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1 SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK 

Kontrollutvalget i Asker kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon 
vedrørende psykososialt skolemiljø. Formålet med revisjonen er å vurdere kommunens og skole-
nes arbeid med å sikre et godt psykososialt skolemiljø og forebygge mobbing. Det er undersøkt 
skoleeiers og skolenes helhetlige arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene, og 
om praksis ved skolene er i samsvar med kravene i opplæringsloven kapittel 9 A. Revisjonen har 
hatt tre problemstillinger som er oppsummert i delkapitlene nedenfor. 

1.1 SKOLENE ARBEIDER SYSTEMATISK OG KONTINUERLIG FOR Å SIKRE ET GODT 
PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ 

Samtlige av skolene har nulltoleranse mot mobbing, og det forebyggende arbeidet knyttet til 
psykososialt skolemiljø er forankret i skolens sosialplan/handlingsplan mot mobbing. Viktige ele-
menter i det forebyggende arbeidet er fokus på relasjoner, medvirkning fra elever, foreldresam-
arbeid og kartlegging av læringsmiljøet. 

Skolene i utvalget har systematisert arbeidet med å forebygge og fange opp saker som gjelder 
elevenes skolemiljø gjennom deltakelse i ulike læringsmiljøprogrammer, og ved utarbeidelse av 
lokale rutiner hvor forebyggende tiltak fremkommer. De ulike læringsmiljøprogrammene setter 
rammene for hvordan skolene arbeider med å forebygge og å følge opp saker som gjelder eleve-
nes skolemiljø, blant annet gjennom etablering av regler, rutiner og forventinger til både an-
satte og elever. Programmene bidrar også til lik praksis og oppfølging på tvers av trinn og klasser 
innad på den enkelte skole. Deltakelsen i disse programmene gjør det forebyggende arbeidet 
planmessig og systematisk. 

Videre opplyser de ansatte ved skolene at de er kjent med innholdet i skolens læringsmiljø-
program, samt flere av de forebyggende tiltakene som fremkommer av skolens sosialplan/hand-
lingsplan mot mobbing. Elever og foreldre informeres og involveres i arbeidet med det psykososi-
ale skolemiljøet på flere arenaer. 

Revisjonen peker på forbedringsmuligheter:  

• Skolenes handlingsplan mot mobbing evalueres ikke systematisk, men er tema på planleg-
gingsdager, og det forebyggende og avdekkende arbeidet mot digital mobbing er ikke satt i 
system. Skoleeier ønsker ikke å skille mellom ulike typer mobbing, og det er noe av grunnen 
til at det ikke er gitt føringer eller rutiner spesifikt rettet mot digital mobbing. 

• Det er ikke utarbeidet særskilte rutiner for å sikre at ansatte får opplæring i og har kjennskap 
til rutiner og prosedyrer som gjelder forebyggende arbeid knyttet til elevenes skolemiljø. Psy-
kososialt skolemiljø er likevel tema på planleggingsdager i forbindelse med skolestart og lø-
pende gjennom året i pedagogisk utviklingstid, og de ansatte er kjent med læringsmiljøpro-
grammet. 

• Læringsmiljøundersøkelsene følges opp i varierende grad, og elever og foresatte blir også in-
formert og inkludert i varierende grad.  

1.2 DET ER ETABLERT RUTINER FOR Å FANGE OPP OG HÅNDTERE TILFELLER HVOR 
ELEVER IKKE HAR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ, MEN ENKELTE FORHOLD 
BØR BEDRES 

Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har 
det trygt og godt på skolen. Skolene har etablert systemer og rutiner som bidrar til å sikre at 
slike tilfeller blir fanget opp og håndtert i samsvar med kravene i opplæringsloven. Skolenes ruti-
ner omfatter de fleste av delpliktene i aktivitetsplikten, og rutinene er kjent blant de ansatte. 
Samtidig er detaljgraden i rutinene varierende, og i noen av rutinene er ikke alle delpliktene i 
aktivitetsplikten nevnt.  

Revisjonen peker på forbedringsmuligheter: 

• Oppfyllelse av aktivitetsplikten dokumenters i ulik grad. Ved noen av skolene benyttes det 
skjema for varsling til rektor, og ved andre skoler skrives det logg ved hendelser. Det er ikke 
tydelig hvilke hendelser som skal varsles, undersøkes og dokumenteres.  
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• Det er ikke tydelig når aktivitetsplan skal opprettes og når denne avsluttes. Det er ved flere 
av skolene igangsatt tiltak uten at det er utarbeidet aktivitetsplan, og det bør avklares hvor 
grensen mellom igangsetting av tiltak og utarbeidelse av aktivitetsplan går.  

• Rutiner knyttet til skjerpet aktivitetsplikt bør etableres, da ingen av skolene i utvalget har 
utarbeidet særskilte rutiner.  

• Det er ikke utarbeidet særskilte rutiner for å sikre at alle som arbeider ved skolen får opplæ-
ring og er kjent med hva som ligger i aktivitetsplikten. Aktivitetsplikten er imidlertid tema på 
planleggingsdager og i pedagogisk utviklingstid, og de ansatte mener selv at de har god kjenn-
skap til aktivitetsplikten. 

1.3 KOMMUNEN HAR ET FORSVARLIG SYSTEM FOR Å AVDEKKE PRAKSIS SOM AVVI-
KER FRA OPPLÆRINGSLOVEN  

Kommunen har et forsvarlig system for å avdekke, følge opp og endre praksis som er i strid med 
opplæringsloven. Kommunen innhenter informasjon om skolenes praksis på en hensiktsmessig og 
systematisk måte. Informasjonen kontrolleres og oppfølging og veiledning gis dersom brudd av-
dekkes. Skoleeier varsles i alvorlige saker knyttet til brudd eller mulig brudd på opplæringsloven. 
I disse tilfellene yter kommunen veiledning til skoleledelsen. Ved behov innhenter kommunen 
ekstern kompetanse og bistand. 

Det utarbeides årlige rapporter om læringsmiljøet som behandles i kommunestyret. Kommunen 
har også utarbeidet et ordensreglement for grunnskolen som regulerer konsekvenser og tiltak ved 
ulike hendelser. 

1.4 FORSLAG TIL TILTAK 

Det fremmes følgende forslag til tiltak: 

1. Skolenes handlingsplan mot mobbing bør evalueres årlig. 
2. Skolene bør utarbeide særskilte rutiner for å sikre at ansatte får opplæring i aktivitetsplikt 

og skjerpet aktivitetsplikt, herunder dokumentasjon av aktivitetsplikten. 
3. Skoleeier bør gi retningslinjer for når en aktivitetsplan skal opprettes, og kriterier for når 

denne skal avsluttes. 
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2 INNLEDNING 

2.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Kontrollutvalget i Asker kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon 
vedrørende psykososialt skolemiljø. Formålet med revisjonen er å vurdere kommunens og skole-
nes arbeid med å sikre et godt psykososialt skolemiljø og forebygge mobbing. Det er undersøkt 
skoleeiers og skolenes helhetlige arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene, og 
om praksis ved skolene er i samsvar med kravene i opplæringsloven kapittel 9 A. Forvaltningsre-
visjonen har hatt følgende problemstillinger: 

1. Arbeider skolene systematisk og kontinuerlig for å sikre et godt psykososialt skolemiljø for 
elevene i grunnskolene, og gjennom dette forebygge mobbing og andre krenkelser? 

2. Er det etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at tilfeller der elever ikke har et trygt 
og godt skolemiljø, blir fanget opp og håndtert i samsvar med kravene i opplæringsloven? 

3. Har kommunen som skoleeier et forsvarlig system som er egnet til å avdekke praksis ved sko-
lene som er i strid med opplæringsloven, og følge opp at skolene endrer praksis slik at de 
oppfyller kravene? 

2.2 METODE  

Asker kommune har totalt 24 grunnskoler fordelt som åtte ungdomsskoler og 16 barneskoler, in-
kludert en alternativ skole.1 I denne revisjonen er det gjort et utvalg på seks skoler, tre barne-
skoler (1. – 7. trinn) og tre ungdomsskoler (8. - 10. trinn). Utvalget er gjort med sikte på varia-
sjon i skolenes størrelse (elevtall), skolenes geografiske beliggenhet og skolenes mobbeutford-
ringer. 

Forvaltningsrevisjon er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon. 
Dette innebærer blant annet at rådmannen har fått en orientering om oppdraget før oppstart, og 
en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering.  

Revisjonen har bestått av dokumentanalyser, stikkprøver og intervjuer. For utdypende informa-
sjon vedrørende innhentet informasjon, gjennomførte stikkprøver og intervjuer vises til vedlegg 
1. 

2.3 AVGRENSNINGER 

Oppfølging av mobbing står sentralt i forvaltningsrevisjonen, men opplæringsloven stiller krav 
om oppfølging av alle tilfeller der elever ikke har det trygt og godt på skolen. Dette gjelder uav-
hengig av om det er mobbing, andre krenkelser som for eksempel vold, diskriminering og trakas-
sering eller andre forhold, som er årsaken til at elever ikke har det trygt og godt på skolen. Et-
tersom kravene i opplæringsloven kapittel 9 A ikke er avgrenset til kun å gjelde mobbing, vil 
også problemstillingene ha en bredere tilnærming til retten til et trygt og godt psykososialt sko-
lemiljø. 

Det er riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller riktigheten i det 
grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Dersom vi har mottatt urik-
tig eller ufullstendige opplysninger, har vi ikke hatt anledning til å avdekke dette ut over over-
ordnete rimelighetsvurderinger. 

  

                                                             

1 Tallene er hentet fra «Tilstandsrapport for grunnskoler i Asker kommune 2018». 
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3 FOREBYGGENDE ARBEID FOR ET GODT 
SKOLEMILJØ 

Problemstilling 1: Arbeider skolene systematisk og kontinuerlig for å sikre et godt 
psykososialt skolemiljø for elevene i grunnskolene, og gjennom dette forebygge 
mobbing og andre krenkelser? 

 

For å belyse hvorvidt skolene arbeider systematisk og kontinuerlig med psykososialt skolemiljø, 
herunder forebygging av mobbing og andre krenkelser, har vi reist følgende spørsmål: 

• Har skolene tiltak og prosedyrer for å forebygge og fange opp saker som gjelder elevenes psy-

kososiale skolemiljø? 

- Hvordan har skolene systematisert arbeidet med å forebygge og fange opp saker som gjel-

der elevenes psykososiale skolemiljø? 

- Har skolene satt seg konkrete mål for det psykososiale skolemiljøet? 

- Hvordan evalueres skolenes handlingsplan mot mobbing? 

- Har skolene iverksatt særlige tiltak for å forebygge og avdekke (oppdage) digital mobbing?   

• I hvilken grad og hvordan involveres elever og foreldre i arbeidet med psykososialt skolemiljø? 

• Gjennomføres det læringsmiljøundersøkelser og hvordan følges disse opp? 

3.1 REVISJONSKRITERIER 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, trivsel og læ-
ring, slik at krav som er stilt i opplæringslovens kapittel 9A, er oppfylt. 
 
Skolen skal sørge for at alle som arbeider ved skolen får opplæring i og er kjent med ruti-
nene og prosedyrene som gjelder elevenes skolemiljø.  
 
Skolen skal sørge for at elever og foreldre/foresatte er informert om og involveres i arbeid 
som gjelder elevenes skolemiljø. 

Kildene for revisjonskriteriene er 

• opplæringsloven kapittel 9 A, §§ 11-1, 11-1a, 11-2, 11-4 

• proposisjon 57L (2016-2017) Endringer i opplæringsloven og friskolelova 

• rundskriv skolemiljø Udir-3-2017 

• kommunenes/skolenes planverk og styringsdokumenter vedrørende mobbing 

Etter opplæringsloven kapittel 9 A skal skolene «ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, 
vald, diskriminering og trakassering». Videre fremkommer det at skolen skal arbeide kontinuer-
lig og systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet, slik at kravene i eller i med-
hold av kapittel 9 A er oppfylt.   

Av Utdanningsdirektoratets rundskriv (3-2017) fremgår det at det med kontinuerlig menes «at 
det systematiske arbeidet må være en rød tråd i skolens arbeid og ikke bare noe som gjøres når 
det oppstår ubehagelige situasjoner eller ved oppstarten av hvert opplæringsår. (...) Det syste-
matiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Planene og rutinene må være innarbei-
det og må følges av personalet når de jobber med saker som vedrører det skolemiljøet til ele-
vene.» Dette innebærer videre at lærere og andre ansatte ved skolen må få opplæring i, og være 
godt kjent med de rutiner og prosedyrer som gjeler arbeid knyttet til elevenes skolemiljø. Samti-
dig må handlingsplaner jevnlig evalueres for å sikre at rutiner og tiltak er relevante. 
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Over de siste årene har oppmerksomheten rundt digital mobbing økt. Det er en forholdsvis ny og 
alvorlig form for mobbing som foregår via internett eller mobiltelefon. En av utfordringene knyt-
tet til digital mobbing er at mobberen kan være vanskeligere å identifisere, og at grense-
dragningen mellom skoletiden og fritidsarenaene er mindre tydelig. Det psykososiale skolemiljøet 
omfatter  

• det som skjer på skolens område i skoletiden, men også skoleveien, turer og arrangementer i 
skolens regi i og utenfor skoletiden 

• krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering som skjer utenfor skoletiden, og som har 
sammenheng med skolen 

Man vil derfor forvente at skolene har igangsatt egne tiltak for å forebygge og identifisere denne 
formen for mobbing, og revisjonen vil undersøke disse. 

Videre inneholder opplæringsloven krav om at elever og foreldre skal gis mulighet til å involvere 
og engasjere seg i arbeidet for et godt psykososialt miljø. Ifølge opplæringsloven § 9 A-9 skal 
elevråd og foresatte holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mu-
lig inkluderes i arbeidet med tiltak knyttet til skolemiljøet. 

3.2 FAKTABESKRIVELSE 

3.2.1 Har skolene tiltak og prosedyrer for å forebygge og fange opp saker som gjelder elevenes skole-
miljø? 

Hvordan har skolene systematisert arbeidet med å forebygge og fange opp saker som gjelder ele-
venes psykososiale skolemiljø?  

