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Sammendrag
Viken Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Ringerike kommune gjennomført
forvaltningsrevisjon av elevenes skolemiljø på Veien skole, Veienmarka ungdomsskole, Sokna skole og
Haugsbygd ungdomsskole, der følgende problemstilling er utredet og besvart:

Psykososialt skolemiljø
Er kommunens håndtering av elevenes skolemiljø tilfredsstillende ved utvalgte skoler i Ringerike
kommune?
Revisjonskriteriene – det vil si det normative grunnlaget for VKRs vurderinger – er utledet hovedsakelig
fra opplæringsloven og tilknyttet rettskildemateriale. Disse omtales løpende i teksten. Metodevalget – det
vil si valg av framgangsmåter for å framskaffe relevante og pålitelige faktaopplysninger – er gjort etter en
vurdering av problemstillingenes egenart og tilgjengelige ressurser.
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er innhentet blant annet gjennom innsendt
dokumentasjon, intervjuer med utvalgte lærere på de trinnene som var en del av revisjonen, intervjuer
med elever, enkelte ansattgrupper, samt ansatte i andre etater som arbeider tverrfaglig med å sikre et
trygt og godt skolemiljø i Ringerike kommune.
Totalt snakket vi med 116 elever og ansatte tilknyttet temaet for revisjonen. Det ble skrevet referat fra alle
samtalene som ble verifisert av samtaleobjektene. Vi brukte tilpassede spørreskjema i samtalene.
Revisjonen snakket også med foresatte på skolen. Totalt møtte 33 foresatte opp og delte sine erfaringer
med skolens arbeid med skolemiljøet og klassemiljøet. Etter at all dokumentasjon var gjennomgått og
intervjuene var gjennomført innhentet vi også redegjørelse fra en rektor og gjennomførte intervjuer med
tre rektorer.
Samlet vurdering
Først vil vi peke på at våre funn er basert på et utvalg av informasjon fra blant annet foresatte, elever,
lærere, tverrfaglige instanser og andre ansatte grupper. Det vil si at det kan være andre i disse
kategoriene som har en helt annen opplevelse av skolene enn det som er kommet frem.
Videre vil vi peke på at hensikten med rapporten ikke har vært å generalisere fra dårlige opplevelser vi
har fått kjennskap til fra noen foreldre, og utlede fra dette at disse synspunktene er gjeldende for alle
foresatte. Det er sannsynlig at det er foresatte som er av en annen oppfatning enn de foresatte som
valgte å delta på møtene med VKR. Like fullt er det skoleeier og skolenes ansvar å følge opp alle
foresatte, og deres tilbakemeldinger må tas med som en del av helhetsbildet, selv om de ikke snakker for
alle foresatte.
Skoleeier og skolene har en plikt til å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder også
når noen foresatte opplever at de eller deres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier og
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skolenes oppgaver er krevende og svikt-sensitive fordi det handler om barn/elever. VKR mener at
summen av tilbakemeldingene fra foresatte, elever og de andre vi hadde samtaler med, hva gjelder
skolenes arbeid med trygt og godt skolemiljø og andre funn vi har avdekket i arbeidet med
forvaltningsrevisjonen, er tilstrekkelige til å underbygge en konklusjon om at kommunen har
forbedringspotensial hva gjelder å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø på de fire skolene
som er med i forvaltningsrevisjonen. Vår vurdering er at opplevelsene som blir formidlet fra de ulike
gruppene gjenspeiler dagens skolemiljø på skolen og ikke er hendelser fra tilbake i tid.
Anbefalinger
VKRs overordnede vurdering er at Ringerike kommune og fire skolene arbeider kontinuerlig og
systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Vi har inntrykk av at skolene de siste
årene har hatt og fortsatt har fokus på arbeide med å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det
viktigste er likevel at fleste av barna vi snakket med ga uttrykk for at de har det trygt og godt på skolen.
Det kom likevel frem at var forskjell på skolene hva gjelder et trygt og godt skolemiljø. Vi så at en skole
har større utfordringer med skolemiljø og klassemiljø enn de andre skolene som var en del av revisjonen.
Likhetstrekket ved skolene var ønske fra de foresatte om mer informasjon fra skolen om skolemiljøet og
at informasjonen ble gitt på et tidlig tidspunkt. Det ble også sagt at informasjonen måtte være konkret og
forståelig. I tillegg uttrykte foresatte et ønske om at skolene skulle arbeide med språkbruk og holdninger
på skolene.
Vi har i denne forvaltningsrevisjonen funnet grunnlag for å komme med anbefalinger.
VKR anbefaler at Ringerike kommune å følge opp at skoleeier sikrer at:
Haugsbygd ungdomsskole skaper en felles forståelse blant alle elevene om hva som ligger i
begrepene mobbing og krenkelser
Til tross for at skolen arbeider systematisk og kontinuerlig for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til
eleven, samt at eleven gir utrykk for trivsel på skolen, mener vi at skolen må arbeide mer med å skape en
felles forståelse blant alle elevene i hva som ligger i begrepene mobbing og krenkelser. Denne
forståelsen bør være i samsvar med lovens definisjoner. Vi legger da vekt på det som kom frem i
samtalene med elevene om at enkelt elever har en forståelse av hva som er krenkelser, som er i strid
med gjeldende regelverk.

Haugsbygd ungdomsskole oppfyller dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 9 A-4
syvende ledd
Skolen har ikke lagt ved aktivitetslogg i innsendte saker. Aktivitetsplanen gir heller ikke tilstrekkelig
informasjon om hva skolen har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Dette vil si at skolen på
revisjonstidspunktet ikke har dokumentere at de oppfyller dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 9
A-4 syvende ledd.
Det er tydelig i praksis at det er rektor ved Veienmarka ungdomsskole som har ansvaret for
skolens kontinuerlige og systematiske arbeid med skolemiljøet
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Til tross for at det kommer frem i skolens rutiner finner VKR ikke at det kommer klart frem i praksis at det
er rektor ved skolen som er øverst ansvarlig for arbeidet med det psykososiale skolemiljøet på skolen.
Det som blir sagt fra flere av gruppene er at trinnene arbeider selvstendig med skolemiljøet og at rektor
ikke klarer å følge opp skolemiljøtiltak over tid. Det er ikke tilstrekkelig at det fremkommer i skolens
rutiner at rektor er øverst ansvarlig. Dette må faktisk være slik i praksis. Det må fremstå som klart både for
de ansatte ved skolen, samarbeidende instanser, elever og foresatte.

