utarbeidet rutiner for dette. Det kommer frem av innsendt 

dokumentasjon at dette også kan gjøres elektronisk på Sharepoint. Skolen skriver også at rektor følger 

opp kap. 9A-saker han blir varslet om. Dette er definert i rutiner, og i saker der det er mistanke om 

mobbing blir det satt opp samtaler med den som har sett hendelser eller har mistanke om krenkelser 

eller mobbing. Ifølge kartleggingsskjemaet er også de ansatte informert gjennom rutiner og 

plandokumenter om at dette skal gjøres. I tillegg til at det er en innarbeidet praksis på skolen at de 

ansatte skal varsle rektor. Antall saker som blir varslet rektor gir også en god indiksjon på at de ansatte 

varsler i de sakene de skal og at de hører elevene før det varsles. Dette bekreftes av de ansatte i 

samtaler.  

Rutinene som omhandler plikten til å varsle er: 

• Intern rutine ved mistanke om mobbing og krenkende adferd 

• Intern rutine for å iverksette aktivitetsplikten ved mobbing og krenkende adferd 

• Rutine for oppfølging av § 9a saker 

Etter at rektor er varslet skal saken snarest undersøkes. Skolen forteller at de gjennomfører individuelle 

samtaler med den som blir krenket og den som krenker. Praksisen er også nå at alle elever er med på 



 

 
87 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

alle møter videre i prosessen. I en sak som ble behandlet i skoleåret 2018-19 ble skolen og foresatte 

enige om at det på et gitt tidspunkt i prosessen ville være belastende for eleven å bidra aktivt inn med sin 

stemme. Elevens stemme ble hørt i begynnelsen av prosessen. Skolen skriver at de lærte mye av denne 

saken. 

Skolen skriver i kartleggingsskjemaet at de søker å belyse situasjonen på best mulig måte med: 

• Kontradiksjonsprinsippet 

• Høre hvordan begge parter opplever situasjonen. Både den som krenker og den som har blitt 

krenket. I tillegg snakker vi med andre elever som kan ha et bilde av situasjonen når det er 

hensiktsmessig 

• Å bruke observasjoner 

• Hyppige samtaler i starten av prosessen 

• Kartlegginger av læringsmiljøet 

Hva skolen gjør er avhengig av saken, men de søker alltid å få frem mest mulig informasjon for å kunne 

sette inn presise tiltak. Videre forteller skolen at i henhold til loven så er det elevens subjektive opplevelse 

i forhold til om han opplever det psykososiale miljøet som trygt. Det er det undersøkelsene må få frem og 

jobbe ut fra. 

I samtaler med flere grupper ble det sagt at skolen grep inn, varslet rektor og undersøkte saker der det 

var mistanke om eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at 

rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten 

vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe 

viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Vårt inntrykk er at skolen griper inn når de blir klar over/ser at noen blir utsatt for krenkende ord og 

handlinger. At de vil undersøke saken og varsle rektor. 

På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling. 
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7.2.3. Plikt til å varsle skoleeier 

Fakta 

I opplæringslovens kap. 9A er det sagt at rektor skal varsle skoleeier dersom en lærer/ansatt krenker en 

elev. Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at de har hatt en sak der foresatte fremsatte klage om at to 

ansatt krenket en elev. Skolen har lagt ved dokumentasjon på hvordan saken ble håndtert. 

Innsendt dokumentasjon viser at saken ble meldt som sak etter opplæringsloven § 9A-5.  

 

Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

 

 

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller 

kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er arbeidsgiver 

for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at elevene har et trygt og 

godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker 

en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan også tenkes at skoleeier har tilgang til 

mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier 

om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at en ansatt har krenket en elev. De ansatte og 

skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i samtalene.  

Skolen har hatt en sak der foresatte klaget på at eleven følte seg krenket av to ansatte. Dette var knyttet 

til adskilte hendelser. Saken var blitt håndtert i samsvar med gjeldende regelverk, noe som innebærer at 

blant annet skoleeier var ble varslet av rektor i saken.  

Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.  

 

7.2.4. Dokumentere aktivitetsplikten 

Fakta 

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort: 

• For å følge med 

• Der det gripes inn 

• Når det varsles 

• Når og hvordan undersøkelser de gjennomfører 
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Skolen skriver i kartleggingsskjemaet at skolen/kommunen har maler for å sikre dokumentasjon og sikre 

et systematisk arbeid i kap. 9A saker. Disse tas i bruk når det opprettes en sak. Alle dokumenter lagres i 

elevmappa i kommunens arkivsystem Public360. Dokumenter knyttes til eleven og sendes til foresatte 

gjennom systemet. Skolen forteller at de skriver referater fra møter som gjennomføres i disse sakene. 

Skolen har også utarbeidet «Meldeskjema ved mistanke om krenkelser eller mobbing», mal for 

aktivitetsplan, mal for evaluering av aktivitetsplan, mal for handlingslegg og mal sjekkliste ved krenkelser 

eller mobbing. 

Skolen har også sendt inn elevsaker som er behandlet etter reglene i kap. 9A. Vi ser i innsendte saker at 

skolen har tatt i bruk ovennevnte rutiner og maler. Skolen skriver referat fra bekymringen som meldes, 

oppstartsmøte med foresatte og fører observasjon- og hendelseslogg. I observasjon- og hendelseslogg 

fremgår blant annet 

• Navn på observatør 

• Inngripen fra skolen 

• Undersøkelser som er gjort 

• Observasjoner som er gjort i klasserom og friminutt 

• Samtaler med eleven 

Det fremkommer også når observasjonen er gjort og av hvem. Vi ser at skolen gjennomfører 

observasjoner over tid. 

Skolen har hatt to systemsaker og har lagt ved all dokumentasjon i sakene. Vi ser av innsendt 

dokumentasjon at i en av sakene er PPT blitt involvert, at skolen har samarbeidet med læringsmiljøteamet 

PPT, gjennomført trivselsundersøkelse i klassen, dokumentasjon over arbeid med klasseledelse på trinn 

og redegjørelse fra PPT. Skolen har også skrevet referater og notater fra samtaler med elever og 

prosessmøter, sendt ut informasjon til foresatte, informasjon til elevene med mere. 

I den nyere saken fra skoleåret 2020/2021 ser vi at skolen har gjennomført samarbeidsmøter, laget 

delmål for klassen, gjennomført ekstra foreldremøter, sendt ut informasjonsskriv til foresatte, samt 

ukesinformasjon om læringsmiljøet.  

Som sagt over har skolen lagt ved mal for sjekkliste i kap. 9A saker. De har også lagt ved utfylte 

sjekklister. Sjekklisten viser blant annet når de ulike pliktene i aktivitetsplikten ble utført, observasjoner, 

barnet og foresattes involvering osv.  

Det bekreftes i samtaler og i innsendt dokumentasjon at de ansatte er kjent med dokumentasjonsplikten 

og bruker de ulike malene i både individsaker og systemsaker. 
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Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterium: 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

 

 

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan 

(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen 

dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende 

ledd. 

Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men 

også for skolen, skoleeier, statsforvalteren og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig 

forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en håndgripelig 

sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I den nye rollen til 

statsforvalteren i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å gjennomgå sakens faktum 

raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil dokumentasjonskravet kunne være en styrke i 

forbindelse med andre typer saker, for eksempel tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller 

arbeidsrettslige saker. 

Skolen har lagt ved omfattende dokumentasjon i alle sakene de har sendt inn, både hva gjelder 

individsaker og systemsaker på trinn. Skolen dokumenterer utfyllende hva de gjør for å oppfylle 

aktivitetsplikten sin.  Dette vil si at skolen på revisjonstidspunktet dokumenterer at de oppfyller 

dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd. 

Vi har ikke funnet grunnlag for å gi anbefaling på dette området.  