Asker kommune har utarbeidet en temaplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager 
og skoler. Denne planen omhandler elevers rett til et trygt og godt leke- og læringsmiljø, samt 
hvilket ansvar skoleeier, skoleledelsen, voksne på skolen og foresatte har knyttet til dette. Vi-
dere ble det våren 2019 for nye Asker lansert en digital veileder for det praktiske arbeidet med 
trygt og godt leke- og læringsmiljø ved skolene. I tillegg til temaplanen og veilederen er det ut-
arbeidet et kvalitetssystem med beskrivelser for hvordan det skal sikres at elevene har et trygt 
og godt skolemiljø, herunder en prosessbeskrivelse for trygt og godt skolemiljø. 

Samtlige av skolene i utvalget har systematisert sitt forebyggende arbeid med psykososialt skole-
miljø gjennom deltakelse i ulike læringsmiljøprogrammer. 

De tre barneskolene i vårt utvalg er PALS-skoler. PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og 
samhandling) er et læringsmiljøprogram som benyttes til å fremme godt læringsmiljø, herunder 
forebyggende arbeid.  Rektor og ansatte ved skolene forteller at PALS går ut på at ansatte skal 
legge vekt på det positive og ha forutsigbare reaksjoner på ikke-ønsket atferd. Ved hver skole er 
det utarbeidet PALS-matriser for ulike områder eller aktiviteter. Antall utarbeidede matriser og 
innholdet i disse varierer mellom de tre skolene, men alle skolene har de samme tre forvent-
ningene til atferd: respekt, omsorg og ansvar. I tabellen nedenfor følger et eksempel på hvordan 
en PALS-matrise for PALS i garderoben kan se ut. Utover dette har skolene utarbeidet PALS-mat-
riser for eksempel for PALS i klasserommet, PALS på skoleveien, PALS på toalettene og PALS ved 
leksehjelp. 

Ungdomskolene i utvalget deltok tidligere i ZERO-programmet, men dette programmet eksisterer 
ikke lenger, og skolene holder på å fase ut dette. 

To av de tre ungdomsskolene i utvalget er med på et pilotprosjekt for innføring av PALS-prinsip-
pene i ungdomsskolen. Det opplyses at PALS på ungdomsskolen ble startet opp på 8. trinn i fjor, 
og at programmet videreføres på 9. trinn i år. I forbindelse med innføringen fikk skolene innspill 
fra PALS-veileder i kommunen og en representant fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
(NUBU) om konkrete områder og øvelser som trinnet skulle øve på. Et av de prioriterte områdene 
var oppsøkende inspeksjon. Dette innebærer at de ansatte som har inspeksjon, skal være oppsø-
kende, om nødvendig ta initiativ til å sette i gang aktiviteter, og de skal reagere på uønsket at-
ferd. Et annet område var at hver enkelt elev skal bli sett når de kommer inn i klasserommet. 
Lærerne skal stille seg ved inngangen til klasserommet i starten av første time for å håndhilse og 
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se hver enkelt elev i øynene. Et tredje område var forventningsavklaringer som går ut på å for-
telle og minne elevene på hva som er god oppførsel i ulike situasjoner, for eksempel i kirken el-
ler når man tar kollektivtransport. 

Det ble også opplyst at en av ungdomsskolene som er med på pilotprosjektet for innføring av 
PALS-prinsippene i ungdomsskole, også er en MOT-skole. MOT-konseptet handler om å styrke ung-
doms robusthet, bevissthet og mot. MOTs program for ungdomsskolen består av 12 MOT-økter. 
Øktene har ulikt tema, men verdiene MOT til å leve, MOT til å bry deg og MOT til å si nei er en 
rød tråd gjennom hele programmet.  Det ble videre opplyst at PALS-programmet og MOT-konsep-
tet utfyller hverandre, hvorav PALS-programmet bidrar til å systematisere det forebyggende ar-
beidet. 

Den tredje ungdomsskolen har nylig innført en makkerordning basert på skoleprogrammet VIP-
makkerskap. Det fremkommer at programmet går ut på at klassene blir delt inn i makkerpar be-
stående av to og to elever, og makkergrupper bestående av to og to makkerpar. Makkerparene 
og makkergruppene har felles oppgaver. Elevene bytter makker hver tredje uke, og skolen skal i 
første omgang teste programmet i en periode på ni uker. Det ble opplyst at programmet er en 
systematisk måte for å bidra til at elevene blir bedre kjent med hverandre, skape trygghet og 
forutsigbarhet. Videre ble det fortalt at makkerordningen nylig er innført, og at det dermed er 
for tidlig å si om programmet har effekt. Elevene ved skolen opplyser i samtale at de synes 
makkerordningen er et fint tiltak. 

Utover deltakelse i ulike læringsmiljøprogrammer har skolene utarbeidet lokale rutiner for fore-
byggende arbeid knyttet til psykososialt skolemiljø I skolenes sosialplan/handlingsplan mot mob-
bing fremkommer det at alle skolene har tiltak for det forebyggende arbeidet. Eksempler på til-
tak som går igjen hos de ulike skolene, er elevsamtaler, utviklingssamtaler, tilsynsordninger, 
klassens time, trivselsledere/aktiv365-programmet og bruk av sosiallærere og assistenter. 

For mer informasjon om hvordan skolene har systematisert arbeidet med å forebygge og fange 
opp saker som gjelder elevenes psykososiale skolemiljø, se vedlegg 2. 

Har skolene satt seg konkrete mål for det psykososiale skolemiljøet? 

Det er opplyst at Asker kommune har satt overordnede mål for det psykososiale skolemiljøet, og 
at disse målene fremkommer av kommunens temaplan. Her fremkommer følgende ambisjon for 
leke- og læringsmiljø i Asker kommune:  

Barn og unge i Asker er trygge og tåler medgang og motgang. De opplever å bli verdsatt, læ-
rer å inkludere andre og møter trygge og ansvarlige voksne som engasjerer seg for deres triv-
sel, utvikling og læring. 

Videre fremkommer det av temaplanen konkrete mål, eksempelvis at barn og unge skal oppleve 
å bli hørt og tatt hensyn til, at barn og unge skal oppleve et trygt leke- og læringsmiljø og at 
barnehager og skoler forebygger mobbing og andre krenkelser. 

I tillegg opplyser skoleeier at hver skole også skal ha egne målsettinger for skolens psykososiale 
skolemiljø.  

Alle skolene har et eget kapittel om læringsmiljø i sin plan for skoleutvikling. For fem av skolene 
fremgår skolens mål for læringsmiljø her. Av planen til den sjette skolen fremkommer ikke må-
lene eksplisitt. 

Enkelte av skolene har satt flere og konkrete mål, mens andre skoler har satt overordnede mål. 
For eksempel har en av skolene følgende mål: 

• Elevene på skolen skal trives og oppleve et trygt og godt skolemiljø.  

• Alle elever, medarbeidere og foresatte kjenner til skolens PALS-regler, skolens ordensregle-
ment og askerskolens plan for et trygt og godt skolemiljø. 

• Alle medarbeidere og foresatte kjenner til skolens aktivitetsplikt og vet hvordan de skal 
melde fra dersom de får kjennskap til en elev som ikke har det bra på skolen. 

En av de andre skolene har satt følgende mål: 

• Et trygt og godt læringsmiljø for alle elever der de kan medvirke og får faglige utfordringer. 
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Videre fremkommer det at alle skolene i tråd med loven har et mål om nulltoleranse mot kren-
king som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Flere rektorer og ansatte påpeker at 
dette er et ambisiøst mål, men at skolen ikke kan si seg fornøyd før alle elever opplever å ha det 
trygt og godt på skolen. 

Hvordan evalueres skolenes handlingsplan mot mobbing? 

Av Asker kommunes temaplan og beskrivelse av prosessene for trygt og godt skolemiljø fremkom-
mer det ikke konkrete retningslinjer for hvordan skolene skal evaluere sin handlingsplan mot 
mobbing. 

Det fremkommer heller ikke av skolenes rutiner hvordan skolens sosialplan/handlingsplan mot 
mobbing evalueres. Av rutinene til én av skolene fremkommer det imidlertid at skolen årlig skal 
evaluere sitt forebyggende og holdningsskapende arbeid. Evaluering og eventuell revidering skal 
foretas i personalmøte, elevråd, FAU og skolemiljøutvalg. Av rutinene til en av de andre skolene 
fremkommer det at ledelsen ved skolen i etterkant av en mobbesak skal gjennomgå saken for å 
avdekke om organisering og rutiner bør endres. 

Ifølge intervjuene er praksis for evaluering av skolenes sosialplan/handlingsplan mot mobbing va-
rierende. Ved én av skolene opplyses det at rektor og lærerne pleier å sette av tid på slutten av 
skoleåret for sammen å evaluere planer og rutiner. Ved flere av de andre skolene opplyses det at 
skolen tidligere har hatt et omfattende planverk, men at de enten har påbegynt eller planlegger 
å begynne et arbeid med å systematisere planene. Eksempelvis fremkommer det i intervju med 
rektor ved en av ungdomsskolene at det i sammenheng med utfasingen av ZERO-programmet og 
implementeringen av PALS er behov for en revidering av skolens handlingsplan mot mobbing. Ved 
en av barneskolene er det påbegynt et revideringsarbeid av skolens sosialplan i forbindelse med 
at skolen arbeider med utarbeidelse av ny visjon og nye mål. 

Ved samtlige skoler opplyser både rektor og ansatte at skolens sosialplan/handlingsplan er tema 
på planleggingsdager. En av rektorene forteller at det i forbindelse med gjennomgangen på plan-
leggingsdagen også foregår en evaluering av planene. Eksempelvis arbeidet de ansatte i løpet av 
årets planleggingsdager med en fiktiv case hvor situasjonen var at en elev ikke følte seg inklu-
dert i klassen. De ansatte diskuterte hva de bør gjøre og hva de har plikt til å gjøre i slike situa-
sjoner med bakgrunn i skolens planverk. Ved å diskutere handlingsplanen på denne måten mener 
rektor at de ansatte tar del i evaluering og revidering av planen. 

En av rektorene påpeker at et viktig grunnlag for arbeidet med psykososialt skolemiljø, er syste-
matikken knyttet til å følge opp og evaluere rutiner og planer. Flere av rektorene opplyser at ar-
beidet med evaluering av planer med fordel kunne vært mer systematisk, men at skolens tidska-
pasitet setter begrensninger. 

Har skolene iverksatt særlige tiltak for å forebygge og avdekke (oppdage) digital mobbing?   

Asker kommunes tiltak og føringer  

Asker kommune har ikke utarbeidet særskilte rutiner knyttet til forebygging og avdekking av digi-
tal mobbing. I intervju ble det opplyst at kommunen som skoleeier ikke ønsker å skille mellom 
ulike typer mobbing, herunder digital mobbing. 

Videre sier skoleeier at selv om det ikke er utarbeidet særskilte rutiner på området, er det satt i 
gang tiltak for å forebygge digital mobbing. På nettsiden IKTplan.no er det utarbeidet en modul 
som heter digital dømmekraft. Skoleeier opplyser at denne modulen skal gjennomføres av an-
satte ved skolene. Videre skal modulen brukes sammen med elevene på alle trinn, men kontakt-
lærer kan selv vurdere hva som er behovet, og hvor ofte dette skal gjennomføres. 

Skolenes rutiner og tiltak 

Ingen av skolene har utarbeidet særskilte rutiner for forebygging og avdekking av digital mob-
bing.  

Det opplyses at regler for bruk av mobil og andre digitale verktøy er et viktig tiltak for å fore-
bygge digital mobbing. Av skolenes planverk fremkommer det at skolene er mobilfrie. Ved noen 
av skolene samles elevens mobiltelefon inn og oppbevares av lærer under skoledagen, mens ved 
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de andre skolene skal mobiltelefonen ligge avslått i sekken under skoledagen. Av enkelte av sko-
lenes planverk fremkommer det også at digitale klokker må oppbevares avslått i sekken. Videre 
har to av barneskolene utarbeidet egne PALS-matriser for bruk av Chromebook. 

Ifølge rektor og ansatte fremkommer det at ansatte enten har påbegynt eller gjennomført opp-
læring via IKTplan.no, herunder modulen om digital dømmekraft. Videre opplyses det at lærerne 
har tatt med seg lærdom fra modulen og i ulik grad undervist om digital dømmekraft og nettvett 
i klassene. 

Utover dette fremkommer det av intervjuene at én skole har tatt i bruk undervisningsopplegget 
«bruk hue». Opplegget består av interaktive historier som elevene blir kjent med hjemme og 
som klassen i felleskap skal gå igjennom. Opplegget er tatt i bruk med bakgrunn i at en ansatt 
ved skolen deltok i utviklingen av undervisningsopplegget. 

Rektor og lærerne ved skolene opplyser i intervju at de erfarer at skolen har fokus på å fore-
bygge og avdekke digital mobbing. Samtidig påpeker de at samarbeidet mellom skole og hjem er 
spesielt viktig, eksempelvis ved at det settes felles føringer for hvilke plattformer foresatte tilla-
ter sine barn å være aktive på. Det opplyses at nettvett har vært tema på foreldremøter ved 
samtlige skoler. Dette bekreftes av representanter fra FAU. Utover det har FAU ved to av skolene 
tidligere arrangert foreldremøter hvor kommunen var tilstede for å fortelle om nettvett og be-
visstheten rundt mobbing på nett. Blant annet ble aldersgrenser og lærere og foreldres ansvar 
for å følge med og forebygge diskutert. Samtidig etterlyser enkelte FAU-representanter at kom-
munen setter tydeligere retningslinjer for hvordan skolene og foresatte skal arbeide for å fore-
bygge og avdekke digital mobbing. 

Det fremkommer videre at flere av skolene har hatt situasjoner hvor elever har opplevd å bli 
krenket via sosiale medier, og at tiltak igangsettes på bakgrunn av dette. Ved én av skolene var 
det en sak hvor enkelte elever ikke ønsket å gå på skolen på grunn av meldinger sendt og mot-
tatt via sosiale medier på morgenen. Ledelsen ved skolen innkalte i den forbindelse til et møte 
med foreldrekontaktene på trinnet, og det ble i samarbeid med foreldrene satt i gang en aksjon 
hvor elevene ikke fikk lov til å være på sosiale medier før skoletid på morgenen. Ved en annen 
skole var det en elev som opplevde å bli «utfryst» via sosiale medier. I denne saken ble det utar-
beidet en aktivitetsplan, hvor ett av tiltakene var at lærerne på trinnet skulle diskutere bruk av 
sosiale medier med elevene i sine klasser. I tillegg var politiet på besøk for å fortelle elevene på 
trinnet om mobbing på nett. 