Veienmarka ungdomsskole oppfyller sin plikt til å informere alle foresatte på en forståelig
måte om skolemiljøet og klassemiljøet generelt.
Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Vi er
finner imidlertid ikke at skolen oppfyller sin plikt til å informere alle foresatte på en forståelig måte om
skolemiljøet og klassemiljøet generelt. Vi har da lagt vekt på at flere foresatte ikke opplever å få
tilstrekkelig informasjon fra ledelsen om hendelser ved skolen som kan påvirke elevenes skolemiljø og
klassemiljø.
Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de gjøre
dette på en måte som de foresatte forstår. For å klare dette er det viktig at det foreligger tillit mellom
skolen og de foresatte.
Veien skole fortsetter arbeidet med klassemiljøene på trinnene med aktivitetsplan. At skolen
evaluere og vurdere eventuelle nye tiltak frem til alle elevene på trinnene har et trygt og godt
skolemiljø
Vi ser av innsendt dokumentasjon at skolen også har søkt bistand hos blant annet PPT og har iverksatt
ressurskrevende tiltak. Likevel har skolen ennå ikke lyktes i å skape et trygt og godt skolemiljø for alle
elevene på enkelte trinn på skolen. Vi mener derfor at det er viktig at skolen fortsetter arbeidet med
klassemiljøene på de aktuelle trinnene og evaluere og vurdere eventuelle nye tiltak frem til alle elevene
på trinnene har et trygt og godt skolemiljø.
Når det gjelder rektors rolle i arbeidet med skolemiljøet kommer det frem både i dokumentasjon og i
samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Det blir blant annet sagt at rektor er synlig i
elevmiljøet og at han er rask til å håndtere ting.
Veien skole fortsetter å ha fokus på og å arbeide med å informere foresatte om noe ved
skolemiljøet som kan skade helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og skolemiljø.
Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9Aog at de
arbeider med å bli bedre på å informere foresatte om hendelser i skolemiljø og klassemiljø fortløpende.
Ledelsen forteller at ikke alle kontaktlærerne er flinke nok til å sende ut ukebrev, men at skolen har fokus
på dette.
Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de gjøre
dette på en måte som de foresatte forstår. For å klare dette er det viktig at det foreligger tillit mellom
skolen og de foresatte. Vi mener at skolen må fortsette å ha fokus på å arbeide med å informere
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foresatte om alt ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og
skolemiljø.
Sokna skole arbeider med å skape en felles forståelse blant alle elevene hva som ligger i
begrepene mobbing og krenkelser

Til tross for at skolen arbeider systematisk og kontinuerlig for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til
eleven, samt at eleven gir utrykk for stor trivsel på skolen, mener vi at skolen må arbeide mer med å
skape en felles forståelse blant alle elevene hva som ligger i begrepene mobbing og krenkelser og at
denne forståelsen er i samsvar med gjeldende regelverk. Vi legger da vekt på det som kom frem i
samtalene med elevene. Det var flere elever som ikke vet hva som ligger i begrepene.

Sokna skole fortsatt har fokus på å informere foresatte om skolemiljøet. Videre at
informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret

Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A, og om
forhold ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene. På bakgrunn av det som kommer frem i
samtalene med foresatte finner vi imidlertid at skolen fortsatt bør ha fokus på å informere foresatte om
klassemiljø og læringsmiljø. Vi viser her til innspillene fra foresatte nevnt ovenfor, samt at i de to aktive
klassemiljøsakene var det foresatte som meldte bekymring til skolen.
Vi anbefaler derfor at skolen fortsatt har fokus på å informere foresatte om skolemiljøet. Videre at
informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret.

***
Vi vil også trekke frem at rektorenes og skolekontorets bidrag til fremdrift og koordinering av denne
revisjonen har fungert godt. Revisjonen har vært gjennomført under en krevende situasjon for skolen med
skolestenging og Coronatiltak. Til tross for den vanskelige situasjonen skolene var i våren 2020, har både
rektoren og skolekontoret hele tiden levert det de er blitt bedt om raskt og vært behjelpelige med å
tilrettelegg for gjennomføringen av revisjonen.
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1. Innledning
Bakgrunn for prosjektet
Kontrollutvalget i Ringerike kommune vedtok i møte den 21. januar 2020 i sak 5/20 at VKR skal
gjennomføre en forvaltningsrevisjon av elevenes psykososiale skolemiljø på fire skoler i kommunen..
Denne forvaltningsrevisjonen vil omhandle skolene Sokna skole, Veienmarka ungdomsskole, Veien skole
og Haugsbygd ungdomsskole.
Skolene er blant annet valgt ut på bakgrunn av ønske fra kontrollutvalget, tilsyn fra Fylkesmannen og
resultater i elevundersøkelsen.

Formål og problemstillinger
Prosjektets formål er;
•

å kartlegge å vurdere kommunens/de utvalgte skolenes etterlevelse av regelverket på området
psykososialt skolemiljø, samt belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for å
ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø.

Følgende problemstilling er valgt for forvaltningsrevisjon ved de utvalgte skolene:

1.

Er kommunens håndtering av elevenes skolemiljø tilfredsstillende ved skolene som er en del av
revisjonen? Herunder;
•
•
•
•
•

Følger kommunen/skolene opp sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på
området?
Følger kommunen/skolene opp lovmessige krav til aktivitetsplikt?
Følger kommunen/skolene opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra
aktivitetsplanen?
Følger kommunen/skolene opp at iverksatte tiltaket har ønsket effekt?
Sørger kommunen/skolene for et godt skole- hjemsamarbeid?

Avgrensning av undersøkelsen
Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, er det vedtatt relativt konkrete
problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og
temaer som faller inn under de problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2. Vurderinger og
konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.
Det er med andre ord ikke tale om en fullstendig gjennomgang av skolene i kommunen og alle elevene i
kommunen sitt psykososiale skolemiljø. Forvaltningsrevisjonen er begrenset til de fire utvalgte skolene
og det psykososiale skolemiljøet for elevene på disse skolene.
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Definisjoner
Skolemiljø
Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Derfor er det viktig at alle elever har et trygt og godt
skolemiljø. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Eleven har en individuell rett til
et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. For det psykososiale miljøet er det elevens egen
opplevelse som er avgjørende.
Kapittel 9 A i opplæringsloven (oppll.) skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at
elevene trives og kan lære best mulig. Reglene gir eleven en individuell rett og inneholder en
fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte.
Reglene om skolemiljøet er vedtatt av Stortinget, og det er ikke valgfritt for skolene og skoleeierne å
følge dem. Reglene skal sikre elevenes rettsikkerhet i saker som gjelder skolemiljøet.
Aktivitetsplikten1
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevene
denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter oppll. § 9 A-4. Formålet med denne aktivitetsplikten er å
sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med,
gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt
og godt skolemiljø.
Aktivitetsplikten innebærer at skolen skal sørge for elevenes medvirkning. Dette gjøres ved at involverte
elever blir hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. Skolen må ta
hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten.
Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. oppll. § 9 A-5. Dersom en som
arbeider på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en
elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle
rektor. Hvis det er en i ledelsen som står bak krenkelsen, skal skoleeier varsles direkte av den som fikk
mistanke om eller kjennskap til krenkingen.
Aktivitetsplan2
Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan
(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen

1
2

Udir 3-2017 - Skolemiljø
Udir-3-2017 - Skolemiljø
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dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende
ledd.
Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd
første punktum. Plikten til å lage en skriftlig aktivitetsplan utløses samtidig som tiltaksplikten for skolen
etter oppll. § 9 A-4 fjerde ledd, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 32. Dette vil være når skolen får kjennskap til at
en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at
en elev selv sier ifra.
Innholdet i aktivitetsplanen er angitt i oppll. § 9 A-4 sjette ledd bokstav a) til e). I aktivitetsplanen skal det
stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres,
hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal evalueres. Det er presisert i
forarbeidene at dette kun er minimumskrav, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 33 og 78.
Når det gjelder omfanget av aktivitetsplanen, går det frem av forarbeidene at minstekravene til
opplysninger etter oppll. § 9 A-4 sjette ledd bokstav a) til e) må tilpasses den enkelte saken. Det vil for
eksempel kunne være forsvarlig med en kortere og mer skjematisk aktivitetsplan i saker der skolen setter
inn tiltak tidlig i prosessen og tiltakene er enkle, enn i saker der tiltakene og saksforholdet er mer
sammensatt og komplekst. Dessuten trenger ikke en aktivitetsplan å knytte seg opp mot en bestemt
elev, men den kan ta for seg en situasjon eller utfordring som omfatter flere. Bortsett fra at
aktivitetsplanen skal være skriftlig, stilles det ikke andre formkrav til aktivitetsplanen, jf. Prop. 57 L (20162017) s. 33 og 79.

Beskrivelse av Utdanning og familieenheten i Ringerike kommune og skolene
Det er i alt 13 skoler i Ringerike kommune, både fådelte skoler, fulldelte barneskoler og ungdomsskoler,
samt skoler for voksne. Det er i tillegg to Montessori skoler og Steinerskole i kommunen.
Veien skole
Veien skole ligger ca. 2 km fra Søndre torg i Hønefoss. Skolen ligger i Veienmarka midt i et vakkert naturog kulturlandskap. Skolen har en stor naturtomt med rike muligheter for aktiviteter. Det er ca 220 elever
ved skolen.
Skolen er delt i 2 lag. 1.-4. trinn er lag 1 og 5.-7. trinn er lag 2. Skolen har også forsterket enhet for
hørselselever.
Skolen er en PALS skole. PALS står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. ARO er
skolens "grunnlov": Ansvar, respekt og omsorg.
PALS er et atferdsprogram i regi atferdssenteret i Oslo. Skolen fokuserer på positiv oppmuntring, ros og
jobber forebyggende med mobbing. PALS er for alle elever på skolen, ikke bare de med
atferdsvansker. Barna vet hva skoen forventer av dem, da alle har en felles forventningsmatrise. Sammen
opparbeider trinnet klasseringer som veksles ut i en felles oppmuntring. ANSVAR, RESPEKT og OMSORG
er viktig på skolen.
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Sokna skole
Sokna skole har elever fra 1. til 10. trinn. Skolen ligger 25 km fra Hønefoss i fantastiske omgivelser som gir
muligheter for mange og varierte aktiviteter ute - sommer og vinter. Skolens visjon er: Sokna skole –
fremtiden slår røtter hos oss.
Haugsbygd ungdomsskole
Haugsbygd ungdomsskole ligger flott i utkanten av Hønefoss. Elevene våre kommer fra Vang og
Benterud. Skolen er en av to forsterkede ungdomsskoler i Ringerike kommune. Det betyr at skolen har en
egen enhet for elever som trenger en mer tilpasset opplæring på ungdomstrinnet. Skoleåret 2019/2020
er det totalt 206 elever ved skolen.
Veienmarka ungdomsskole
Veienmarka ungdomsskole er den største ungdomsskolen i Ringerike kommune med rundt 310 elever.
Elevene kommer fra barneskolene Helgerud, Veien og Benterud. I tillegg har skolen et innføringstilbud i
norsk for minoritetsspråklige.

2. Metode
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001
Standard for forvaltningsrevisjon"3 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).
For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg4.
Vår gjennomgang har tatt utgangspunkt i lover og regler på området. Faktaopplysningene er innhentet
ved gjennomgang av innsendt dokumentasjon fra kommunen og skolene.
Under følger en beskrivelse av valgte metoder i denne revisjonen.
Dokumentasjon
Det meste av dokumentasjonen er for perioden 2018 frem til høsten 2020. Prosedyrer og
rutinebeskrivelser, funksjonsbeskrivelser, referater, samt beskrivelse av kommunens internkontrollsystem
er gjennomgått. Dataene er bearbeidet og analysert. I tillegg fikk vi tilsendt og gjennomgikk de
aktivitetsplanen skolene hadde utarbeidet, samt dokumenter i enkeltsaker eller hendelser som vi ble gjort
kjent med gjennom revisjonen.

3
4

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Vedlegg 3 – Metode
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Intervjuer
Informasjonen som er presentert i dette prosjektet er innhentet blant annet gjennom spørreskjema til
lærerne på de trinnene som var en del av revisjonen og intervjuer med elever, enkelte ansatte grupper,
ledelsen på skolen, samt ansatte i andre etater som arbeider tverrfaglig med å sikre et trygt og godt
skolemiljø i Ringerike kommune.
Vi har hatt samtaler med elever og ansatte i følgende stillinger fra fire skolene;
•

Elever (86)

•

Rektorer (4)

•

Avdelingsleder (8)

•

Miljøveileder (4)

•

Sosiallærer (1)

•

Rådgiver (2)

•

Merkantil (1)

Vi har også mottatt spørreskjema fra lærerne på de trinnene vi gjennomførte revisjon med. Totalt 46
ansatte ved skolene svarte på spørreskjemaet.
I tillegg har vi hatt samtaler med:
•

Kommunepsykologen

•

PPT-rådgivere (3)