 

 Aktivitetsplan 

Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling: 

5. Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra 

aktivitetsplanen? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i 

skolens arbeid. 
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• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak 

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling: 

6. Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt? 

Til denne problemstillingen har vi i kapittel 3 utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

Fakta 

Skolen forteller i kartleggingsskjemaet at etter fasen der skolen har satt inn tiltak for å gripe inn og 

undersøke, setter de inn tiltak som i størst mulig grad baserer seg på analyser som er gjort ut fra 

undersøkelsene de har gjennomført. Tiltak blir drøftet og vurdert sammen med eleven og de foresatte. 

Videre forteller skolen at en har to PPT-rådgivere knyttet til skolen fast en gang i uken og har god erfaring 

med å ha de med i pedagogisk analysearbeid og observasjoner i systemsaker som har vært på skolen. 

Skolen har også hatt saker der de har innhentet ekstern kompetanse fra mobbombudet og rådgivere for 

utdanningsdirektøren. Skolen bruker også helsesykepleier i noen §9a saker. Dette bekreftes i samtale 

med helsesykepleier. 

Utdanningsdirektoratet sin nettressurs har forskningsbaserte og gode tiltak rette mot forskjellig 

problematikk. Skolen opplyser at dette er en ressurs de benytter seg av. Og at de legger til grunn at det 

er elevens subjektive opplevelse som skal ligge til grunn for når en sak avsluttes.  

Skolen har lagt med mal for aktivitetsplan og utfylte aktivitetsplaner i 14 individsaker. Innsendte 

aktivitetsplaner viser at skolen iverksetter tiltak i samråd med elev og foresatte. Barnets rett til å bli hørt 

og involvering i egen sak er dokumentert i alle sakene skolen har sendt inn. 

I tillegg fremkommer det at saken avsluttes i samråd med foresatte og elev. Skolen har også lagt ved 

evaluering av iverksatte tiltak i de innsendte sakene og iverksetting av nye tiltak der det har vært behov 

for det. Innsendt dokumentasjon viser at det gjennomføres hyppige evalueringsmøter. I noen saker er det 

også utarbeidet nye aktivitetsplaner der iverksatte tiltak ikke har ønsket effekt.  
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Revisjonens vurdering 

Revisjonskriterier: 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme. 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak 

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig 

vurdering i en sak 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 

 

 

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge 

for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene 

og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et 

egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er 

umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å 

understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis 

evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette 

føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Vårt inntrykk er at skolen utarbeider aktivitetsplaner og setter inn egnede tiltak. Skolen arbeider således 

for at elev (er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en undersøkelse viser at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i innsendt dokumentasjon og samtaler 

med skolen.   

Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende 

hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 A-4 

femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12. I 

kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid går 

barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at kravene i 

opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt dokumentasjon 

og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.  

Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og nye tiltak blir 

iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. Det 

følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle parter er 

enig om det. 
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Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og 

plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at barnet blir hørt og får uttale seg i sin 

egen sak.  

 

8. Oppsummering og anbefalinger 

Først ønsker VKR å understreke at hensikten med rapporten ikke har vært å generalisere fra dårlige 

opplevelser vi har hørt om fra noen foreldre eller elever, og utlede fra dette at disse synspunktene er 

gjeldende for alle. Det er sannsynlig at det er foresatte som er av en annen oppfatning enn de foresatte 

som valgte å delta på samtalene med VKR. Likefullt er det skoleeier og skolenes ansvar å følge opp alle 

foresatte, og deres tilbakemeldinger må tas med som en del av helhetsbildet, selv om de ikke snakker for 

alle foresatte. 

Skoleeier og skolene har en plikt til å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder også 

når noen foresatte opplever at de eller deres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier og 

skolenes oppgaver er krevende og svikt-sensitive fordi det handler om barn/elever. VKR mener at 

summen av de tilbakemeldingene fra foresatte, elever og de andre vi hadde samtaler med, hva gjelder 

skolenes arbeid med trygt og godt skolemiljø og andre funn vi har avdekket i arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag for de vurderinger vi har gjort.  