Videre opplyses det at skolene ikke har særskilte måter å avdekke digital mobbing på utover re-
sultatene fra skolemiljøundersøkelser. De er avhengig av at elevene eller andre sier ifra. En av 
rektorene påpeker at det dermed er viktig at elevene oppfordres til å si ifra, både om det som 
skjer på skolen, og om det som skjer på nett.  

Rektor og lærere ved flere av skolene opplyser at de har mottatt få varsler om tilfeller som om-
handler digital mobbing. Samtidig antar de at det er flere saker som skolen og foresatte ikke 
fanger opp. Flere av elevene opplyser at de har inntrykk av at det er flere tilfeller hvor elever 
opplever å bli mobbet digitalt enn det foresatte og skolen har oversikt over. Videre forteller 
noen av elevene at de føler et press for å være tilstede på sosiale medier.  

3.2.2 I hvilken grad og hvordan involveres elever og foreldre i arbeidet med psykososialt skolemiljø? 

Ifølge Asker kommunes temaplan skal skoleeier sørge for at kommunens nettsider har informa-
sjon om barn og foresattes rettigheter knyttet til leke- og læringsmiljø. Videre fremkommer det 
at skoleleder har ansvar for å fremme et positivt samarbeidsklima og gode relasjoner mellom an-
satte og foresatte. Skoleleder skal også informere elever og foresatte om rettigheter knyttet til 
leke- og læringsmiljø. De voksne på skolen skal være åpne for tilbakemeldinger fra elever og fo-
resatte, og elevene skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. Voksne på skolen har an-
svar for å etablere en positiv og støttende relasjon til hvert enkelt barn, og skal legge til rette 
for gode samarbeidsrelasjoner med foresatte. 

Av kommunens beskrivelse av prosess om et trygt og godt skolemiljø fremkommer det at skolen 
skal involvere elever og foresatte i skolemiljøarbeidet. Skolemiljøet skal drøftes jevnlig i elev-
gruppene, elevrådet, i skolemiljøutvalg og i FAU. Rektor, ansatte, foreldre og elever bekrefter i 
intervjuer at dette gjennomføres. Flere av elevene trekker også frem at de har blitt spurt om å 
komme med forslag til tiltak for å gjøre skolemiljøet bedre. Rektor og ansatte ved samtlige sko-
ler trekker frem samarbeidet mellom skole og foresatte som avgjørende. Flere av de ansatte 
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vektlegger også at de ofte har løpende kontakt med foreldre i det daglige, og terskelen for å 
ringe hjem er lav. 

3.2.3 Gjennomføres det læringsmiljøundersøkelser og hvordan følges disse opp? 

Det fremkommer videre av kommunens temaplan at skoleeier skal sørge for at skolene har gode 
og dekkende observasjons- og kartleggingsverktøy. Skoleleder skal sørge for at det gjennomføres 
undersøkelser om elevenes læringsmiljø, mens de voksne på skolen har ansvaret for å gjennom-
føre undersøkelsene. Skoleleder skal sørge for at resultatene av undersøkelsene analyseres sam-
men med medarbeidere. Analysen skal deretter drøftes med foreldreutvalg og skolemiljøutvalg.  

Av Askers kommunes beskrivelse for et trygt og godt skolemiljø fremkommer det at voksne på 
skolen har ansvar for å gjennomføre undersøkelser og kartlegge skolemiljøet i tråd med retnings-
linjer fra Utdanningsdirektoratet og skoleeier.  

Det opplyses at det ved flere av skolene gjennomføres tre undersøkelser hvor læringsmiljø er et 
av temaene. De tre undersøkelsene er: elevundersøkelsen, klassetrivselsundersøkelsen og for-
eldreundersøkelsen.   

Elevundersøkelsen  

Skoleeier opplyser at elevundersøkelsen gjennomføres på 6. til 10. trinn, og at resultatene blir 
offentlig publisert for 7. og 10. trinn. Av resultatene fra elevundersøkelsen fremkommer det at 
Asker kommune for skoleåret 2018-19 har en større andel elever på 7. trinn som opplever mob-
bing, enn hva som er tilfellet på nasjonalt nivå. For skoleåret 2018-19 har Asker kommune en 
mindre andel elever på 10. trinn som opplever mobbing på skolen, enn hva som er tilfellet på na-
sjonalt nivå.  

Det fremkommer av skolenes sosialplan/handlingsplan mot mobbing at elevundersøkelsen skal 
gjennomføres årlig. Videre, ifølge rutinene til noen av skolene, skal resultatene fra undersøkel-
sen skal tas opp med de ansatte, i elevrådet, i klassene og i FAU. 

I intervju med rektor og ansatte opplyses det at resultatene fra elevundersøkelsen blir gjennom-
gått med ansatte på de trinnene hvor undersøkelsen gjennomføres. Rektor og ansatte ved sko-
lene hvor det har vært en økning i andel elever som svarer at de opplever mobbing på skolen, er 
i noen grad overrasket over resultatene. Deres erfaring er at skolemiljøet generelt er godt. Sam-
tidig erfarer de at det er noen elever eller hendelser som kan ha ført til at elever ikke opplever å 
ha det trygt og godt på skolen. De mener også at det kan ha vært enkeltelever som bevisst har 
besvart uærlig på undersøkelsen for å skape turbulens. Uavhengig av dette påpeker både rektor 
og lærere at de er opptatt av å ta resultatene fra undersøkelsen på alvor. Ansatte ved flere av 
skolene forteller eksempelvis at skolen med bakgrunn i elevundersøkelsen ble bevisst på at ironi 
kan oppfattes feil av elever. Derfor skal ironi som hovedregel ikke benyttes. 

Rektor og ansatte opplyser at resultatene fra elevundersøkelsen er tema i pedagogisk utviklings-
tid, i FAU-møter, og i noen tilfeller også på foreldremøter og i elevrådet. Flere av representan-
tene fra FAU bekrefter dette. Enkelte av elevene bekrefter at elevundersøkelsen har vært tema i 
elevrådet, mens andre er usikre på om den har vært omtalt der. 

Klassetrivselsundersøkelsen  

Klassetrivselsundersøkelsen er et verktøy for kartlegging av klassemiljøet og den enkelte elevs 
trivsel. Undersøkelsen kan benyttes på selvvalgte tidspunkt, og innholdet kan tilpasses den en-
kelte situasjon. Elevenes svar visualiseres i egne diagrammer i klasse- og elevrapporter.2  

Klassetrivsel er fra og med 2019 obligatorisk å gjennomføre på alle trinn i askerskolen. Dette 
fremkommer av protokoll fra kommunestyret 12. juni 2019.3 Skoleeier opplyser at mange av sko-
lene allerede gjennomfører klassetrivselsundersøkelsen.4 

                                                             

2 For mer informasjon om klassetrivselsundersøkelsen se: https://klassetrivsel.no/ 

3 Kommunestyret. (11. juni 2019). Saksprotokoll – læringsmiljø i askerskolen – konkretisering av tiltak. Utvalgssak 58/19.  

4 BDO har fått innsyn i resultatene fra gjennomførte klassetrivselsundersøkelser. Undersøkelsene er på et slikt detaljert individ-

nivå at de ikke kan gjengis i denne forvaltningsrevisjonen.  
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Av sosialplanen/handlingsplanen til tre av skolene fremgår det at klassetrivselsundersøkelsen 
skal gjennomføres to ganger per år. De resterende skolene opplyser at de skal innføre undersø-
kelsen i år. 

Rektor og ansatte ved flere av skolene opplyser at klassetrivselsundersøkelsen bidrar til å nyan-
sere bildet som kommer fra elevundersøkelsen. Undersøkelsen er ikke anonym, og de ansatte 
sier at de anser undersøkelsen som et godt verktøy til å avdekke hvordan elevene har det på sko-
len. Elevene kan gjennom undersøkelsen eksempelvis bli spurt om hvem de er mest sammen med 
i friminuttene. Basert på elevenes svar får lærerne opp et sosiogram som indikerer hvilke elever 
som er alene, og hvilke som har mange å være sammen med i friminuttene.  

Noen av de ansatte opplyser at de benytter klassetrivselsundersøkelsen som bakgrunnsmateriale 
for utviklingssamtalene.  

Foreldreundersøkelsen 

Det fremkommer av Asker kommunes rapport om brukerundersøkelser 2018 at foreldreundersø-
kelsen besvares av foreldre ved 2., 4. og 6. trinn på barneskolen og 8. og 9. trinn på ungdomssko-
len. 

Videre fremkommer det av rapporten at resultatene fortsatt er svakere enn ønsket når det gjel-
der hvordan barneskolen håndterer mobbing. Samtidig opplyses det at resultatene samsvarer 
med resultatene i elevundersøkelsen, hvor resultatene er svakere enn forventet. Det er stor va-
riasjon mellom barneskolene. Videre er foreldre til barn ved ungdomsskolene fornøyd med sko-
lens arbeid for et trygt og godt læringsmiljø. Det opplyses at undersøkelsen viser gode resulta-
ter, selv om det er litt tilbakegang fra i fjor og et større sprik mellom ungdomsskolene. Dette 
samsvarer med resultatene i elevundersøkelsen, hvor resultatene er bedre på ungdomsskolen enn 
på barneskolen. 

Skoleeier sier det i varierende grad er samsvar mellom resultatene i elevundersøkelsen og for-
eldreundersøkelsen. I år var det generelt litt bedre resultater på foreldreundersøkelsen, og litt 
dårligere resultater på elevundersøkelsen. I tilfeller hvor elevene opplever mobbing, kan for-
eldre fortsatt mene at saken håndteres på en god måte. Samtidig påpekes det at det er et fåtall 
av foreldre som har egne erfaringer for hvordan skolene håndterer mobbing, men alle foreldre 
får muligheten til å svare på foreldreundersøkelsen. 

Videre opplyser skoleeier at resultatene fra foreldreundersøkelsen sendes til hver skole, og sko-
len identifiserer og iverksetter eventuelle tiltak på bakgrunn av dette. Direktør for oppvekst har 
dialog med rektorene rundt dette. Dersom en skole har dårlige resultater på undersøkelsen, er 
det naturlig at dette blir tatt opp i neste års virksomhetsplan. 

Hvordan skolene følger opp resultatene fra foreldreundersøkelsen, fremkommer ikke av mottatt 
dokumentasjon. Rektor ved flere av skolene opplyser at svarprosenten på foreldreundersøkelsen 
er lav. Flere av FAU-representantene opplyser at de har inntrykk av at foreldreundersøkelsen vil-
kårlig sendes til en av elevens foresatte, og at undersøkelsen dermed kan være distribuert til en 
foresatt som er mindre involvert i det som skjer på skolen. I tillegg påpekes det at undersøkelsen 
ikke gjennomføres på samme trinn flere år etter hverandre. Dette gjør det utfordrende å se om 
det har blitt noen bedring. 

3.3 VÅR VURDERING ER AT SKOLENE ARBEIDER SYSTEMATISK OG KONTINUERLIG 
FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ  

3.3.1 Skolene arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, trivsel og læring  

Etter opplæringsloven kapittel 9 A skal skolene «ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, 
vald, diskriminering og trakassering». Videre fremkommer det at skolen skal arbeide kontinuerlig 
og systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet, slik at kravene i eller i medhold 
av kapittel 9 A er oppfylt. Dette innebærer at det systematiske arbeidet er en rød tråd i skolens 
arbeid og ikke noe som gjennomføres i enkeltsituasjoner eller ved skolestart. Det systematiske 
arbeide skal være gjennomtenkt og planmessig.  

Samtlige av skolene har nulltoleranse mot mobbing, og flere av skolene har utarbeidet mål for 
skolens arbeid med psykososialt skolemiljø. Det forebyggende arbeidet knyttet til psykososialt 
skolemiljø er forankret i skolens sosialplan/handlingsplan mot mobbing. Viktige elementer i det 
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forebyggende arbeidet er fokus på relasjoner, medvirkning fra elever, foreldresamarbeid og kart-
legging av læringsmiljøet. Skolens handlingsplan mot mobbing er tema på planleggingsdager ved 
samtlige skoler, og enkelte opplyser at det i den forbindelse også gjennomføres en evaluering. 
Derimot finnes det få rutiner som sier noe om når og hvordan handlingsplanen skal evalueres og 
revideres, og skolenes praksis varierer. Arbeidet med evaluering av skolenes handlingsplan mot 
mobbing bør derfor gjennomføres mer systematisk. 

Videre har samtlige skoler systematisert det forebyggende arbeidet gjennom deltakelse i ulike 
læringsmiljøprogrammer. Disse programmene setter rammene for hvordan skolene arbeider med 
å forebygge og å følge opp saker som gjelder elevenes skolemiljø, blant at gjennom etablering av 
regler, rutiner og forventinger til både ansatte og elever. Programmene bidrar også til lik praksis 
og oppfølging på tvers av trinn og klasser innad på den enkelte skole. Deltakelsen i disse pro-
grammene gjør det forebyggende arbeidet planmessig og systematisk.  

Digital mobbing innebærer nye utfordringer for skolene; det er ofte vanskelig å identifisere og 
grensen mellom skole og fritid er mindre tydelig. Samtidig omfatter det psykososiale skolemil-
jøet det som skjer på skoleveien, arrangementer i skolens regi utenfor skoletid og hendelser som 
har sammenheng med skolen. Digital mobbingen er derfor også skolens ansvar, og i lys av at 
dette er et økende samfunnsproblem vi vi forvente at skolen har igangsatt egne tiltak for å for-
bygge og identifisere denne formen for mobbing. Skoleeier opplyste derimot at kommunen ikke 
ønsker å skille mellom ulike typer mobbing, herunder digital mobbing. Det er derfor ikke utarbei-
det noen føringer eller rutiner knyttet til forebygging av digital mobbing fra skoleeiers side. Sko-
lene selv har ikke utarbeidet særskilte rutiner for å forebygge og avdekke digital mobbing, men 
flere av skolene har iverksatt enkelte tiltak som eksempelvis mobilfri skole, regler for bruk av 
Chromebook og gjennomføring av nettkurs. Da digital mobbing er et økende samfunnsproblem, 
mener vi at en mer helhetlig tilnærming til digital mobbing er relevant og bør vurderes. Dette 
kan eksempelvis innebære felles føringer og rutiner fra skoleeier knyttet til bruk av mobiltelefon 
i skoletiden eller gjøre enkelte læringsopplegg obligatoriske. 