•

Leder for PPT

•

Helsesykepleiere (4)

•

Leder for helsestasjonen

I intervjuene ble intervjuobjektene blant annet bedt å fortelle om:
•

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

•

Hvordan arbeidet med skolemiljøet dokumenteres

•

Hvordan elever og foresatte involveres i arbeidet med skolemiljøet

•

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

•

Møtearenaer og tema/agenda

•

Kompetanse

•

Om og hvordan barn blir hørt

•

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

•

Hvordan kommunen og skolene arbeider tverrfaglig på området for revisjonen

Totalt snakket vi med 116 elever og ansatte tilknyttet temaet for revisjonen. Det ble skrevet referat fra alle
samtalene. De ble verifisert av samtaleobjektene. Vi brukte tilpassede spørreskjema i samtalene.
Revisjonen snakket også med foresatte på alle fire skolene. Totalt møtte 33 foresatte og delte sine
erfaringer med skolens arbeid med skolemiljøet og klassemiljøet. Foresatte ble blant annet spurt om:
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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•

Hvordan de opplevde at skolemiljøet på deres skole var

•

Hvordan klassemiljøet i deres barns klasse var

•

Om skolen informerte dem om reglene for 9a

•

Om de fikk informasjon om skolemiljøet generelt og spesielt

•

Om råd og utvalg var opprettet og fungerte

Med gyldige data (validitet) menes at det skal være samsvar mellom problemstillingene og
revisjonskriteriene for undersøkelsen, og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne
undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon.
Gyldighet er sikret gjennom kombinasjon av fakta og funn fra dokumentanalyse, gjennomgang av
saksdokumenter, samt muntlig informasjon fra kommunen.
Med pålitelige data (reliabilitet) mener vi at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at
data er pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved kvalitetssikring av
faktaopplysningene som fremkommer i dokumenter, og verifisering av faktaopplysninger fra møte og
mottatt informasjon/dokumentasjon. Rapportens innhold er gjennomgått med rådgiver på utdanning og
familie avdelingen i kommunen og rektorene ved skolene den 16.10.2020. Fakta ble gjennomgått og
kontrollert i møtet, samt at de enkelte skoler og kommunen fikk frist for å komme med skriftlig
tilbakemelding. VKR har gått igjennom tilbakemeldingene og tatt de fleste inn i rapporten.
Vi vurderer at informasjonen vi har innhentet i forbindelse med revisjonen av skolemiljøet i Ringerike
kommune er relevant, pålitelig og gyldig, og finner at dette er tilfredsstillende. VKRs vurdering er at
metodebruk og kildetilfang i denne forvaltningsrevisjonen har gitt tilstrekkelig grunnlag til å gi svar på
problemstillingene som kontrollutvalget har vedtatt.

Personvern
Eventuelle personopplysninger som blir innhentet i forbindelse med en forvaltningsrevisjon vil være
minimale, de vil være tilstrekkelig sikret og kun være tilgjengelige for dem det er nødvendig for. VKR
tilstreber å kun etterspørre data som inneholder personopplysninger der det er nødvendig. Der det er
behov for bruk av lydopptak vil samtykke bli innhentet og personopplysningene behandlet på en måte
som tilfredsstiller kravet i ny personvernforordning.
Alle personopplysninger ble under arbeidet med forvaltningsrevisjonen av skolemiljøet i Ringerike
kommune oppbevart på en slik måte at det tilfredsstiller kravene i ny personvernforordning5. Når arbeidet
er avsluttet vil opplysninger som ikke må oppbevares som revisjonsbevis bli slettet.
Vi vil også vise til at vi i denne rapporten ikke vurderer eller tar stilling til om de forebyggende tiltak
skolene bruker er i strid med andre regelverk, som lov om behandling av personopplysninger. Dette vil
kunne gjelde ulike typer spørreundersøkelser.
For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg 3.

5

GDPR – EUs nye datasikkerhetsforordning
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I rapporten vil lærernes svar falle inn under samtalebegrepet. Dette gjøres av personvernhensyn.
Utkast til rapport er oversendt rådmannen i kommunen. Rådmannens merknader er vedlagt rapporten.

Leseveiledning
VKR har valgt å behandle de fire skolene hver for seg i egne hovedkapitler (kap.5- 8). Hvert hovedkapittel
har delkapitler. Vi vil foreta vurderinger for hvert delkapittel, på de problemstillinger og revisjonskriterium
som blir omhandlet i delkapittelet.
Kapittel 4 omhandler felles kommunale rutiner, informasjon om Hov ungdomsskole, Tyristrand skole,
samt informasjon om samarbeidende instanser. Til slutt kommer en kort oppsummering og anbefalinger i
kapittel 9.
Det som er beskrevet i tekstboks er enten gjengivelse av fakta, referat fra samtaler eller problemstillinger
og revisjonskriterier.
Når funn fra intervjuer presenteres i rapporten, vil det refereres til intervjuer med ulike grupper. Dette av
hensyn til personvern, se kap. 2.1. Gruppene det refereres til er delt inn på følgende måte:
•

Ansatte i kommunen

•

Ansatte ved skolene

•

Elever

•

Foresatte

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

3. Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere
kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med
faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de
konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.

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

Kommuneloven

•

Opplæringsloven § 9 A

•

Forskrift til opplæringsloven

•

Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir 3-2017 – Skolemiljø

•

Grunnlovens § 104.
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•

Barnekonvensjonens art 3 og 12

•

Veiledere på området

•

Elevundersøkelsen

Utledning av revisjonskriterier og revisjonskriterier
Hovedproblemstilling
Er kommunens håndtering av elevenes psykososiale skolemiljø tilfredsstillende?
Delproblemstillinger ut fra problemstilling:
1.
2.

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

3.
4.

Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra aktivitetsplanen?
Følger kommunen opp at iverksatte tiltaket har ønsket effekt?

1.

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

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
•

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.
o

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade
for elevens helse.

•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen.

2.

Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikten?

Vi har utledet følgende revisjonskriterier.
•

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

•

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

•

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

•

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.
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3.

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

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
•

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende
hensyn i skolens arbeid.

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en
faglig vurdering i en sak.

4.

Følger kommunen opp at iverksatte tiltaket har ønsket effekt?

Vi har utledet følgende revisjonskriterium:
•

5.

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Sørger kommunen/skolene for et godt skole- hjemsamarbeid?

Vi har utledet følgende revisjonskriterium:
•

Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet.

•

Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret.

•

Skolen skal holde foreldremøte ved skolestart.