Forebyggende arbeid 
VKRs overordnede vurdering er at Drammen kommune og de tre skolene arbeider kontinuerlig og 

systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Vi har inntrykk av at skolene de siste 

årene har hatt og fortsatt har fokus på arbeidet med å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det 

viktigste er likevel at de fleste av barna vi snakket med ga uttrykk for at de har det trygt og godt på 

skolen. Videre viste revisjonen at det på revisjonstidspunktet var lite konflikt/uenighet mellom foresatte 

og skolen på de tre skolene. 

Kommunen og de tre skolene har alle samarbeid med tverrfaglige instanser, som bidrar til å sikre et trygt 

og godt skolemiljø og hindre krenkelser. I tillegg så vi at de satsningsområdene skolene hadde valgt seg 

for å forebygge mot dårlig skolemiljø var forankret og ble gjennomført. Det kom tydelig frem at det var 

rektor som var ansvarlig for dette arbeidet.  

På alle skolene kom det frem at foresatte og elever hadde tillit til ledelsen ved skolen og for det meste 

også de ansatte. Det ble heller ikke uttrykt et ønske om mer informasjon om skolemiljø, læringsmiljø eller 

klassemiljø, og råd og utvalg fungerte etter intensjonen. 

Det kom likevel frem at det var forbedringspunkter på to av skolene hva gjelder å arbeide forebyggende 

for å sikre at alle elever har ett trygt og godt skolemiljø. Vi så at Veiavangen ungdomsskole har 

utfordringer hva gjelder språkbruk, forståelse av hva som kan oppleves som krenkende ord og utrykk og 

omfanget av bruk av krenkende ord og uttrykk, samt krenkelser fra ansatte. Tømmerås skole har 

utfordringer hva gjelder arbeidsro, utagering og utestenging på enkelte trinn. Men alle foresatte vi 

snakket med i revisjonen uttrykte et ønske om at skolene skulle arbeide med språkbruk og holdninger.  
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Aktivitetsplikten 

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en 

plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg 

imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved 

skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene. 

På Veiavangen skole var det utbredt blant elevene å bruke ord og uttrykk som er krenkende i sitt 

samspill. Dette ble ifølge elevene ikke brukt for å være slem med hverandre eller for å krenke, men var 

en omgangsform mellom venner. Utrykk som ble brukt var blant annet «jævla homo», «jøde» og «bitch». 

Omfanget av dette var ikke kjent blant ledelsen og de ansatte på skolen og elevene brukte det ikke foran 

de voksne.  

Skolen må derfor øke sitt fokus på å bli kjent med hva som skjer av samspill mellom elevene på skolen, 

slik at de kan avdekke bruk av krenkende ord og uttrykk i elevmiljøet. Dette selv om elevene fremhever 

at de kun bruker slike ord og uttrykk med og blant venner. Derfor bør de følge bedre med på elevmiljøet. 

Revisjonenes fakta og funn ellers 

På de andre problemstillingene i revisjonen fant vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger til skolene. VKR`s 

vurdering er at både kommunen og de tre skolene for det meste ivaretar sitt ansvar til å sikre at alle 

elever ved skolen har det trygt og godt. Det er stort fokus på det og våre funn ble tatt på alvor med en 

gang de ble presentert for både skolene og kommunen.  

Kommunen og skolene har hatt utfordringer med pandemien grunnet hel eller delvis nedstigningen av 

skolene i perioder, samt deling i kohorter. Revisjonens inntrykk er likevel at skolene i denne perioden har 

ivaretatt elevene, både de sårbare og de andre elevene så godt de har kunnet ut fra den 

ressurssituasjonen de har vært i. Foresatte og elever ved Veiavangen skole uttrykker imidlertid noe 

skepsis til oppfølgingen elevene har fått på hjemmeskolen og manglende opplevelse av dialog rundt 

innføring av normal skolehverdag. 