Det er positivt at det gjennomføres tre ulike læringsmiljøundersøkelser. Dette bidrar til å gi et 
mer helhetlig bilde av situasjonen i askerskolen, og gir et godt grunnlag for å involvere elever og 
foreldre i arbeidet med psykososialt skolemiljø. Samtidig må undersøkelsene følges opp for at de 
skal ha verdi. Undersøkelsene følges i varierende grad opp og elever og foresatte informeres og 
inkluderes i varierende grad. På bakgrunn av dette bør skolene i større grad sikre at undersøkel-
sene følges opp og at resultatene diskuteres med elever og foreldre.  

3.3.2 De ansatte er kjent med rutiner og prosedyrer som gjelder elevenes skolemiljø, men det er ikke 
utarbeidet særskilte rutiner for å sikre at ansatte får opplæring i og har kjennskap til disse  

For å sikre et kontinuerlig og systematisk arbeid med psykososialt skolemiljø må de aktuelle pla-
nene og rutinene være kjent og innarbeidet hos personalet slik at disse følges når de ansatte ar-
beider med saker som vedrører skolemiljøet til elevene. Dette innebærer at lærere og andre an-
satte ved skolen må få opplæring i, og være godt kjent med de rutiner og prosedyrer som gjelder 
arbeid knyttet til elevenes skolemiljø.  

Psykososialt skolemiljø er tema på planleggingsdager i forbindelse med skolestart og løpende 
gjennom året i pedagogisk utviklingstid. Det er imidlertid ikke utarbeidet særskilte rutiner for å 
sikre at alle som arbeider ved skolen, får opplæring i og er kjent med rutiner og prosedyrer som 
gjelder elevenes skolemiljø. Allikevel opplyser de ansatte om at de er kjent med innholdet i sko-
lens læringsmiljøprogram, samt flere av de forebyggende tiltakene som fremkommer av skolens 
sosialplan/handlingsplan mot mobbing. De opplyser også at de vet hvor de finner informasjon om 
ulike rutiner og prosedyrer og hvem de skal kontakte om de har spørsmål. Det er derfor vår vur-
dering at de ansatte er kjent med rutiner og prosedyrer som gjelder elevenes skolemiljø, men at 
særskilte rutiner for å sikre at ansatte får opplæring i og har kjennskap til disse bør etableres. 

3.3.3 Elever og foreldre informeres og involveres i stor grad i arbeidet med psykososialt skolemiljø 

Opplæringsloven stiller krav om at elever og foreldre skal gis mulighet til å involvere og enga-
sjere seg i arbeidet for et godt psykososialt miljø. Dette innebærer at både elevråd og foresatte 
holdes informert om det som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig inkluderes i arbei-
det med tiltak knyttet til skolemiljøet.  
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Det er vår vurdering at elever og foreldre informeres og involveres i stor grad i arbeidet med det 
psykososiale skolemiljøet. Det fremkommer av de fleste skolenes sosialplan/handlingsplan mot 
mobbing at elevens skolemiljø skal være tema i elev- og utviklingssamtaler, i elevrådet, i klas-
sens time, på foreldremøter og i FAU. De elevene og foreldrene vi har snakket med bekrefter at 
dette er tilfellet. Flere elever opplyser at de har blitt spurt om forslag til tiltak for å bedre sko-
lemiljøet og både lærere og foreldre rapporterer om gode samarbeidsrelasjoner mellom skole og 
hjem. Videre gjennomføres det tre ulike læringsmiljøundersøkelser ved skolene, men hvorvidt 
resultatene fra undersøkelsene drøftes med foreldre og elever varierer mellom skolene. Resulta-
tene fra elevundersøkelsen drøftes i FAU-møter, og ved enkelte skoler er resultatene også tema 
på foreldremøter og elevrådsmøter. Klassetrivselsundersøkelsen brukes i hovedsak som grunnlag 
for utviklingssamtaler, men det er uklart hvordan resultater fra foreldreundersøkelsen følges opp 
med elever og foresatte. 

3.4 KONKLUSJON VEDRØRENDE FOREBYGGENDE ARBEID FOR ET GODT SKOLE-
MILJØ 

Skolene i utvalget har systematisert arbeidet med å forebygge og fange opp saker som gjelder 
elevenes skolemiljø gjennom deltakelse i ulike læringsmiljøprogrammer og ved utarbeidelse av 
lokale rutiner hvor forebyggende tiltak fremkommer. Ansatte ved skolen opplyser at de er kjent 
med innholdet i skolens læringsmiljøprogram, samt flere av de forebyggende tiltakene som frem-
kommer av skolens sosialplan/handlingsplan mot mobbing. Elever og foreldre informeres og in-
volveres i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet på flere arenaer.  

Skolene bør systematisere arbeidet med å forebygge og avdekke digital mobbing, samt arbeidet 
med å evaluere skolenes handlingsplan mot mobbing. Skolene bør også følge opp læringsmiljøun-
dersøkelsene i større grad.  

4 FANGE OPP OG HÅNDTERE SITUASJONER 
SOM SKAPER ET UTRYGT SKOLEMILJØ 

Problemstilling 2: Er det etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at tilfeller 
der elever ikke har et trygt og godt skolemiljø, blir fanget opp og håndtert i sam-
svar med kravene i opplæringsloven? 

 

For å besvare denne problemstillingen, har vi undersøkt disse spørsmålene:  

• Har skolene tiltak og prosedyrer for å følge opp saker hvor elevene ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, jf. kapittel 9A-4 (aktivitetsplikten)? 

• Har skolene rutiner knyttet til skjerpede aktivitetsplikt? 

• Hvordan sørger skolen for at alle som arbeider ved skolen, får opplæring i og er kjent med 

hva som ligger i skolens aktivitetsplikt? 

4.1 REVISJONSKRITERIER 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

Skolen skal ha tiltak og rutiner i tråd med de krav som er stilt i opplæringsloven kapittel 9A 
for oppfølging av elever som opplever skolemiljøet som utrygt. 
 
Skolen skal sørge for at alle som arbeider ved skolen, får opplæring i og er kjent med hva 
som ligger i skolens aktivitetsplikt. 

Kilder for revisjonskriteriene er 

• opplæringsloven kapittel 9 A  
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• proposisjon 57L (2016-2017), Endringer i opplæringsloven og friskolelova 

• rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

• kommunenes/skolenes planverk og styringsdokumenter vedrørende mobbing 

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 opplæringsloven § 9 A-4. Formålet 
med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt 
og godt på skolen. Det innebærer at alle som arbeider ved skolen, snarest skal undersøke saken 
og varsle rektor dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende 
ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Dersom det er mulig, skal 
den ansatte også selv gripe inn. 

Dersom en elev opplever skolemiljøet som utrygt eller undersøkelser viser at elevens skolemiljø 
ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt 
og godt skolemiljø. Skolen skal også sørge for elevens medvirkning. Dersom det skal gjøres tiltak, 
skal skolen lage en skriftlig plan. Aktivitetsplanen skal ifølge opplæringsloven § 9 A-4 inneholde 
følgende punkter:  

• hvilket problem som skal løses 

• hvilke tiltak er planlagt 

• når skal tiltakene gjennomføres 

• hvem er ansvarlig for gjennomføringen 

• når skal tiltakene evalueres 

Videre skal skolen dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Denne doku-
mentasjonsplikten gjelder alle delpliktene i aktivitetsplikten, og retter seg mot arbeidet skolen 
faktisk gjør, heller enn de rutiner og planer skolen har for å sørge for et trygt og godt skolemiljø. 

Ifølge opplæringsloven § 9 A-5 har de ansatte skjerpet aktivitetsplikt dersom det oppdages at en 
som arbeider på skolen, krenker en elev. I disse tilfellene skal vedkommende straks varsle rek-
tor, og rektor skal varsle skoleeier. Undersøkelser og tiltak settes i gang umiddelbart. 

Ifølge Utdanningsdirektoratets rundskriv (3-2017) skal skolens system for oppfølging av kravene i 
kapittel 9A blant annet inneholde rutiner for å sørge for at de ansatte kjenner og forstår regel-
verket om skolemiljøet, og pliktene de har etter loven, etter rutiner/planer og interne mål. Vi-
dere skal de ansatte ha tilstrekkelig kompetanse om skolemiljøarbeid og håndtering av utford-
ringer og hendelser som handler om skolemiljøet. 

4.2 FAKTABESKRIVELSE 

4.2.1 Har skolene tiltak og prosedyrer for å følge opp saker hvor elevene ikke har et trygt og godt sko-
lemiljø, jf. kapittel 9A-4 (aktivitetsplikten)? 

Temaplanen stadfester at skolene i henhold til opplæringsloven har aktivitetsplikt, og at det med 
aktivitetsplikten følger klare regler for hvordan skolen skal gå frem hvis elever ikke opplever et 
trygt og godt skolemiljø. 

Ifølge kommunens beskrivelse av prosessen for et trygt og godt skolemiljø fremkommer det at 
skoleleder har ansvar for å utarbeide en lokal rutine for å håndtere varslinger, undersøkelser, ak-
tivitetsplaner og evaluering av tiltak. Skoleleder skal også håndtere varsler vedrørende skole-
miljø i tråd med føringer gitt i opplæringsloven. 
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Skolenes rutiner for hvordan den sikrer at aktivitetsplikten oppfylles, fremkommer av skolenes 
sosialplan/handlingsplan mot mobbing. Innholdet og detaljnivået i skolenes rutiner varierer. Av 
tabellen nedenfor fremgår det hvorvidt de ulike delpliktene i aktivitetsplikten fremkommer av 
skolenes rutiner.  

Skolenes rutiner  Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 

Plikt til å følge med       

Plikt til å gripe inn       

Plikt til å varsle       

Plikt til å undersøke       

Plikt til å sette inn tiltak       

Plikt til å involvere elevene       

Plikt til å dokumentere aktivi-
tetsplikten 

      

Plikt til å utarbeide planer når 
det igangsettes tiltak 

      

Tabell 1: Oversikt over om skolene har rutiner for å oppfylle aktivitetsplikten. I tabellen er det benyttet følgende 

fargekoding. Grønn: delplikten nevnes eksplisitt i skolens rutiner. Gul: delplikten nevnes indirekte i skolens rutiner. 

Rød: delplikten nevnes ikke i skolens rutiner.  

Som det fremgår av tabellen har samtlige skoler rutiner som beskriver plikt til å undersøke og 
plikt til å involvere elevene. Det er noe varierende hvor eksplisitte rutinene knyttet til plikt til å 
følge med, plikt til å gripe inn og plikt til å sette inn tiltak er gjengitt i skolenes rutiner. 

Ingen av skolene har eksplisitte rutiner knyttet til plikten til å utarbeide aktivitetsplaner når det 
igangsettes tiltak. Ved flere av skolene igangsettes det omfattende tiltak før planer utarbeides, 
og i mange tilfeller også uten at planer utarbeides. Det er opplyses om stor bruk av skjønn i vur-
deringen av hvorvidt et tiltak utløser behov for å utarbeide plan eller ikke. 

Av rutinene til skole seks fremgår det ikke at rektor skal varsles ved mistanke om eller kjennskap 
til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

Av rutinene til skole fire fremgår det ikke at delpliktene skal dokumenteres. Det eneste kravet 
til dokumentering som fremkommer av rutinene er knyttet til opprettelse av aktivitetsplan. 

For utfyllende informasjon om skolenes tiltak og prosedyrer for å ivareta aktivitetsplikten, se 
vedlegg 2. 

Innhold i aktivitetsplaner 

BDO har gjennomført stikkprøvekontroll av totalt 26 utarbeidede aktivitetsplaner ved skolene i 
utvalget.  

Stikkprøvekontrollen viste at alle de kontrollerte aktivitetsplanene inneholdt informasjon om 
hvilket problem tiltakene skal løse, og hvilke tiltak skolen har planlagt. To av planene inneholdt 
ikke informasjon om når tiltakene skal gjennomføres, mens én av planene manglet informasjon 
om hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene. Flere av planene inneholdt ikke infor-
masjon om når tiltakene skal evalueres. I ett av tilfellene hvor aktivitetsplanen var avløst av en 
ny aktivitetsplan, kunne ikke skolen finne den eldre aktivitetsplanen. 

4.2.2 Har skolene rutiner knyttet til skjerpede aktivitetsplikt? 

Ifølge kommunes beskrivelse av prosessen for et trygt og godt skolemiljø skal at alle saker som 
omhandler krenkelser fra en ansatt, varsles til skoleeier. 
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Det ble opplyst at ingen av skolene har utarbeidet særskilt rutine for skjerpet aktivitetsplikt. 
Ved tre av skolene ble det opplyst at det er introdusert et eget skjema for varsling til ledelsen 
ved tilfeller som omhandler skjerpet aktivitetsplikt. Videre opplyses det at skolene har opplevd 
få tilfeller som omhandler skjerpet aktivitetsplikt, og at dette skjemaet dermed er lite brukt. 

Videre opplyses det i intervjuene at det i noen grad er en etablert praksis knyttet til skjerpet ak-
tivitetsplikt. Ansatte ved de fleste skolene opplyser at de i tilfeller som omhandler skjerpet akti-
vitetsplikt, vil varsle direkte til rektor eller andre i ledelsen. I tilfeller hvor saken omhandler rek-
tor, vil de varsle skoleeier. Enkelte ansatte opplyser imidlertid at de ville snakket direkte med 
den ansatte det gjelder før de eventuelt varsler rektor eller ledelsen. 

4.2.3 Hvordan sørger skolen for at alle som arbeider ved skolen, får opplæring i og er kjent med hva 
som ligger i skolens aktivitetsplikt? 

Ifølge kommunes beskrivelse av prosessene for et trygt og godt skolemiljø har skoleleder ansvar 
for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse om skolemiljø og aktivitetsplikten. Videre 
fremkommer det at de voksne ved skolen har ansvar for å gjøre seg kjent med rutiner og arbeids-
oppgaver i skolemiljøarbeidet. 