•

Foreldrene skal få muntlig eller skriftlig informasjon om eleven og foreldrene sine
rettigheter og plikter etter opplæringsloven og forskriften.

•

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

En fullstendig utledning av revisjonskriteriene foreligger i vedlegg 3.
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4. Felles kommunale rutiner for skolemiljø og
samarbeid med tverrfaglige instanser
Fakta
Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
Ringerike kommune har utarbeidet «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø». Den var ferdig utarbeidet i Desember 2017. I planen står det
«Elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for

krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på
skolen, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal det reageres umiddelbart
og iverksettes tiltak. (…)
I denne planen legger Ringerike kommune vekt på at:
•

skolen, elevene og foresatte samarbeider aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere
krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering
alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt til å følge med på om elevene har et trygt og
godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering dersom det er mulig

•

•

tydelig ledelse og gode systemer er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere
krenkelser

•

lokale tiltak og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

Planen fremkommer det at Ringerike kommunes handlingsplan «Sammen skaper vi Ringeriksskolenutviklingsmål 2017 2021» har følgende mål for læringsmiljøet: Alle elever opplever et raust og støttende
læringsmiljø. Elevene opplever tilhørighet og inkludering, elevene opplever et læringsmiljø uten
krenkelser og mobbing og elevene opplever samarbeid og samhandling.
Skolene og de ansatte i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for krenkende
ord og handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet på disse
områdene:

Forebygging
•

Ledelse og organisering
o God klasseledelse med nulltoleranse
o

Klare regler og konsekvenser

o
o

Gode inspeksjonsordninger
Leder har ansvaret for at ordensreglementet evalueres årlig
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•

•

Relasjoner
o
o

Klasseregler drøftes og utarbeides
Mobbing og læringsmiljø er tema i klassene

o
o

Elevene trivsel er et tema i elevsamtalene
Fadderordning for elever i småskolen

o

Elevrådet er en aktiv medspiller

Samarbeid hjem-skole
o Skolen har informasjonsplikt, og informerer om aktivitetsplikten, den skjerpede
aktivitetsplikten og muligheten til å melde en sak til Fylkesmannen
o

Skolen gir god informasjon i møte med nye elever og foreldre

o

Skolens planer og systematiske arbeid for et trygt og godt skolemiljø er tema på
foreldremøter

o

Elevenes trivsel er tema på foreldresamtalene

o

Det er lav terskel for kontakt mellom foresatte og skole

o

Skolen gir de foresatte anledning til å delta på aktivitet og skape et godt klassemiljø og
skolemiljø

•

Konkretisering og egne program for forebygging
o
o

Skolene skal konkretisere hvordan de gjennomfører de forebyggende arbeidet
Skolene benytter «Mitt valg» på barneskolen. Skolene skal ha trivselsledere osv

I planen under kap. 3 - Avdekking og meldeplikt - Ringeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing,
diskriminering, vold og rasisme og andre former for krenkende ord og handlinger.
Planen inneholder også rutiner for aktivitetsplikten:
«Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
•

plikt til å følge med

•
•

plikt til å gripe inn
plikt til å varsle rektor
plikt til å gjøre undersøkelser raskt

•

plikt til å sette i gang egnede tiltak

•

Oppfylles ikke aktivitetsplikten i henhold til §9A- 4 første og andre ledd, og §9A - 5 kan den enkelte
medarbeider straffes med bøter eller fengsel opp til 3 måneder. (Oppl.l. § 9A -1 3 )
Skolen har en handlingsplikt når elever sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Da må skolen innen
en uke (5 arbeidsdager) lage en skriftlig aktivitetsplan (Se skjema 7.4). Den skal inneholde følgende
momenter:
a)
b)
c)
d)
e)

En beskrivelse av hvilket problem tiltakene skal løse
Hvilke tiltak som skal settes inn
Når tiltakene skal gjennomføres
Hvem som har ans var for å gjennomføre tiltakene
Når tiltakene skal evalueres.»
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I tillegg står det i planen at for å avdekke mobbing og krenkende adferd har hver skole:
•

Årlig trivselsundersøkelsen

•

Fokus på elevens trivsel

•

Gode vakt- og tilsynsordninger

•

Gode rutiner for å melde rektor ved krenkelser

•

Fokus på digital mobbing og arbeid med digital dømmekraft

Og for å avdekke mobbing og krenkende adferd er det viktig at de foresatte:
•

Gir skolen beskjed så raskt som mulig ved mistanke om krenkelser

•

Følger opp klassemiljøet som foresatte

I kapittel 4 er prosedyrene ved krenkelser beskrevet. Prosedyren angir hva som skal gjøres og hvem som
har ansvaret for å gjøre det. Den er delt opp i hva som skal gjøres når henvendelser mottas, informasjon
og planlegging, samtale med den som blir utsatt for krenkende adferd, samtale med de som utøver
krenkelsene, foreldrene informeres, aktivitetsplan skrives, oppfølging og dokumentasjon.
I kapittel 5 Prosedyrer ved vold/trusler har kommunen også utarbeidet en prosedyre for håndtering av
vold og trusler. Også i denne prosedyren fremkommer det hvem som skal gjøre hva når. Det skal blant
annet gripes inn og situasjonen skal stabiliseres og det er beskrevet hvordan saken skal følges opp.
I kapittel 6 System og kontinuerlig arbeid har kommune utarbeidet en prosedyre for forebyggende
arbeid. Prosedyren angir hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig og når aktiviteten skal avgjøres. Det
forebyggende arbeidet som pålegges er:
•

Opplæring av ansatte

•

Informasjon til elever og foresatte

•

Inspeksjon

•

Melderutiner og registrering

•

Ordensreglement

•

Elevrådet

•

Råd og utvalg

•

Årsrapport

•

Dialogmøte

Planen inneholder også ulike maler for ovennevnte arbeid.
Hov ungdomsskole
I forbindelse med forvaltningsrevisjon av elevenes skolemiljø i Ringerike kommune ba Ringerike
kommune om at det ikke ble gjennomført revisjon av Hov ungdomsskole. Hov ungdomsskole var i
utgangspunktet en av de skolene revisjonen var tenkt innrettet mot. Vi etterkom kommunens ønske. Vi
etterspurte imidlertid en redegjørelse for hva Hov ungdomsskole og kommune hadde gjort siden
Fylkesmannen gjennomførte hendelsesbasert tilsyn på skolen i 2015/16 for å bedre det psykososiale
skolemiljøet på skolen.
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Rektor ved Hov ungdomsskole sendte i den forbindelse inn en redegjørelse, samt et brev fra
Fylkesmannen i Buskerud; avslutning av tilsyn – datert 04, januar 2018.
Rektor forteller blant at:
«I arbeidet med å forebygge krenkelser har skolen gjort følgende:
•

I skolens rutiner og handlingsplaner er det lagt inn et eget punkt om at kontaktlærer, i
arbeidet med å innarbeide og bryte ned skolens ordensreglement til klasseregler elever og
lærere er enige om, gjennomfører samtaler med elevene om hva krenkelser kan være og
avklarer felles forståelse for hva som kan kjennetegne krenkelser og eksempler på hva som
kan oppfattes som krenkelser. Skolen innhenter her eksempler fra elevene på hva de kan
oppleve som krenkelser i sin skolehverdag.