Når det gjelder kommunesammenslåingen er det VKR`s inntrykk at kommunalsjef her har valgt en god 

tilnærming i overgangsfasen mellom gamle systemer til nytt system foreligger. Drammen kommune har 

valgt å la den enkelte skole arbeide etter de metodene de brukte før kommunesammenslåingen til 

harmoniseringsarbeidet er ferdigstilt. Noe som etter vårt inntrykk har ført til kontinuitet i arbeidet med å 

sikre elevene et trygt og godt skolemiljø, samt skapt mere ro i en periode med pandemi og en rekke 

pandemitiltak i skolene.  

Til slutt vil vi peke på at vårt helhetsinntrykk er at opplevelsene som blir formidlet fra de ulike gruppene 

angående skolemiljøet for det meste gjenspeiler dagens skolemiljø på skolen og ikke er hendelser fra 

lengre tilbake i tid. 

Anbefalinger 

VKR mener at summen av innsendt dokumentasjon, tilbakemeldingene fra ansatte, foresatte, elever og 

ledere og andre funn vi har avdekket i arbeidet med forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag 

for de vurderinger vi har gjort. På bakgrunn av dette har vi kommet til at det er grunnlag for å anbefale at 

Drammen kommune følger opp at skoleeier sikrer at: 
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Veiavangen ungdomsskole: 

• arbeider mer med å skape en felles forståelse blant alle elevene i hva som ligger i 

begrepet krenkelser 

• arbeider systematisk og kontinuerlig med å forebygge slik at ansatte ikke krenker elever 

ved skolen.  

• fortsetter å arbeide med å trygge elevene etter hjemmeskole og tilbakeføring til ordinær 

skole. 

• øker sitt fokus på å bli kjent med hva som skjer av samspill mellom elevene på skolen og 

mellom elev og ansatt. Det vil si oppfyller plikten til å følge med. 

Tømmerås skole: 

• må fortsette å arbeide med å sikre og således skape et trygt og godt skolemiljø for alle elevene. 

• fortsatt har fokus på å arbeide med å informere foresatte om alt ved skolemiljøet som kan skade 

helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og klassemiljø. Og at informasjonen er konkret og 

riktig. 

Skoger skole: 

• fortsatt har fokus på å arbeide med å informere foresatte om alt ved skolemiljøet som kan skade 

helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og klassemiljø. Og at informasjonen er konkret og 

riktig. 

 

Drammen den 23. juni 2021 

  

Torkild Halvorsen      Ann Heidi Jebsen 

Leder forvaltningsrevisjon     Prosjektleder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
96 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 

Referanser 

Vi har lagt til grunn følgende kilde: 

• Kommuneloven 

• Opplæringsloven § 9 A 

• Forskrift til opplæringsloven 

• Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir 3-2017 – Skolemiljø  

• Grunnlovens § 104. 

• Barnekonvensjonens art 3 og 12 

• Veiledere på området 

• Elevundersøkelsen 

 

 

Dokumenter vi har lagt til grunn i denne rapporten er det vist til forløpende i rapporten. Dokumentene er 

fremskaffet av både skolene og kommunen.  
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 23. juni 2021 

Drammensskolen legger stor vekt på å utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring 
for alle. Videre er det i Drammensskolen et særlig fokus på et raust og støttende læringsmiljø. 
Dette legger grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial 
utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.  
 