I én av skolenes rutiner fremkommer det at ansatte ved skolestart skal ha opplæring og informa-
sjon om kommunens temaplan, samt skolens interne rutiner for å sikre et godt psykososialt sko-
lemiljø. Utover dette har noen av skolene oversendt materiale som ble benyttet i forbindelse 
årets planleggingsdager. Her fremkommer det blant annet at målet med opplæringen er at an-
satte er kjent med rutiner, arbeidsoppgaver og eget ansvar i skolemiljøarbeidet i henhold til 
opplæringsloven § 9 A. 

I intervjuene sies det at de ansatte selv mener at de har god kjennskap til aktivitetsplikten og 
hva den innebærer. Psykososialt skolemiljø og aktivitetsplikten har vært tema på planleggingsda-
ger, og ved flere av skolene er det hver uke tema under pedagogisk utviklingstid. Videre opplyser 
flere av de ansatte at de ikke har full oversikt over alle skriftlige rutiner ved skolen, men at de 
vet hvor de skal lete eller hvem de skal spørre ved behov. Flere av de ansatte påpeker at det er 
viktig at skolen jevnlig setter fokus på hva aktivitetsplikten innebærer. Enkelte opplyser også at 
de savner en arena hvor skolene i kommunen, herunder ansatte, kan dele gode løsninger seg 
imellom. 

4.3 VÅR VURDERING ER AT DET ER ETABLERT RUTINER FOR Å FANGE OPP OG 
HÅNDTERE TILFELLER HVOR ELEVER IKKE HAR ET TRYGT OG GODT SKOLE-

MILJØ, MEN DOKUMENTERINGSRUTINER BØR BEDRES OG RUTINER FOR OPPLÆ-
RING I AKTIVITETSPLIKTEN ETABLERES 

4.3.1 Skolene har i hovedsak rutiner for å fange opp og håndtere saker hvor elever opplever skolemil-
jøet som utrygt, men dokumenteringen av aktivitetsplikten bør bedres og behov for aktivitets-
plan tydeliggjøres  

For å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, har 
skolen en aktivitetsplikt etter opplæringsloven § 9 A-4. Formålet med aktivitetsplikten er å sikre 
at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Det innebærer 
at alle som arbeider ved skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle dersom de får mis-
tanke om at en elev har et utrygt skolemiljø. Saken skal deretter undersøkes og skolen skal så 
langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Elevens syns-
punkt skal hensyntas i dette. Dersom det skal igangsettes tiltak, skal skolen lage en skriftlig plan. 
I tillegg til å lage skriftlig plan skal skolen dokumentere hva som er gjort for å oppfylle de ulike 
delpliktene. Skolen skal også dokumentere hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.  

Alle de seks skolene har utarbeidet rutiner for hvordan de skal sikre at aktivitetsplikten overhol-
des. Detaljgraden i rutinene er varierende, og i noen av rutinene er ikke alle delpliktene i aktivi-
tetsplikten nevnt.  

Det opplyses at avgjørelsen knyttet til hvilke saker som skal varsles rektor baseres på skjønn, 
men at det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite. Videre er det ulik praksis på 
skolene for hvorvidt og hvordan dokumentasjon av aktivitetsplikten oppfylles i den enkelte sak. 
Ved noen av skolene benyttes det skjema for varsling til rektor, og en av skolene har utarbeidet 
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et skjema som skal benyttes i undersøkelsesfasen. Ved enkelte av skolene skrives det logg ved 
hendelser, samt ved oppfølging av disse. Derimot er det ikke tydelig hvilke hendelser som skal 
varsles, undersøkes og dokumenteres.  

Videre er grensen mellom saker hvor det skal opprettes aktivitetsplan, og saker hvor det ikke 
skal opprettes plan, flytende. Det er ved flere av skolene igangsatt tiltak uten at det er utarbei-
det aktivitetsplan. Skolene har således ulik praksis for når det skal opprettes en plan, hvordan 
det skal dokumenteres at planen er evaluert og eventuelt avsluttet. I tilfeller hvor en elev ikke 
har det trygt og godt på skolen, har ledelsen og ansatte ved skolene prioritert arbeidet med at 
den enkelte elev skal oppleve å bli tatt på alvor. 

Det er behov for å avklare hvilke saker som skal varsles rektor, og hvordan skolene skal doku-
mentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. I tillegg bør det avklares hvor grensen 
mellom igangsetting av tiltak og utarbeidelse av aktivitetsplan går, samt hvordan skolene skal 
dokumentere at aktivitetsplaner er evaluert og eventuelt avsluttet. 

Videre har ingen av skolene i utvalget utarbeidet særskilte rutiner knyttet til skjerpet aktivitets-
plikt. Noen av skolene har imidlertid utarbeidet et eget skjema som skal benyttes for varsling til 
rektor i saker som omhandler skjerpet aktivitetsplikt. Enkelte ansatte opplyser at de i saker som 
omhandler skjerpet aktivitetsplikt, først ville snakket med den ansatte det gjelder. Dette indike-
rer et behov for at skolene tydeliggjør at rektor eller skoleeier straks skal varsles i slike tilfeller. 

4.3.2 Det er ikke utarbeidet særskilte rutiner for å sikre at alle som arbeider ved skolen får opplæring 
og er kjent med hva som ligger i aktivitetsplikten 

For å sikre oppfølging av aktivitetsplikten skal skolene sørge for at de ansatte kjenner og forstår 
regelverket om skolemiljøet, og pliktene de har etter loven, etter rutiner/planer og interne mål. 
Videre skal de ansatte ha tilstrekkelig kompetanse om skolemiljøarbeid og håndtering av utford-
ringer og hendelser som handler om skolemiljøet. 

De ansatte har ikke fullstendig oversikt over alle rutinene som er utarbeidet, men opplyser at de 
vet hvor de skal lete eller hvem de skal spørre ved behov. Aktivitetsplikten er tema på planleg-
gingsdager og i pedagogisk utviklingstid, og de ansatte mener selv at de har god kjennskap til ak-
tivitetsplikten. Derimot er det i liten grad utarbeidet rutiner for å sikre at alle ansatte ved sko-
len får tilstrekkelig opplæring og et kjent med hva som ligger i aktivitetsplikten. 

4.4 KONKLUSJON VEDRØRENDE HÅNDTERING AV SITUASJONER AV UTRYGT SKOLE-
MILJØ 

Skolene har etablert systemer og rutiner som bidrar til å sikre at tilfeller der elever ikke har et 
trygt og godt skolemiljø, blir fanget opp og håndtert i samsvar med kravene i opplæringsloven. 
Skolenes rutiner omfatter de fleste av delpliktene som fremgår av aktivitetsplikten, og rutinene 
er kjent blant de ansatte. Samtidig er det behov for avklaringer knyttet til hvilke saker som skal 
varsles rektor, og hvordan skolene skal dokumentere at aktivitetsplikten er oppfylt. Videre bør 
det avklares i hvilke tilfeller det skal opprettes aktivitetsplan, hvordan det skal dokumenteres at 
planen er evaluert og eventuelt avsluttet.  

Når det gjelder skjerpet aktivitetsplikt bør det utarbeides særskilte rutiner, og det er behov for 
å tydeliggjøre at rektor eller skoleeier straks skal varsles. Videre bør det utarbeides rutiner for å 
sørge for at alle som arbeider ved skolen, får opplæring i hva som ligger i aktivitetsplikten. 
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5 SYSTEM FOR Å AVDEKKE PRAKSIS SOM AV-
VIKER FRA LOVEN 

Problemstilling 3: Har kommunen som skoleeier et forsvarlig system som er egnet til 
å avdekke praksis ved skolene som er i strid med opplæringsloven, og følge opp at 
skolene endrer praksis slik at de oppfyller kravene? 

 

For å svare ut denne problemstillingen, har vi belyst med disse spørsmålene: 

• I hvilken grad innhenter og benytter kommunen som skoleeier informasjon om skolenes prak-

sis knyttet til krav i opplæringsloven, og vurdere om denne er i henhold til kravene i loven? 

• Hvordan følger kommunen som skoleeier opp dersom det avdekkes praksis i strid med opplæ-

ringsloven? 

• Utarbeides det årlige rapporter om skolemiljøet, og behandles disse av kommunestyret? 

• Er det utarbeidet ordensreglement for grunnskolene hvor regler, konsekvenser og tiltak frem-

kommer? 

5.1 REVISJONSKRITERIER 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen har et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven blir oppfylt. 

Kommunen behandler årlige rapporter om skolemiljøet. 

Kommunen har utarbeidet ordensreglement som regulerer konsekvenser og tiltak. 

Kilder for revisjonskriteriene er 

• opplæringsloven kapittel 9 A, §§ 13-10 

• proposisjon 57L (2016-2017), Endringer i opplæringsloven og friskoleloven 

• rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 

• Ordensreglement Udir-8-2014 

• kommunenes/skolenes planverk og styringsdokumenter vedrørende mobbing 

Kommunen har etter opplæringsloven § 13-10 ansvaret for at kravene i opplæringsloven og tilhø-
rende forskrifter oppfylles. Dette innebærer at kommunen skal ha et forsvarlig system for å vur-
dere om kravene blir oppfylt, og å følge opp resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger. 

Utover dette overordnede ansvaret skal skoleeier (kommunestyret) drøfte den årlige utarbeidede 
rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen. Når det gjøres vurderinger av tilstanden, er 
det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger som danner grunnlag for 
vurderingen. Rapporten skal som et minimum omfatte læringsresultat og læringsmiljø.  

Videre har skoleeier et særskilt ansvar for ordensreglement og konsekvenser for elever som bry-
ter reglementet. Skoleeier er ifølge rundskriv Udir-8-2014 ansvarlig for at det fastsettes et or-
densreglement for den enkelte grunnskole, og at dette er i tråd med loven. Skoleeier kan så 
lenge dette er oppfylt 

• delegere myndigheten til den enkelte skole, som kan fastsette sitt eget ordensreglement 

• vedta en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene i kommunen 

• fastsette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, men delegere til den enkelte skole å 
gi særregler tilpasset lokale forhold 

Reglementet skal inneholde regler om orden og oppførsel, hvilke tiltak som kan benyttes mot 
elever som bryter reglementet, og hvordan slike saker skal behandles. Reglementet bør i så stor 
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grad som mulig være positivt utformet, slik at man i større grad retter oppmerksomheten mot 
hvordan man vil ha det på skolen enn hvordan man ikke vil ha det.  

5.2 FAKTABESKRIVELSE 

5.2.1 I hvilken grad innhenter og benytter kommunen som skoleeier informasjon om skolenes praksis 
knyttet til krav i opplæringsloven, og vurderer om denne er i henhold til kravene i loven? 

Asker kommune har en beskrivelse av prosessen for skoleeiers forsvarlige system. Hensikten er 
blant annet å bidra til at krav i opplæringsloven, som gjelder grunnskoleopplæring, etterleves. 
Beskrivelsen omfatter hvordan kommunen skal følge opp kravene i opplæringsloven og hvordan 
rolle og ansvar er fordelt mellom direktør, kontrollgruppe og rektor. Prosessen innebærer at rek-
tor ved alle kommunale grunnskoler årlig må gi en egenvurdering til en kontrollgruppe i kommu-
nen. Egenvurderingen gjøres etter en forhåndsdefinert mal og skal inneholde 

• saksnummer i enkeltvedtak om særskilt språkopplæring, spesialundervisning og skolebytte 

• saksnummer i saker hvor aktivitetsplikten etter opplæringsloven kapittel 9A-4 er aktivert 

Rektor skal også ta stilling til om de etterlever opplæringslovens krav, eksempelvis om skolen in-
formerer elever og foreldre om mangler og rettigheter knyttet til skolemiljøet, om skolen har et 
lokalt ordensreglement basert på kommunens forskrift og hvorvidt det fattes enkeltvedtak ved 
henvendelser om det fysiske miljøet. 

Ifølge rektorene anser de egenvurderingsskjema som et godt initiativ. Skjemaet bidrar til læring 
og gir en god oversikt over det som må være på plass. 

Videre fremgår det av prosess for skoleeiers forsvarlige system at kommunen skal årlig gjennom-
føre stikkprøver av noen grunnskoler. Det blir valgt ut skoler til kontroll. Alle grunnskolene har 
vært gjennom en stikkprøve i løpet av en treårsperiode. Utvelgelsen gjøres ut fra bl.a. skolens 
geografiske beliggenhet og skoletype. Temaene varierer fra år til år, men skal inneholde minst to 
av disse 

• spesialundervisning 

• særskilt språkopplæring 

• skoleplass – vedtak om skolebytte 

• skole- og læringsmiljø – aktivitetsplikt og rutiner 

• individuell vurdering 

Kun to av rektorene vi snakket med har vært tatt ut til stikkprøvekontroll tidligere. Én rektor ut-
trykte det som «ekstraarbeid» å være med på dette, men det er konsensus om at det i hovedsak 
er positivt å bli valgt ut til en slik kontroll, både med tanke på bevisstgjøring rundt egen situa-
sjon, og at det er en god læringsprosess. Videre er de også enige om at kommunen yter god bi-
stand for å rette opp i eventuelle avvik. 

Skoleeier opplyser at skolenes praksis vurdert mot krav i opplæringsloven også er tema under le-
derdialoger og rektormøter og er en del av kompetanseutviklingen for skoleledelsen. 

5.2.2 Hvordan følger kommunen som skoleeier opp dersom det avdekkes praksis i strid med opplæ-
ringsloven? 

Ifølge prosessbeskrivelsen for skoleeiers forsvarlige system skal det i tilfeller hvor det avdekkes 
praksis i strid med opplæringsloven, utarbeides en rapport. I tillegg kontaktes den aktuelle sko-
len. Kontrollgruppen utarbeider også en overordnet rapport som viser totalbildet over avvik og 
medfølgende tiltak. Dette presenteres til direktør for tjenesteområdet og rådmannen. Det kom-
mer ikke tydelig frem av dokumentene hvorvidt dette kun gjelder ved avvik funnet under stikk-
prøvekontroll, eller om det samme gjøres ved avvik i egenrapportering. 