•

I skolens informasjonsbrosjyre til personal angis alle skolens rutiner knyttet til arbeid med bl.a
skolemiljøet. Deler av materialet gås gjennom i felles møter, både i hele personalet og for
videre oppfølging i avdelinger. Den enkelte ansatte signerer på at informasjonen er lest og
forstått.
Skolen organiserte en bred brukermedvirkningsarena for utarbeidelse av et verdidokument
som en direkte følge av det hendelsesbaserte tilsynet etter Oppl.l § 9A i 2016/2017.
Verdidokumentet er revidert årlig i SMU og skal nå endres som en del av arbeidet med
Fagfornyelse og behov for en ny definert pedagogisk plattform i forbindelse med ny skole.
Arbeidet ble igangsatt i november 2019 og vil være en prosess først internt i personalet før
det tas med i prosesser med våre elever og foreldre.
Elever opplever et skolemiljø som tryggere når mange kjenner hverandre og det er bygd
gode relasjoner på tvers av klasser og trinn. Et trygt skolemiljø utvikler mer robuste elever
som er støttende i relasjonen til hverandre.

•

•

•

Skolen innførte en tilpasset variant av (VIP) Makkerskap for alle klasser høsten 2018. Metoden
var prøvd ut i en klasse der det var avdekket mobbing i form av utestengelse gjennom
Innblikk-metoden. VIP Makkerskap er brukt i videregående skoler i tidligere Buskerud fylke.
Hov ungdomsskole har tilpasset modellen til ungdomsskole og bruker denne i arbeidet med
å organisere læringsarbeid i klassen. Hov ungdomsskole er i dag i en prosjektgruppe, satt ned
av Vestre Viken, for å utarbeide en egen modell/pilot for ungdomsskoler der også foresatte
skal bli en viktig aktør.

•

Skolens samarbeidsutvalg (SU) vedtok skoleåret 2018/2019 å innføre
Trivselslederprogrammet for skolen. Dette som et resultat av skolens resultater i
Elevundersøkelse viser at skolemotivasjonen synker dramatisk fra 8. til 10.trinn hos oss og vi
tror mer systematisk aktivitet i friminuttene kan påvirke dette i positiv retning.
Elevrådsrepresentantene i SU besøkte Hole ungdomsskole og så hvordan de arbeidet med
dette. TL-programmet startet opp i januar 2020 og er i en implementeringsfase. Skolen har,
sammen med FAU, forpliktet seg til å følge programmet i minimum tre år.

•

Skolens elevråd utarbeider hver høst mål for sitt arbeid med skolemiljø. Inneværende år har
elevrådet satt ned to undergrupper; en Gledesgruppe og en Cup-gruppe, som arrangerer
ulike annerledesdager og aktiviteter gjennom skoleåret, som tiltak for å nå egne mål.

I arbeidet med å avdekke krenkelser har skolen gjort følgende:
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

21

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

•

•

Skolen har inntil desember 2019 brukt Spekter i det systematiske arbeidet med å innhente
informasjon om hvordan elevene opplever sin skolehverdag. Spekter er lastet opp i
nettportalen Klassetrivsel for digital gjennomføring. I skolen versjon av Spekter er det lagt inn
et eget spørsmål om elever opplever å bli/ har blitt krenket av voksne ved skolen. Elever og
foresatte er informert om at ved bekreftelse på dette punktet vil avdelingsleder følge opp
dette spørsmålet, eventuelt en annen voksen eleven har tillit til. Skolen har arbeidet med å
trygge elevene på at det er viktig at de melder ifra. Etter saken i Arendal kommune, jf bruk av
Spekter og Datatilsynets konklusjoner, har skoleeier bestemt at undersøkelsen ikke skal
brukes i Ringerike kommune.
Hov ungdomsskole vil bruke andre ressurser i Klassetrivsel til å innhente informasjon om
elevenes opplevelse av skolemiljø og arbeider med å finne en god løsning på dette som
ligger innenfor de rammer Datatilsynet har satt.

•

Om Spekter, eller andre henvendelser, har avdekket krenkelser og/eller mobbing har skolen
innført arbeid med Innblikk som metode. Hele personalet har hatt innføring i metoden.
Innblikk er utarbeidet ved Læringsmiljøsenteret og ble introdusert i skolens personalgruppe
våren 2017.

•

Innblikk er i dag en del av skolens systemrettede arbeid, både for grundig kartlegging,
avdekking og avklarte intervensjoner innad i klasser. Det er i tillegg et kompetansehevende
tiltak i personalet mht systematisk arbeid med innhenting av informasjon via undersøkelser,
observasjoner og intervjuer til analyse og iverksetting av konkrete tiltak.
Skolen har i mange år brukt Elevundersøkelsen på alle trinn. Inneværende skoleår har vi
ytterligere delt den opp slik at skolen får resultater på klassenivå. På denne måten har vi
resultater elevene kjenner seg mer igjen i når de bearbeides klassevis og tiltakene blir mer
riktige inn i den enkelte klasse.

•

I arbeidet med å informere alle berørte parter i skolemiljøsaker for å skape trygghet har skolen gjort
følgende:
•

Rutinemessig gjennomgang av aktuelle saker i skolens ledergruppe for felles avklaring om
hvem som skal informeres.

•

Informasjon fra skolen til alle foresatte og elever eller til grupper av elever og foresatte, med
informasjon som skal sikre å trygge skolens brukere sendes oftere enn før. Emnet blir holdt
oppe i skolens samarbeidsutvalg for å sikre at skolen innhenter informasjon fra både elever
og foreldre om hvordan de opplever informasjonsflyten fra skolen.»