Ved kommunesammenslåingen i januar 2020 ble det igangsatt prosesser for å utvikle nye felles 
retningslinjer og systemer for å sikre elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø i Drammen kommune. 
Underveis i denne prosessen, før nye rutiner og retningslinjer var på plass, ble det bestemt at skolene skulle 
følge tidligere rutiner slik at elevenes rettigheter blir ivaretatt til enhver tid. Slik det kommer fram i 
rapporten oppleves dette som et godt grep fra skoleeiers side slik at kontinuitet sikres samtidig som det 
utvikles nye rutiner og systemer av god kvalitet.   
I en krevende tid der koronapandemien har skapt mange utfordringer, har Drammensskolen hatt et tydelig 
fokus på å ivareta barn og unges psykososiale skolemiljø. Pandemien har i noen grad forsinket prosessene 
med å utvikle nye rutiner. Likevel har det blir jobbet systematisk og kontinuerlig med en satsning på 
skolemiljø fra da ny kommune ble opprettet. Det har både vært prosesser med å få på plass nye rutiner for 
innmelding av §9A-saker i en felles oversikt, og det har blitt jobbet i dybden med faglig kompetanseheving 
innen skolemiljø på mange ulike arenaer. Nye kommunale retningslinjer for skolemiljøsaker skal 
ferdigstilles i august 2021.   
 

Skoleeier har vært tydelig helt fra start på at arbeidet med forvaltningsrevisjonen er en god måte å lære og 
forbedre oss sammen. Gjennom perioden revisjonen har pågått har det vært et fokus på hvordan 
læringspunkter kan utvikles. Det har vært viktig å presisere at revisjonen er for hele Drammensskolen, ikke 
kun for de tre skolene som ble valgt ut. Derfor har hele rektorkollegiet vært involvert i arbeidet gjennom 
deling og felles læringsøkter.   
Rådmannen opplever å kjenne seg igjen i det som beskrives i rapporten. Flere av anbefalingene som 
presenteres i rapporten er det allerede satt i gang arbeid med å følge opp. Det er også planlagt samling for 
ledere i Drammensskolen for å jobbe med erfaringer og læringspunktene i rapporten i fellesskap slik at 
kvaliteten i Drammensskolens skolemiljøarbeid forbedres. Skolemiljø vil fortsette å være et 
satsningsområde i tiden framover, ikke minst gjennom satsning på økt tverrfaglig samarbeid.   
 

Vi vil takke for et godt samarbeid med revisor gjennom denne prosessen. Det har vært god dialog og 
muligheter for å finne fram til gode løsninger særlig i perioder da pandemien gjorde arbeidet mer 
utfordrende enn vanlig.   
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon15 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  
1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. Den 
består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er 

anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 

oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført 

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og 

denne skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske 

prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, 

og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid 

utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere 

om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er 

nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

 

 

15 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

Punkt Innhold 

1-5 Innledning  

6-9 Krav til revisor  

10-11 Bestilling  

12-17 Revisjonsdialogen  

18-19 Prosjektplan  

20-21 Problemstilling(er)  

22-25 Revisjonskriterier  

26-30 Metode og data  

31-33 Vurderinger og konklusjoner  

34 Anbefalinger  

35-41 Prosjektrapport  

42-44 Dokumentasjon  

45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende 

oppstartsbrev til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen 

og reviderte enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som 

har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av 

rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik 

at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, 

og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, 

konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den 

aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet 

(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller 

tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i 

forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det 

avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri 

formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte 

løsninger.  
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Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig 

som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 

reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og 

konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 

utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at 

det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, 

data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"16 

som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 

samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 

skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 

dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 

vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 

informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 

etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte enn 

forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 

forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje 

gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 

og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 

våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme vurderinger, 

og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til utvikling i den 

reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder17. Kvalitativ metode vektlegger 

forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 

forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive prosesser. 

Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 

brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 

og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 

lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer vært 

involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å ha stor 

grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en saksinteresse, er 

det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

 

16 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
17 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange dokumenter 

med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv bare fanger opp 

det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte benyttes i kombinasjon 

med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 

problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 

Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 

påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 

verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  
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Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 

Vi har ut fra lovverket utledet følgende revisjonskriterier (utledning se pkt 3.2): 

Overordnet krav til internkontroll koml. § 23, andre ledd. 