I beskrivelsen av prosessene for et trygt og godt skolemiljø er det fastsatt 

• ansvarsområder knyttet til skolemiljø for henholdsvis direktør for oppvekst og utdanning, rek-
tor og andre voksne ved skolen  

• utførelse av informasjonsdistribuering og forebyggende arbeid 

• varslingssaker, herunder hvem som kan varsle, hvem som skal varsles og utførelse 

• informasjon vedr. aktivitetsplaner 
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Rektorene opplyser at de har et godt støtteapparat i kommunen, og at de mener å få god hjelp 
ved behov. Det er positivt at kommunen har en egen veileder som arbeider med læringsmiljø og 
som driver veiledning ute på skolene og i klassene, i tillegg til å jobbe opp mot skolenes pedago-
gisk-psykologisk rådgiver. Det er også lav terskel for å ringe skoleeier for å få daglig lederstøtte 
og bistand. Det kan derimot være noe mer utfordrende å vite hvordan man skal håndtere spesielt 
komplekse saker, og i slike tilfeller kunne skoleeier vært mer proaktiv. Samtidig trekkes det 
frem at henvendelser fra skolene tas på alvor når dette gjøres. Eksempelvis har skoler fått hjelp 
av jurist, kommunikasjonsrådgiver, psykolog og helsepersonell i saker hvor dette har vært nød-
vendig. 

5.2.3 Utarbeides det årlige rapporter om skolemiljøet, og behandles disse av kommunestyret? 

Skoleeier utarbeider en årlig tilstandsrapport for grunnskolen og barnehagene i Asker kommune 
som behandles av kommunestyret. Det opplyses om at rapporten i stor grad følger malen for til-
standsrapport utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, og at rapporten inngår i kvalitetsvurderings-
systemet i kommunen som skal drøfte kvaliteten på skolene og angi forbedringer ved behov. 

I intervjuene opplyses det at også aktualiteter tatt opp i lederdialoger ved skolene er forsøkt 
innarbeidet i tilstandsrapporten, men at et godt system for dette ikke er etablert enda.  

Rapporten inneholder flere temaer, herunder lærertetthet, tidlig innsats, læringsmiljø og resul-
tatet. Temaet læringsmiljø omhandler trivsel, mobbing og læringskultur. Eksempelvis fremkom-
mer det av kommunens rapport for 2018 at elever på 7. trinn opplever mobbing i høyere grad 
enn det nasjonale snittet. På 10. trinn oppleves det derimot mobbing i mindre grad enn det na-
sjonale gjennomsnittet. Trivselen avviker ikke i særlig grad fra nasjonalt gjennomsnitt. Rappor-
ten inneholder også en gjennomsnittsscore for alle grunnskoler i Asker og sammenlignes mot de 
geografisk nære kommunene.  

Som følge av den negative utviklingen vedrørende mobbing som fremkommer av resultatene fra 
elevundersøkelsen de siste årene, utarbeidet rådmannen i mai 2019 en sak om tiltak for å bedre 
læringsmiljøet i askerskolen. I denne pekes det hovedsakelig på bedre veiledning og opplæring 
av skolepersonell for best mulig håndtering av læringsmiljøsaker. Rådmannen skriver avslutnings-
vis at det vil bli innarbeidet nødvendig finansiering slik at skoler med særlige behov blir ivare-
tatt. Denne er behandlet i komitéen for oppvekst og kommunestyret. 

5.2.4 Er det utarbeidet ordensreglement for grunnskolene hvor regler, konsekvenser og tiltak frem-
kommer? 

Asker kommune har utarbeidet et ordensreglement som omfatter den kommunale grunnskolen. 
Reglementet omfatter regler om orden og oppførsel, konsekvenser dersom disse brytes og frem-
gangsmåter for eventuelle tiltak. Reglene gjelder i skoletiden på skoleområdet, alternative læ-
ringsarenaer og på skoleveien så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder for både barne- og ung-
domsskoler, og er likt for alle skoler. 

Det er hjemmel for at den enkelte skole kan tilpasse reglementet til lokale forhold, forutsatt at 
dette ikke kommer i motstrid til sentrale regler. Dersom skolen har et eget ordensreglement, 
skal det fremkomme at Asker kommune også har et felles ordensreglement for alle grunnskolene. 
Ifølge mottatt dokumentasjon har fem av skolene utarbeidet et eget ordensreglement. Rektor og 
ansatte ved den sjette skolen opplyser at de benytter PALS-matrisene som ordensreglement. 

5.3 VÅR VURDERING ER AT KOMMUNEN HAR ET FORSVARLIG SYSTEM FOR Å AV-
DEKKE, FØLGE OPP OG ENDRE PRAKSIS SOM ER I STRID MED OPPLÆRINGSLO-
VEN. VIDERE OVERHOLDES KRAV TIL ÅRLIG RAPPORT OM SKOLEMILJØ OG OR-

DENSREGLEMENT 

5.3.1 Kommunen har et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplæringsloven blir oppfylt, og føl-
ger opp dersom det avdekkes praksis i strid med opplæringsloven  

Kommunen har etter opplæringsloven § 13-10 ansvaret for at kravene i opplæringsloven og tilhø-
rende forskrifter oppfylles. Dette innebærer at kommunen skal ha et forsvarlig system for å vur-
dere om kravene blir oppfylt, og å følge opp resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger. 
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Kommunen har et hensiktsmessig og systematisk system for innhenting av informasjon om skolens 
praksis knyttet til krav i opplæringsloven, herunder aktivitetsplikt etter opplæringsloven § 9A-4. 
En årlig innrapportering gir kommunen oversikt over forhold ved den enkelte skole, samtidig som 
rektors ansvar tydeliggjøres. Ved at det gjennomføres stikkprøver ved jevne mellomrom, har 
sannsynligheten for å avdekke eventuelle feil eller mangler økt. 

Videre følger kommunen opp dersom det avdekkes praksis i strid med opplæringsloven. I de til-
feller hvor det gjennom egenrapporteringen eller stikkprøvene avdekkes avvik mellom skolenes 
praksis og opplæringsloven, går kontrollgruppen i dialog med skolen om forbedringstiltak. Det er 
positivt at kommunen følger opp og bistår i å bedre forholdene dersom feil og mangler avdekkes. 
På den måten har systemet også en opplæringsfunksjon, ikke utelukkende en kontrollfunksjon. 

Skoleeier skal varsles i alvorlige saker. Rektorene har gitt uttrykk for at man også i disse tilfel-
lene får oppfølging fra skoleeier. I saker som kommunen selv ikke har kompetanse til å bistå, set-
ter kommunen skolene i kontakt med ekstern kompetanse.  

Samtidig opplever enkelte av rektorene at det ikke alltid er tydelig hvem man skal kontakte i 
kommunen for å få bistand, og hvilken bistand man kan få. Videre påpekes det at kommunen i 
hovedsak yter bistand dersom rektorene selv etterspør dette, og at det ikke er noe automatikk i 
at det tilbys bistand selv om sakene anes som alvorlig. 

5.3.2 Det utarbeides årlige rapporter om skolemiljøet, og disse behandles av kommunestyret 

Det skal årlig utarbeide en rapport som vurderer tilstanden i grunnskoleopplæringen. Når det 
gjøres vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes 
målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. Rapporten skal som et minimum omfatte læ-
ringsresultat og læringsmiljø, og skal behandles av kommunestyret. 

Det utarbeides en årlig tilstandsrapport vedrørende læringsmiljø. Rapporten fra 2018 møter mi-
nimumskravene til rapportens innhold, og kommunens målsetninger fremgår i vurderingene. Rap-
porten er også behandlet i kommunestyret.  

5.3.3 Kommunen har utarbeidet ordensreglement for grunnskolene hvor konsekvenser og tiltak frem-
kommer 

Skoleeier er ansvarlig for at det fastsettes et ordensreglement for den enkelte grunnskole, og at 
dette er i tråd med loven. Skoleeier kan enten utarbeide et felles reglement for alle skolene, de-
legere myndighet til den enkelte skole som kan fastsette sitt eget ordensreglement eller fast-
sette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, men delegere til den enkelte skole å gi sær-
regler tilpasset lokale forhold. Reglementet skal uansett inneholde regler om orden og oppførsel, 
hvilke tiltak som kan benyttes mot elever som bryter reglementet, og hvordan slike saker skal 
behandles. Reglementet bør i så stor grad som mulig være positivt utformet, slik at man i større 
grad fokuserer på hvordan man vil ha det på skolen enn hvordan man ikke vil ha det.  

Det er utarbeidet et ordensreglement som gjelder for alle grunnskolene i kommunen, hvor det 
fremkommer regler, konsekvenser og eventuelle tiltak. Reglementet inkluderer også informasjon 
om hva som er ønsket oppførsel og oppførsel som ikke aksepteres, men hovedvekten er på uøns-
ket oppførsel og sanksjoner. Videre har de fleste skoler et reglement som er tilpasset lokale for-
hold. Innholdet i de lokale ordensreglementene er ikke vurdert særskilt. 

5.4 KONKLUSJON VEDRØRENDE SYSTEM SOM AVDEKKER ULOVLIG PRAKSIS 

Kommunen innhenter informasjon om skolenes praksis på en hensiktsmessig og systematisk måte. 
Informasjonen kontrolleres og oppfølging og veiledning gis dersom brudd avdekkes. Skoleeier 
varsles i alvorlige saker knyttet til brudd eller mulig brudd på opplæringsloven. I disse tilfellene 
yter kommunen veiledning til skoleledelsen. Ved behov innhenter kommunen ekstern kompe-
tanse og bistand. 

Det utarbeides årlige rapporter om læringsmiljøet som behandles i kommunestyret. Kommunen 
har også utarbeidet et ordensreglement for grunnskolen som regulerer konsekvenser og tiltak ved 
ulike hendelser. 

Kommunen har et forsvarlig system for å avdekke, følge opp og endre praksis som er i strid med 
opplæringsloven. 
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6 HØRINGSUTTALELSE 
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7 VEDLEGG 

7.1 METODE 

Forvaltningsrevisjon er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon. 
Dette innebærer blant annet at rådmannen har fått en orientering om oppdraget før oppstart, og 
en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering. Rådmannens kom-
mentarer til rapporten finnes i kapittel 6.  

Revisjonen har bestått av dokumentanalyser, stikkprøver og intervjuer. 

Dokumentanalyser  

Revisjonen har innhentet følgende fra kommunen: 

• Felles ledelsessystem: 5.12.9 Skoleeiers forsvarlige system – forvaltningskompetanse  
o Dokument med informasjon om skolens arbeid med trygt og godt skolemiljø 

• Felles ledelsessystem: 5.12.92 Trygt og godt skolemiljø  

• Rapport om Asker kommunes brukerundersøkelser 2018  

• Asker kommunes og skolenes resultater fra elevundersøkelsen siste tre skoleår 

• Tilstandsrapport for grunnskolen og barnehagene i Asker kommune - 2018 

• Temaplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler i Asker kommune  

• Asker kommunes digitale veileder for et trygt og godt leke- og læringsmiljø  

• Ordensreglement for grunnskolen i Asker kommune 

• Link til iktplan.no sin kompetansepakke om digital dømmekraft 

• Saksnr. 19/3537. Læringsmiljø i askerskolen – resultater og tiltak  
o Vedlegg: læringsmiljøarbeidet i askerskolen 

• Saksnr. 19/3537. Læringsmiljø i askerskolen – konkretisering av tiltak 

• Utvidet rutine/veileder for hvilke saker om trygt og godt skolemiljø som skal varsles til skole-
eier  

• Oversikt over antall alvorlige saker meldt til skoleeier, antall utarbeidede aktivitetsplaner og 
antall saker meldt til Fylkesmannen de to siste årene 

• Skjema for årlig egenvurdering fra alle kommunale grunnskoler - faktainnsamling  
o Utfylt skjema for de seks skolene to siste år  

Revisjonen har innhentet følgende fra hver av de seks skolene i utvalget: 

• Plan for skoleutvikling 

• Skolens ordensreglement  

• Handlingsplan/sosialplan for et trygt og godt skolemiljø  

• Resultater fra elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og klassetrivselsundersøkelsen 

• Oversikt over antall alvorlige saker meldt til skoleeier, antall utarbeidede aktivitetsplaner og 
antall saker meldt til Fylkesmannen de to siste årene 

• Oversikt over antall assistenter, miljøarbeidere, sosiallærere, eller lignende, som ikke er di-
rekte knyttet til en/flere enkelt elev(er) 

Stikkprøver  

Antall aktivitetsplaner utarbeidet de siste to årene varierer mellom de seks skolene i utvalget. Vi 
har gjennomført stikkprøver av innholdet i minst to aktivitetsplaner ved hver skole.  

Intervjuer  

Det er gjennomført 25 intervjuer i forbindelse med revisjonen. Følgende personer fra kommunen 
er intervjuet: 

• Assisterende direktør for oppvekst og utdanning 

• Veileder læringsmiljø og klasseledelse  

• For hver av de seks skolene i utvalget: 

- Rektor  
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- 2-4 ansatte i ett gruppeintervju  
- 2-4 elever i ett gruppeintervju  
- 1 representant fra FAU  

Assisterende direktør, veileder læringsmiljø og klasseledelse, rektor og ansatte har fått referat 
til gjennomlesning og har godkjent disse.  

7.2 UTFYLLENDE INFORMASJON OM HVORDAN SKOLENE HAR SYSTEMATISERT AR-
BEIDET MED Å FOREBYGGE OG FANGE OPP SAKER SOM GJELDER ELEVENES 
PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ  

Asker kommunes rutiner og føringer  

Asker kommune har utarbeidet en temaplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager 
og skoler. Denne planen omhandler elevers rett til et trygt og godt leke- og læringsmiljø, samt 
hvilket ansvar skoleeier, skoleledelsen, voksne på skolen og foresatte har knyttet til dette. Vi-
dere ble det våren 2019 for nye Asker lansert en digital veileder for det praktiske arbeidet med 
trygt og godt leke- og læringsmiljø ved skolene.5 I tillegg til temaplanen og veilederen er det ut-
arbeidet et kvalitetssystem med beskrivelser for hvordan det skal sikres at elevene har et trygt 
og godt skolemiljø, herunder for trygt og godt skolemiljø. 

Av temaplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø fremkommer det at skoleeier skal velge en 
egnet og evidensbasert systematikk for det forebyggende arbeidet. Skoleeier skal sammen med 
virksomhetsleder sørge for at det systematiske arbeidet blir implementert på skolen. Videre 
fremkommer det av temaplanen at voksne på skolen har ansvar for en positiv og støttende rela-
sjon til hvert barn, og å gi positive og konstruktive tilbakemeldinger til barna, både sosialt og 
faglig. De skal skape et inkluderende og trygt leke- og læringsfellesskap hvor de er åpne for til-
bakemeldinger fra barn og foresatte. De voksne skal evaluere egen praksis jevnlig og bidra i erfa-
ringsdeling og læringsfellesskap. Voksne på skolen skal som en del av det daglige arbeidet, følge 
med på leke- og læringsmiljøet på skolen. 

Den digitale veilederen er utarbeidet i samarbeid med Hurum og Røyken kommune. Av veilede-
ren fremkommer det blant annet retningslinjer for hvordan skolene skal arbeide med å følge med 
på elevenes psykososiale skolemiljø. Herunder forbyggende tiltak som at ansatte skal ha kompe-
tanse til å forstå og se hva som kan utvikle seg til uønskede situasjoner, og at skolen skal ha gode 
rutiner for å følge med på hva som skjer i skolegården.  

Av kommunes beskrivelser for et trygt og godt skolemiljø fremkommer det at skoleleder har an-
svar for å implementere sentrale og lokale standarder, samt bruk av verktøy. Skoleleder skal 
sørge for at skolen systematisk arbeider forebyggende, og at ansatte har nødvendig kompetanse 
om skolemiljø og aktivitetsplikt. Alle skoler skal ha lokale rutiner for sitt forebyggende arbeid 
med skolemiljøet. Voksne på skolen har ansvar for å gjøre seg kjent med rutiner og arbeidsopp-
gaver i skolemiljøarbeidet. 

Overordnede læringsmiljøprogrammer på barneskolen  

Det fremkommer i intervju med skoleeier at kommunen ønsker at barneskolene skal være PALS-
skoler. PALS (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er et læringsmiljøprogram 
som benyttes til å fremme godt læringsmiljø, herunder forebyggende arbeid. For at skolen skal 
bli en PALS-skole, må minst 80 prosent av de ansatte ved skolen ønske å bruke PALS.6 

De tre barneskolene i vårt utvalg er PALS-skoler. Rektor og ansatte ved skolene forteller at PALS 
går ut på at ansatte skal legge vekt på det positive og ha forutsigbare reaksjoner på ikke-ønsket 
atferd. Ved hver skole er det utarbeidet PALS-matriser for ulike områder eller aktiviteter. Antall 
utarbeidede matriser og innholdet i disse varierer mellom de tre skolene, men alle skolene har 
de samme tre forventningene til atferd: respekt, omsorg og ansvar. I tabellen nedenfor følger et 
eksempel på hvordan en PALS-matrise for PALS i garderoben kan se ut. Utover dette har skolene 

                                                             

5 Veilederen er tilgjengelig for alle via kommunens nettsider: https://sites.google.com/askerskolen.no/veileder-leke-og-laerings-

miljo/start?authuser=0  

6 For mer informasjon om PALS se: https://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/ 
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utarbeidet PALS-matriser for eksempel for PALS i klasserommet, PALS på skoleveien, PALS på 
toalettene og PALS ved leksehjelp. 

Respekt Ansvar Omsorg  

Jeg går rett til plassen min  

Jeg holder hender og føtter for 

meg selv  

Jeg lar andres ting være i fred 

Jeg går rolig i garderoben 

Jeg setter skoene mine på plass 

og henger opp klærne mine 

Jeg plukker opp ting fra gulvet 

Jeg hjelper andre 

Jeg sier ifra hvis noen trenger 

hjelp 

Jeg tar hensyn til de rundt meg 

 

Tabell 2: Eksempel på en PALS-matrise for PALS i garderoben. Eksemplet er satt sammen av BDO basert på data fra de 

tre barneskolenes PALS-matriser for PALS i garderoben.  

Videre fremkommer det av mottatt dokumentasjon at to av barneskolene har utarbeidet et eget 
årshjul for PALS, den tredje skolen har inkludert årshjulet for PALS i logistikkplanen for skole-
året. Av årshjulene og logistikkplanen fremkommer det at det i løpet av skoleåret er fokus på 
ulike områder innenfor PALS. I en enkelt uke eller måned kan det eksempelvis være fokus på 
PALS i garderoben. 

Det opplyses om at elevene og ansatte ved skolene jevnlig øver på hvilken atferd de skal vise i 
ulike situasjoner med bakgrunn i de ulike PALS-matrisene og årshjulet. I tillegg sies det at ele-
vene blir lært opp til å følge «stopp - gå vekk - si ifra». Det vil si at elevene skal si stopp dersom 
noen gjør noe mot dem som de ikke liker. Dersom stopp ikke fungerer skal eleven gå vekk, og si 
ifra til en voksen. Flere av elevene bekrefter i intervju at de har øvd på å følge «stopp - gå vekk 
- si ifra». 

Overordnede læringsmiljøprogrammer på ungdomsskolen 

Det er opplyst at ungdomsskolene i utvalget tidligere deltok i ZERO-programmet, men at dette 
programmet ikke eksisterer lenger, og at skolene vil fase dette ut. 

To av de tre ungdomsskolene i utvalget er med på et pilotprosjekt for innføring av PALS-prinsip-
pene i ungdomsskolen. Det opplyses at PALS på ungdomsskolen ble innført på 8. trinn i fjor, og at 
programmet skal videreføres på 9. trinn i år. I forbindelse med innføringen fikk skolene innspill 
fra PALS-veileder i kommunen og en representant fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
(NUBU) om konkrete områder og øvelser som trinnet skulle øve på. Et av de prioriterte områdene 
var oppsøkende inspeksjon. Dette innebærer at de ansatte som har inspeksjon, skal være oppsø-
kende, om nødvendig ta initiativ til å sette i gang aktiviteter, og de skal reagere på uønsket at-
ferd. Et annet område var at hver enkelt elev skal bli sett når de kommer inn i klasserommet. 
Lærerne skal stille seg ved inngangen til klasserommet i starten av første time for å håndhilse og 
se hver enkelt elev i øynene. Et tredje område var forventningsavklaringer som går ut på å for-
telle og minne elevene på hva som er god oppførsel i ulike situasjoner, for eksempel i kirken el-
ler når man tar kollektivtransport. 

Rektor opplyser i intervju at ved en av skolene, som er med i pilotprosjektet, mener at PALS-pro-
grammet kan fungere godt på ungdomsskolen, men at man trolig ikke vil utarbeide PALS-matriser 
på samme måte som på barneskolen. Rektor ved den andre pilotskolen opplyser at bruken av 
elevreferansegruppe i implementeringsfasen har vært avgjørende for den suksessen skolen erfa-
rer at PALS-programmet har hatt. Elevreferansegruppen ved en av skolene har blant annet på-
pekt at det er fint å hilse på lærerne i døren på starten av dagen. 

Det ble også opplyst at en av ungdomsskolene som er med på pilotprosjektet for innføring av 
PALS-prinsippene i ungdomsskole, også er en MOT-skole. MOT-konseptet handler om å styrke ung-
doms robusthet, bevissthet og mot. MOTs program for ungdomsskolen består av 12 MOT-økter. 
Øktene har ulikt tema, men verdiene MOT til å leve, MOT til å bry deg og MOT til å si nei er en 
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rød tråd gjennom hele programmet.7 Det ble videre opplyst at PALS-programmet og MOT-konsep-
tet utfyller hverandre, hvorav PALS-programmet bidrar til å systematisere det forebyggende ar-
beidet. 

Den tredje ungdomsskolen har nylig innført en makkerordning basert på skoleprogrammet VIP-
makkerskap. Det fremkommer at programmet går ut på at klassene blir delt inn i makkerpar be-
stående av to og to elever, og makkergrupper bestående av to og to makkerpar. Makkerparene 
og makkergruppene har felles oppgaver. Elevene bytter makker hver tredje uke, og skolen skal i 
første omgang teste programmet i en periode på ni uker. Det ble opplyst at programmet er en 
systematisk måte for å bidra til at elevene blir bedre kjent med hverandre, skape trygghet og 
forutsigbarhet. Videre ble det fortalt at makkerordningen nylig er innført, og at det dermed er 
for tidlig å si om programmet har effekt. Elevene ved skolen opplyser i samtale at de synes 
makkerordningen er et fint tiltak. 

Skolenes lokale rutiner for forebyggende arbeid knyttet til psykososialt skolemiljø  

I skolenes sosialplan/handlingsplan mot mobbing fremkommer det at alle skolene har tiltak for 
det forebyggende arbeidet. Eksempler på tiltak som går igjen hos de ulike skolene, er elevsamta-
ler, utviklingssamtaler, tilsynsordninger, klassens time, trivselsledere/aktiv365-programmet og 
bruk av sosiallærere og assistenter. 

Rektor og ansatte ved flere av skolene opplyser at elevens trivsel er tema i både elevsamtalen og 
i utviklingssamtalen. De forteller videre at dette er viktige tiltak for å forebygge og avdekke 
mobbing. 

I intervjuene påpeker rektor og ansatte ved samtlige skoler at det er avgjørende å ha fokus på 
tilsyn i friminuttene, og det å bygge gode relasjoner mellom ansatte og elever. Flere av elevene 
forteller i intervju at de synes de ansatte ved skolen er lett tilgjengelig i friminuttene, og at de 
vet hvem de kan snakke med dersom de føler at de ikke har det trygt og godt på skolen. Samtidig 
opplyser de at enkelte ansatte oppleves som enklere å si ifra til og snakke med, enn andre. 

Ved flere av skolene opplyser rektor og ansatte at klassens time/miljø- og medbestemmelse ti-
men er et viktig forebyggende tiltak. Flere av de ansatte nevner at elevenes læringsmiljø er 
tema i disse timene, og at klassen eksempelvis snakker om hva mobbing er og utarbeider klasse-
regler. 

Det opplyses i samtale med rektor og ansatte at aktiv365-programmet på ungdomsskole og triv-
selslederprogrammet på barneskolen er viktige forebyggende tiltak. Programmene går ut på at 
noen utvalgte elever får opplæring knyttet til hvordan de kan være aktivitetsledere. De utvalgte 
elevene tar med seg inspirasjon fra opplæringen og skal sette i gang aktiviteter i eksempelvis 
midttimen på egen skole. Elevene ved skolene påpeker at de synes disse ordningene er et godt 
tiltak.  

Rektor og ansatte ved flere av skolene, og ungdomsskolene spesielt, påpeker at sosiallærer og 
helsesykepleier er viktige i det forebyggende arbeidet med psykososialt skolemiljø. Ungdomssko-
lene har organisert sosiallærerrollen ulikt. Ved to av ungdomsskolene er det én ansatt som ute-
lukkende har rolle som sosiallærer. Ved den tredje ungdomsskolen er det én lærer ved hvert 
trinn som har sosiallærerfunksjonen som en del av sin stilling. 

 

7.3 UTFYLLENDE INFORMASJON OM SKOLENES TILTAK OG PROSEDYRER FOR Å 
IVARETA AKTIVITETSPLIKTEN 

Plikt til å følge med og å gripe inn 

Det fremkommer av temaplanen og prosessbeskrivelse for et trygt og godt skolemiljø at de 
voksne på skolen skal gripe inn for å hindre krenkelser mot elever. Videre fremkommer det av 
beskrivelsen at alle voksne på skolen skal arbeide for å oppdage skolemiljøsaker.  

For tre av skolenes rutiner for oppfyllelse av aktivitetsplikten fremkommer det at voksne på sko-
len plikter å følge med og gripe inn hvis de får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har 

                                                             

7 For mer informasjon om MOT se: https://www.mot.no/ 
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det trygt og godt skolemiljø. Ved den fjerde skolen fremkommer det at alle voksne på skolen har 
ansvar for å følge med. Det fremkommer imidlertid at det kun er kontaktlærer og sosiallærer 
som er ansvarlig for å gripe inn. Ved de to siste skolene fremkommer det ikke eksplisitt av ruti-
nene at ansatte har plikt til å følge med og å gripe inn. 

Rektor og ansatte ved samtlige skoler opplyser at de har ansvar for å følge med og gripe inn i si-
tuasjoner dersom det er mulig. Videre påpeker flere av de ansatte at dette ansvaret gjelder i 
alle skolesammenhenger, og ikke kun i klasserommene eller når man har inspeksjon. Ansatte ved 
flere av skolene påpeker at de voksne på skolen har ansvar for samtlige elever. 

Plikt til å varsle 

Ifølge prosessbeskrivelse for et trygt og godt skolemiljø fremkommer det at alle voksne på skolen 
skal ta imot varslinger om skolemiljøsaker. Rektor eller den som har fått oppgaven delegert, skal 
bekrefte mottak av varsel til den som har varslet, og gi elev og foresatte informasjon om rettig-
heter og saksbehandling. 

Etter kommunes temaplan skal de voksne på skolen varsle ledelsen ved skolen ved bekymring for 
leke- og læringsmiljø eller hvis de selv mottar varsler. Videre fremkommer det at skoleledelsen 
skal varsle skoleeier i særlig alvorlige saker. Ifølge kommunens retningslinjer for varsling til sko-
leeier i slike saker fremkommer det at alvorlige saker er saker som omhandler grov mobbing over 
tid, grov vold, seksuell trakassering eller saker hvor pressen kan være intressert. Videre skal sko-
leleder gjøre retningslinjene kjent på skolene.  

For fem av skolenes rutiner fremkommer det at de voksne på skolen plikter å varsle rektor hvis 
de får kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ved den sjette skolen frem-
kommer det ikke eksplisitt av rutinene at rektor skal varsles. 