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 
kontroll.» 

a. Kommunen skal påse at skolen driver i samsvar med opplæringsloven kap 9A herunder arbeider 
forebyggende og rapporterer på området. 

b. Kommunen skal sikre at skolen har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta elevens rett til et godt 
skolemiljø. 

 

Skolemiljø 

Forebyggende arbeid 

I opplæringsloven er det sagt at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på barnetrinnet, 

ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1. Eleven har en individuell rett til et 

trygt og godt skolemiljø, og det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er 

trygt og godt jf. opplæringsloven § 9 A-2. 

Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. opplæringsloven. § 9 A-3. Eksemplene som nevnes i 

loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse også for mindre 

alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte 

krenkelser, som utestenging, isolering og baksnakking skal tolereres. Hva som er en krenkelse skal tolkes 

vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære 

elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 14. 

Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, jf. 

opplæringsloven. § 9 A-3 andre ledd. 

Kravet om systematisk arbeid handler til dels om at det må etableres gode rutiner for å oppfylle kravene 

og dels om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og overordnet ansvar for skolemiljøet. For å oppnå 

målet om et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, miljøet, og tryggheten til eleven, må det 

systematiske arbeidet være en integrert del av skolevirksomheten på den enkelte skole. Det 

systematiske arbeidet må tilpasses lokale forhold på den enkelte skole. Det er rektor som er ansvarlig 

som har ansvaret for at skolen driver et systematisk arbeid for skolemiljøet.18  

 

18 Prop. 57L s. 60-62 



 

 
105 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Skolene har plikt til å informere elever og foresatte om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9 

A, og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til statsforvalteren, jf. opplæringsloven. § 

9 A-9. Elevene og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt 

og hvordan de kan gå fram for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles. Skolene forutsettes å gi 

informasjonen til elever og foresatte i egnet form og på egnede tidspunkter, slik at formålet med 

informasjonsplikten blir oppfylt, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 63-64. Det kan for eksempel være riktig å gi 

informasjon flere ganger i året, ved konkrete situasjoner og henvendelser om at en elev ikke har et trygt 

og godt skolemiljø. 

I tillegg til foresatte og eleven skal samarbeidsutvalg, skoleutvalg, skolemiljøutvalget, elevrådet og 

foresatte holdes informert om alle saker som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig tas med i 

arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske 

arbeidet for et trygt og godt skolemiljø og har rett til å uttale seg og komme med fremlegg i alle saker 

som er viktig for skolemiljøet.19 

Hvis skolen finner ut noe ved skolemiljøet som kan skade elevenes helse, skal skolen varsle elevene og 

foresatte om det snarest mulig, jf. opplæringsloven. § 9 A-9 andre ledd.20 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til 

elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for 

arbeidet.  

o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. 

• Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og 

foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til 

skade for elevens helse. 

• Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide 

ordensreglement for den enkelte skole.  

• Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen 

 
 

Aktivitetsplikten 

Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ordlyden «trygt og godt 

skolemiljø» sikter til elevenes psykososiale skolemiljø og retten etter oppll. § 9 A-2. Å ha et trygt og godt 

skolemiljø omfatter mer enn frihet fra krenkelser. Elevene har rett til et skolemiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring. 

 

19 Prop.57L s. 87 
20 Skolemiljø Udir-3-2017 
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Uttrykket «alle som arbeider på skolen» brukes til å beskrive personkretsen som omfattes av 

aktivitetsplikten. Dette gjelder plikten til å følge med, gripe inn og varsle. Plikten til å undersøke saken og 

eventuelt sette inn tiltak hviler på skolen. Det er uttalt i forarbeidene at aktivitetsplikten skal omfatte en vid 

personkrets. En vid plikt er viktig for best mulig å skape sikkerhet for at alle i elevenes omgivelser er 

årvåkne og tar affære dersom en elev ikke har det godt på skolen. For å oppnå dette må aktivitetsplikten 

gjelde for alle som arbeider eller yter tjeneste på skolen, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 20.  