Det blir opplyst at det ofte er ansatte ved skolen eller foreldre som varsler om saker hvor en elev 
opplever ikke å ha det trygt og godt på skolen. I de tilfellene hvor foreldrene varsler, tar de som 
regel kontakt med elevens kontaktlærer som deretter varsler rektor. Rektor og ansatte ved flere 
av skolene opplyser at de erfarer at alvorlighetsgraden i de sakene som varsles, er varierende. 
Noen varsler omhandler saker hvor en elev en enkelt dag eksempelvis opplever å ikke bli inklu-
dert av andre i klassen, og dermed føler seg litt utenfor. Andre varsler omhandler mer alvorlige 
saker hvor en elev eksempelvis opplever å ha blitt krenket eller mobbet over lengere tid slik at 
vedkommende ikke ønsker å gå på skolen. I tillegg til at det er stor variasjon i sakene som vars-
les, opplyses det at sakene det varsles om ofte er sammensatte og komplekse, og flere av sakene 
går utover det som dekkes av opplæringsloven § 9 A. Eksempelvis situasjoner knyttet til elever 
med enkeltvedtak, hvor årsaken til vedtaket er mer fremtredende enn forhold som omfattes av 
opplæringsloven § 9 A.  

Videre fremkommer det at de ansatte må benytte skjønn når de vurderer hvilke saker som skal 
meldes til rektor. Flere av de ansatte mener at dersom hendelser har høy alvorlighetsgrad eller 
er gjentakende, bør de varsle rektor. De påpeker også at det dermed er mange tilfeller hvor man 
griper inn i situasjoner, men hvor situasjonen blir løst innen rimelig tid og rektor dermed ikke 
blir varslet. Ansatte ved flere av skolene sier at de benytter kollegaer som arbeider med de 
samme elevene som diskusjonspartnere ved behov. Videre påpeker flere ansatte at dersom man 
er i tvil, er det bedre å varsle enn å ikke varsle. 

Ved flere av skolene opplyser rektor at nivået av antall varsler virker realistisk. Samtidig sier en-
kelte at de tror det er flere elever som opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, enn hva 
skolen har informasjon om. Noen av elevene sier at de har inntrykk av at skolen ikke vet om alle 
sakene hvor elever ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen.  

Enkelte av rektorene opplyser at de er usikre på hva skoleeier har definert som alvorlige saker. 
Flere av rektorene sier imidlertid at de kontakter skoleeier ved behov for veiledning eller støtte, 
og at saker ofte meldes basert på det. Nedenfor følger en oversikt over antall alvorlige saker 
meldt til kommunen i løpet av de to siste årene. 
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Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 

Antall alvorlige saker 
meldt til kommunen  

3 4 3 2 0 0 

Tabell 3: Oversikt over antall alvorlige saker meldt til kommunen i løpet av de to siste skoleårene. Kilde: Skolene i ut-

valget.  

Plikt til å undersøke 

Det fremkommer av kommunens temaplan at skoleleder skal sørge for at observasjoner og vars-
linger om utfordringer i leke- og læringsmiljøet undersøkes. Videre fremkommer det av prosess-
beskrivelse for et trygt og godt skolemiljø at alle varsler skal håndteres uten opphold. Alle vars-
ler skal undersøkes, og alle involverte skal få uttale seg. 

Det fremkommer videre av skolenes rutiner at skolen har plikt til å undersøke utfordringer i leke- 
og læringsmiljøet, og at det ifølge flere av skolenes rutiner skal kontaktlærer, sosiallærer eller 
rektor/undervisningsinspektør undersøke omfang og hvem som er involvert. Videre skal det gjen-
nomføres samtaler med de involverte. Flere av skolene har steg-for-steg prosedyrer for hvem det 
skal snakkes med når i undersøkelsesfasen. Ifølge rutinene ved andre skoler fremkommer det kun 
at det i undersøkelsesfasen skal gjennomføres samtaler med de som er involvert eller har kjenn-
skap til saken. 

Rektor og ansatte bekrefter i intervju at etter at en sak er varslet så skal saken undersøkes, her-
under skal det gjennomføres samtaler med involverte partene.  

Plikt til å sette inn tiltak 

Ifølge kommunes temaplan skal skoleleder sørge for at nødvendige tiltak settes inn slik at kren-
kelser og mobbing opphører. De voksne på skolen har ansvar for at tiltakene gjennomføres. 

I fem av skolenes planverk fremkommer det at skolen har plikt til å sette inn egnede tiltak som 
sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Videre fremkommer det av rutinene til én av 
skolene at undersøkelse og det å sette inn tiltak kan skje parallelt. Etter rutinen til en av de 
andre skolene blir tiltak igangsatt etter at saken er undersøkt. For de resterende tre skolene 
iverksettes tiltak i forbindelse med utarbeidelse av aktivitetsplan. 

Rektor og ansatte ved flere av skolene opplyser at det i tilfeller hvor en elev opplever ikke å ha 
det trygt og godt på skolen, skal det settes inn tiltak.  

Plikt til å involvere elevene 

Ifølge kommunes temaplan skal elevene oppleve at de blir lyttet til når de sier ifra, og at forhol-
dene de gir beskjed om, skal undersøkes. Dette fremgår også av skolenes rutiner. 

For flere av skolene fremkommer det av rutinene at skolen skal sørge for at eleven som opplever 
å bli krenket, involveres. Dette innebærer at eleven skal bli hørt, og at elevens beste skal være 
et grunnleggende hensyn i skolens arbeid. Etter rutinene for alle skolene skal det gjennomføres 
samtaler med eleven som føler seg krenket. Samtidig skal det gjennomføres samtaler med den 
eller de som krenker i tilfeller hvor man vet hvem disse er. 

Rektor og ansatte ved skolene er opptatt av at elevene skal erfare å bli tatt på alvor i tilfeller 
hvor de opplever ikke å ha det trygt og godt på skolen. Alle saker hvor det er mistanke om at en 
elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal undersøkes, og det skal alltid gjennomføres en 
samtale med eleven. Samtidig vektlegges det at en sak alltid har to sider, og at det er viktig at 
den andre parten også opplever å bli tatt på alvor. 

Videre er det opplyst at aktivitetsplanene vanligvis opprettes av inspektør eller rektor i samar-
beid med kontaktlærer og foreldre. Elevens alder og modenhet avgjør om eleven selv er aktiv 
deltaker i utarbeidelse og evaluering av aktivitetsplaner. Det påpekes imidlertid at elevens syns-
punkt alltid blir hørt gjennom samtaler med kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier eller sko-
lens ledelse. 
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Plikt til å dokumentere aktivitetsplikten 

Ifølge kommunens temaplan skal skoleleder «dokumentere alle skrittene i aktivitetsplikten».  

Videre fremkommer det i prosessbeskrivelsen for et trygt og godt skolemiljø at dersom varslingen 
ikke ender med at det utarbeides en aktivitetsplan, skal det lages et notat i varslingssaken i 
ESA/Oppad sikker8 (intern). Det skal noteres dato for varsling, hvem som varslet, at saken er un-
dersøkt, at det ikke ble gjort noen funn og at den avsluttes. Dersom varslingen ender i en aktivi-
tetsplan, skal det lages et notat i varslingssaken i ESA (intern) hvor det registreres dato for vars-
ling, hvem som varslet og at videre saksbehandling gjøres i elevens mappe i Oppad/ESA sikker. I 
Oppad/ESA sikker skal det opprettes et notat der det vises til varselet med ESA nr. og redegjøres 
for funn i undersøkelsen. Deretter opprettes det en aktivitetsplan.  

Ifølge rutinene til fire av skolene fremkommer det at de voksne på skolen skal benytte seg av 
meldeskjema når de varsler rektor. I disse skjemaene må det blant annet informeres om hva 
slags hendelse det gjelder, eksempelvis utestenging, vold eller diskriminering. Videre må det 
opplyses om dette trolig har pågått over tid eller ikke, hvordan saken ble varslet, og det må gis 
en beskrivelse av saken og hvordan den voksne grep inn. Ved en av disse skolene fremgår det 
også av rutinene at kontaktlærer i den etterfølgende undersøkelsesfasen skal fylle ut et skjema 
hvor det fremkommer hvilke undersøkelser som er gjort, informasjon om kontakt med foresatte 
og iverksatte tiltak. Etter rutinene til en av de andre skolene fremkommer det at samtaler med 
involverte skal dokumenteres med referater, mens det ved den tredje skolen fremkommer at til-
tak skal dokumenteres. For den fjerde skolen fremkommer det at kontaktlærer og rektor/under-
visningsinspektør skal dokumentere at det settes inn tiltak i en sak. All dokumentasjon skal skje i 
elevens mappe i Oppad sikker, og saken registreres i ESA sikker. Videre skal rektor/undervis-
ningsinspektør dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

For de to resterende skolene er det ikke eksplisitt uttrykt at de ulike pliktene i aktivitetsplikten 
skal dokumenteres utover utarbeidelse av aktivitetsplaner. Ved én av skolene skal det imidlertid 
utarbeides et kort notat for å beskrive en eventuell hendelse i elevens mappe i ESA-sikker. 

Ifølge intervjuene er det ulik praksis knyttet til hvordan saker som omhandler mistanke om eller 
kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal dokumenteres. Flere opplyser 
at de er usikre på hvordan og i hvilken grad de skal og bør ivareta dokumentasjonsplikten. Fire 
av skolene har utarbeidet et skjema som skal benyttes til å varsle rektor. Enkelte av skolene har 
hatt skjemaet i lengre tid, men sier at det har vært lite benyttet. Skjemaet er nylig revidert og 
tatt i bruk igjen. Ved andre skoler er skjemaet nylig introdusert. Enkelte ansatte etterlyser tyde-
ligere retningslinjer for når skjema for varsling til rektor skal benyttes. 

Rektor og ansatte ved flere av skolene opplyser at kontaktlærer oppfordres til kontinuerlig å 
skrive logg for enkeltelever ved hendelser og oppfølging av disse. Videre opplyses det at kontakt-
lærerne i varierende grad dokumentere hendelser ved loggføring. 

Plikt til å utarbeide planer når det igangsettes tiltak 

Ifølge kommunens temaplan og prosessbeskrivelse for et trygt og godt skolemiljø skal aktivitets-
plan utarbeides når det er bekymring for én eller flere elevers skolemiljø, og i alle skolemiljøs-
aker hvor elev eller foreldre ønsker det. Skolen skal utarbeide aktivitetsplanen i samarbeid med 
elev og foresatte. Skoleleder har ansvar for å utarbeide og gjennomføre tiltak i aktivitetsplaner, 
og de voksne på skolen har ansvar for å delta i aktiviteter som inngår i aktivitetsplaner. Evalue-
ring av tiltakene tidsbestemmes i hvert enkelt tilfelle. Aktivitetsplanen skal være et levende do-
kument som justeres underveis i samarbeid med elev og foresatt. Kommunikasjon om evaluering, 
endring eller avslutting av aktivitetsplanen skal dokumenteres i elevens mappe i Oppad/ESA sik-
ker. Aktivitetsplanen avsluttes i samarbeid med elev og foresatte etter en samlet evaluering av 
elevens skolemiljø.  

Ifølge de fleste skolenes rutiner skal det vurderes å utarbeide aktivitetsplan etter at saken er un-
dersøkt. I rutinene for enkelte av skolene skal tiltakene utarbeides sammen med elever og for-
eldre, og at saken skal følges opp gjennom jevnlige evalueringsmøter. Det fremkommer ikke eks-
plisitt at skolen har plikt til å utarbeide planer når det igangsettes tiltak. 

                                                             

8 ESA/Oppad sikker er det digitale skoleadministrasjonsprogrammet for Asker skolen 
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I tabellen nedenfor vises antall utarbeidede aktivitetsplaner i løpet av de to siste skoleårene per 
skole. Ved flere av skolene opplyser rektor og ansatte at nivået på antall aktivitetsplaner virker 
realistisk. Utover dette er det for skolene i utvalget meldt totalt fem saker til Fylkesmannen i 
løpet av de to siste skoleårene. 

 Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 

Antall utarbeidede aktivi-
tetsplaner  

18 4 38 4 2 3 

Tabell 4: Oversikt over antall utarbeidede aktivitetsplaner de siste to skoleårene. Ved enkelte av skolene har enkeltele-

ver med bakgrunn i evalueringsmøter fått utarbeidet flere aktivitetsplaner i løpet av de siste to årene. 

Kilde: Skolene i utvalget.  

Rektor og ansatte ved skolene opplyser at de må benytte skjønn når de vurderer om det skal 
opprettes en aktivitetsplan i en sak. Grensen mellom saker hvor det skal opprettes aktivitetsplan 
og saker hvor det ikke skal opprettes plan, er flytende. Ved noen skoler opplyses det at det opp-
rettes aktivitetsplaner i nesten alle tilfeller hvor det er mottatt varsel om at en elev ikke har det 
trygt og godt på skolen. I enkelte tilfeller opplyser rektor selv at de noen ganger kan være litt 
for raske til å opprette planer, da det i flere tilfeller har aktivitetsplanen blitt avsluttet etter 
kun ett møte. Ved andre skoler opplyses det at det i flere saker settes i gang tiltak uten at dette 
blir dokumentert. Det er også tilfeller hvor skolen ønsker å opprette en aktivitetsplan, hvor for-
eldre eller elev av ulike grunner ikke ønsker at det opprettes plan. Spesielt utfordrende er det i 
de tilfellene hvor eleven som opplever å bli plaget, eller vedkommendes foresatte, ikke ønsker 
at den som plager skal vite at vedkommende har varslet. I intervjuene ble det nevnt flere ek-
sempler på saker hvor det er satt i gang tiltak uten at det er utarbeidet en aktivitetsplan. Ek-
sempelvis er det ved flere skoler satt i gang tiltak som at enkeltelever ikke plasseres ved siden 
av hverandre i klasserommet, eller at man har et ekstra øye til en elev i en periode. Enkelte an-
satte nevner også at de har satt i gang tiltak som jevnlige samtaler med elever for å følge opp 
tidligere saker, dette uten at det er utarbeidet aktivitetsplan. 

Ved skolene er det ulik praksis knyttet til hvordan opprettede aktivitetsplaner skal dokumentere 
at planen er evaluert og eventuelt avsluttet. Ved enkelte av skolene oppdateres aktivitetsplanen 
i sammenheng med evalueringsmøte, og det kan i den enkelte sak dermed være opprettet en 
rekke planer. Ved andre skoler oppdateres ikke aktivitetsplanen, og saken følges opp videre ved 
at det skrives logg i Oppad sikker. Skolene etterlyser tydeligere retningslinjer fra kommunen 
knyttet til hvordan saken skal dokumenteres etter at aktivitetsplanen er evaluert, herunder om 
det skal opprettes en oppdatert aktivitetsplan, og hvordan det skal dokumenteres at aktivitets-
planen eventuelt er avsluttet. 
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