Opplæringsloven § 9 A-4 første ledd fastslår at alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om 

elevene har et trygt og godt skolemiljø. Hva som ligger i plikten til å følge med, er presisert nærmere i 

forarbeidene. Det heter i Prop. 57 L (2016-2017) s. 22 at plikten til å følge med må leses i lys av formålet 

bak bestemmelsen og at det derfor innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt 

observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. Følge med-plikten må tilpasses de 

konkrete omstendighetene rundt elevene og ved skolen.  

Alle som arbeider på skolen skal gripe inn mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering hvis det er 

mulig. Det som kjennetegner plikten til å gripe inn, er at handlingen skjer umiddelbart og at den er rettet 

mot å stoppe en situasjon som pågår og er forholdsvis akutt. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse 

en slåsskamp eller en annen fysisk krenkelse, om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og 

irettesette elever som krenker andre verbalt. 

Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulig å gjennomføre. 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 

skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at 

rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten 

vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe 

viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Det er lav terskel for hva som skaper «mistanke om» eller «kjennskap til» at en elev ikke har et trygt og 

godt skolemiljø. Dette er uttrykkelig presisert i forarbeidene, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 23 og 77.  

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest 

undersøke saken. Undersøkelsesplikten må leses i sammenheng med at alle elever har rett til et trygt og 

godt skolemiljø. Siden elevene har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, gjelder 

skolens plikt til å undersøke mer enn de tilfellene der en elev er utsatt for mobbing og krenkelser. 

Undersøkelsesplikten er heller ikke avgrenset av årsaken til at eleven ikke opplever å ha det trygt og godt 

på skolen. Hvis grunnen til at eleven opplever mistrivsel er forhold utenom skoletiden og utenfor skolens 

område, har likevel skolen undersøkelsesplikt så lenge elevens skolemiljø påvirkes negativt av det 

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 21 

 

21 Skolemiljø Udir-3-2017 
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Aktivitetsplan22 

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge 

for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke 

har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.  

Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette 

innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene 

og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et 

egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er 

umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å 

understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis 

evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette 

føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.  

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak. Plikten til å lage en skriftlig 

aktivitetsplan utløses samtidig som tiltaksplikten for skolen, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 32. Dette vil være 

når skolen får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser 

på eget initiativ eller etter at en elev selv sier ifra. 

I aktivitetsplanen skal det stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når 

tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal 

evalueres. Det er presisert i forarbeidene at dette kun er minimumskrav, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 33 og 

78. 

Når det gjelder omfanget av aktivitetsplanen, går det frem av forarbeidene at minstekravene til 

opplysninger må tilpasses den enkelte saken. 

Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste er et grunnleggende hensyn 

i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten. 

Tiltaksplikten gjelder så lenge det finnes egnede tiltak som kan gi eleven et godt og trygt skolemiljø. Hva 

som ligger i at tiltak skal være egnet, beror på faglige og konkrete skjønnsvurderinger. Dette innebærer 

vurderinger som baserer seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av 

kompetente fagmiljøer. 

Skolens tiltak må tilpasses den konkrete saken. Her kan det blant annet være viktig å avklare årsaken til at 

eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Tiltak kan vurderes i både korte og lange tidsspenn. 

Avgjørende for om en skole har oppfylt aktivitetsplikten etter oppll. § 9 A-4, er om skolen har gjennomført 

de aktivitetene som med rimelighet kan forventes i den konkrete saken. Hva som kan forventes av skolen 

på ethvert tidspunkt i saksforløpet, vurderes ut fra en faglig standard. 

 

22 Skolemiljø Udir-3-2017 



 

 
108 

Drammen kommune   |   2021   |   Psykososialt skolemiljø 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

 

• Alle som arbeider på skolen skal følge med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle som arbeider på skolen skal gripe inn, varsle og undersøke. 

• Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev. 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten 

• Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 

godt eller en undersøkelse viser det samme.  

• Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn i skolens arbeid.  

• Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en 

faglig vurdering i en sak 

• Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en 

faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. 
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