I brev datert 4. januar 2018 fra Fylkesmannen i Buskerud fremkommer det at de gjennomførte et
oppfølgingsmøte med skolen etter tilsynet som ble gjennomført i 2016. Fylkesmannen gjennomført i
dette møte samtaler med elever, foresatte, lærere og ledelsen på skolen. Informasjonen som fremkom i
disse samtalene bekreftet at skolen og kommunen hadde fulgt opp påleggene i Fylkesmannens
tilsynsrapport og gjennomført de tiltakene som var nødvendig for å rette lovbruddene.
Basert på dette, samt skriftlige tilbakemeldinger i mars 2017 fra skolen avsluttet Fylkesmannen tilsynet i
januar 2018.
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Tyristrand skole
Under revisjonen kom det frem informasjon om eventuelle utfordringer med skolemiljøet ved Tyristrand
skole. I den forbindelse ba VKR om å få tilsendt en redegjørelse fra skoleeier og rektor.
Skolen forteller dette om skolens arbeid rundt mobbetall på Elevundersøkelsen på et trinn 2019.

«Bakgrunnsinformasjon:
På xxx trinn har vi x elever, x gutter og x jenter. Elevene er delt inn i to basisgrupper.
Dette er et trinn det har blitt jobbet mye med. Enkeltelever har hatt tett oppfølging siden de
startet på skolen, men som trinn har det krevd mye arbeid med det psykososial miljøet på hele
mellomtrinnet. Det er utfordringer både i forhold til enkeltelever og gruppedynamikk i den ene
basisgruppa. Det er ingen overraskelser for skolen at resultatet på Elevundersøkelsen ble som
det ble, og skolen har oversikt over hvem som har blitt mobbet, hvem som blir mobbet og hvem
som mobber. Skolen har skrevet aktivitetsplaner hvor mobbingen går på språkbruk og krenkende
kommentarer. Det gjennomføres møter med foresatte og elever i forkant av at det skrives en
aktivitetsplan, det er evalueringsmøter og planen avsluttes når foresatte og elever mener at
tiltakene har gjort at elevens psykososiale hverdag er god. Vi har også skrevet aktivitetsplan for
eleven som mobber. Rektor har hatt dialog med mobbeombudet og PPT i forhold til hvordan
skolen best kan skrive aktivitetsplaner for elever som mobber andre og hva som kan være gode
tiltak for å bedre situasjonen.
Følgende tiltak har vært jobbet med på dette skoleåret:
•

•

Den ene basisgruppen byttet avdeling i skolebygget. Dette gjorde at gruppene fikk litt
større avstand fra hverandre, og arena for mobbing ble fjernet. Trinnet er organisert med
en tre-deling på fredager slik at vi har klart å gjennomføre en uteskole med 1/3 av
elevene hver uke. Dette er en rullering slik at alle elever har en praktisk uteskoledag hver
tredje uke. Slik får elevene bygget relasjoner på tvers av klassene, i mindre grupper,
under tilrettelagte forhold.
Trinnet er meldt inn som systemsak til PPT. Vi har gjennomført ART for trinnet. Et tverrsnitt
av trinnet har deltatt på grupper med ART-veileder. Resten av trinnet har også jobbet
med temaene i klassen parallelt med ART gruppen. Miljøveileder er i klasseromsområdet
før skoledagen starter, slik at hun kan observere stemningen og eventuelt veilede ved
behov. Hun er også tilstede i timer som vi vet kan være vanskelige for enkeltelever.
Arenaer der det lett kunne oppstå konflikter er tatt bort, som f.eks. sofagruppe. Skolen har
tatt i bruk idrettshallen i matfriminuttene tre dager i uka. En rullering slik at alle trinn på
barneskolen kan få være inne en dag i uka og holde på med hallaktiviteter.»

Skolen forteller også at da media omtalte resultatet fra elevundersøkelsen fikk dette stor innvirkning på
elevgruppen og foresatte. Noe som førte til mye uro på skolen. Skolen forteller også at Mobbeombudets
uttalelser i saken ikke bidro til å roe elever og foreldre. Dette til tross for at skolen hadde hatt bistand av
ombudet tidligere og samarbeidet godt med henne.
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Rektor forteller også at:

«I forlengelse av artikkelen som ble skrevet skulle RB ta kontakt med rektor fredag 28.02.20 for å
få en uttalelse til saken. Da RB fremdeles ikke hadde tatt kontakt torsdag 05.03.20, tok rektor selv
kontakt med journalisten i samråd med skoleeier ved kommunalsjef. Kommunalsjefen var
allerede informert om utfordringene på trinnet. Rektor følte at det var viktig å løfte skolens syn på
saken, og spesielt fordi elevene hadde det veldig ugreit. Det var helt tydelig at journalisten i
utgangspunktet ikke hadde tenkt å skrive noe om skolens tanker om saken. Da rektor sa at skolen
mente at artikkelen var et brudd på personvernet, kom journalisten etter lunsj. (…)
Det er dette som gjør at vi mener at personvernet er brutt. Tyristrand er et lite sted, 32 elever har
svart, det blir for «gjennomsiktig». De aller fleste på skolen, samt mange i lokalsamfunnet, vet hva
som gjør at mobbetallet på trinnet er så høyt som det er. Øyvind Lien (en annen journalist) skriver i
en annen artikkel: «Lærerne har et spesielt ansvar å følge med og oppfordrer alle, spesielt i dette
tilfellet, å følge bedre med». Tyristrand skole har dedikerte, engasjerte og dyktige kontaktlærere,
faglærere, fagarbeidere, miljøveileder og helsesykepleier som jobber hver time, hver dag, i
måneder og år for at elevene skal ha et godt læringsmiljø og god trivsel. Siden de er så tett på er
heller ikke resultatet overraskende. Vi er bekymret for tallet, men vi vet om elevene som blir
mobbet, eller har blitt mobbet. Vi har aktivitetsplaner i forhold til §9A og disse skrives i samarbeid
med elever og foresatte. Det er elever og foresatte som avgjør når aktivitetsplaner kan avsluttes.
Vi også vet hvem som mobber. Mange lurer nok på hvorfor det ikke stopper. Vi jobber med
elever, mennesker. Vi gjør strakstiltak når det trengs, men den viktigste jobben tar tid fordi det
krever en endring hos mennesker. Målet vårt er alle skal ha det bra. Derfor gjøres det mange
målretta tiltak kontinuerlig. På foreldremøtene i høst informerte rektor om §9A og
aktivitetsplikten fordi skolen er avhengig av laget rundt elevene. Foresatte er viktig for at skolen
skal ta tak i alle saker. Elevene forteller mye hjemme som vi trenger å vite for å kunne hjelpe best
mulig. Det er et stort team rundt elever og klasse, og PPT er en viktig samarbeidspartner. Rektor
har vært i kontakt med Bodil Houg angående hvordan man kan skrive gode aktivitetsplaner i
forhold til elever som mobber. Da har rektor spurt etter råd i forhold til hva som er gode mål å
jobbe mot. Elevene på trinnet føler seg uthengt og tråkket på. De ønsker å være stolte av skolen
sin fordi de har sin tilhørighet her. De trives på skolen (noe som ikke nevnes i artikkelen. Det er
ingen på trinnet som svarer at de ikke trives til tross for mobbing). De forstår ikke at det kan være
lov å henge ut en klasse på denne måten, og hadde noen bare spurt dem, kunne de sagt hva
som ble gjort for at de skal ha det bedre. De som har svart at de blir mobbet føler at de har all
skyld i at skolen blir hengt ut på denne måten. Dette har resultert i at trinnet jobber med et
leserinnlegg. De har hatt idemyldring slik at alle kan få si det de mener. De får stor støtte fra FAU i
forhold til at de engasjerer seg i det.»
Rektor skriver også at skolen jobber aktivt med to trinn. Det er tett samarbeid med PPT, barnevern,
miljøveileder og helsesykepleier. I forhold til ett trinn må vi fortsette å jobbe tett opp mot enkeltelever, og
vi skal gjøre alt vi kan for at alle elevene skal føle at de har et trygt og godt psykososialt miljø. For skolen
er det viktig å holde skoleeier informert i utfordrende saker.
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Samarbeidende tverrfaglige instanser
PPT server 15 skoler, hvorav 3 skoler er private. PPT skal generelt bidra som støttetjeneste til skolen og
læringsmiljø. PPT tar imot formelle henvisninger på systemnivå, men til tider har PPT så mange
individsaker at det kan bli vanskelig å prioritere systemsaker og læringsmiljøsaker. PPT har likevel satt av
tid til læringsmiljø- og klassemiljøsaker. Med det håper de at det kan bli færre individsaker.
I læringsmiljøsaker inngår de en samarbeidsavtale med skolen. I den fremgår det hva skolen forventer,
tidsomfanget og samarbeid med foreldre. PPT har mellom ti til tjue systemsaker hvert år. Det er flere
systemsaker enn hva de har kapasitet til. Læringsmiljøsaker er sammensatte saker som består av fire
samarbeidende parter, PPT, skole, foreldre og elever.
I systemsakene har de først en avklaring med ledelsen, deretter observerer de elever og lærere, samt at
de gir informasjon til foresatte. De arbeider også med å skape tillitt mellom foresatte og skolen. I slike
tilfeller veileder de både skolen og foresatte. I systemsakene er kommunikasjon veldig viktig, Skolene må
sette opp konkrete mål for å bedre klassemiljøet og ikke skyve ansvaret over på elevene og foreldrene.
Skjer dette må PPT inn å veilede skolen.
Noen av tiltakene PPT kan foreslå i læringsmiljøsaker er flere ressurser, andre ressurser og veilede lærere
om klasseledelse og å se sin elevgruppe. PPT veileder også skolene i å lage gode aktivitetsplaner. PPT
forteller at skolene følger deres forslag til tiltak også der de ber skolen om å bytte lærer i klassen eller
iverksette en annen organisering av trinnet.
PPT arrangere kurs og konferanser der både skolen, Miljøveilederene, mobbeombudet og miljøteam kan
delta. PPT arbeider også med mobbeombudet i Viken. De har samarbeidet tett i fem år. I tillegg
samarbeider de med høyskolen i Innlandet. Dette bidrar til kompetanseheving hos PPT.
PPT har anbefalt kommunen å etablere et innsatsteam mot mobbing. Innsatsteamet kan arbeide med
skolene i de tunge skolemiljø og læringsmiljøsakene. De vil være et organ som kommer utenfra skolen
selv og kan dermed lettere bidra til å løse konflikter mellom partene i sakene.
Kommunepsykologen har en bred rolle ovenfor innbyggere i alderen 0-23 år. Kommunepsykologen
arbeider tett opp mot helsesykepleierne. De drøfter saker generelt og hun mottar individsaker fra dem.
Kommunepsykologen deltar ikke på fagteam, men dersom det oppstår saker med behov for hennes
bistand vil helsesykepleieren videreformidle disse sakene. Det er også helsesykepleieren som
videreformidler informasjon fra rektorene ved skolene i kommunen. Samarbeidet med helsesykepleierne
fungerer godt.
Kommunepsykologen har individsamtaler med barn og foresatte. I tillegg holder kommunepsykologen
kurs og gjennomfører undervisninger, på tema som angst og depresjon og tankevirus. På videregående
skole snakker hun med elever som har symptomer på angst og depresjon, i tillegg til at Vg1 har
undervisning i «Veiledning i psykisk helse».
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Kommunepsykologen forteller at hun opplever at helsesykepleierne er bindeleddet mot skolene. Når det
gjelder samarbeidet med PPT er det på revisjonstidspunktet ikke etablert faste møtepunkter.
Kommunepsykologen håper imidlertid at samarbeidet med PPT kan bli mer lav terskel.
Familiens hus skal bidra til tverrfaglig samarbeid, men det har de ikke klart å etablere ennå. Dermed er
det på samtaletidspunktet slik at hver enhet i huset arbeider selvstendig med skolemiljø og ikke
tverrfaglig. Kommunepsykologen har heller ikke tilstrekkelige ressurser til å arbeide med skolemiljøet, i
og med at hun skal serve hele befolkningen i alderen 0-23, samt de gravide i Ringerike kommune.
Kommunepsykologen forteller at målet er å planlegge bedre for et tverrfaglig samarbeid, og jobbe mer
på systemnivå. Dette krever imidlertid at det må settes av mer tid til dette.
Elever som kommunepsykologen får vite om ivaretas enten av helsesykepleier gjennom veiledning, av
kommunepsykologen eller henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Dette avhenger av symptomtrykk.
De følger nasjonal veileder. Det hender og at foreldre tar direkte kontakt med helsesykepleier med ønske
om psykologbistand.
Kommunepsykologens oppgaver er blant annet:
•

Møtevirksomhet, på enhet og i familiens hus

•

Barselgrupper

•

Fødselsdepresjoner

•

Veileder helsestasjonen for de minste

•

Veileder barneskole gruppe og ungdomsskole gruppe

•

Veileder enhet for Enslige mindreårige flyktninger

•

Helsestasjonen for ungdom - en dag annen hver uke

•

Individsaker – konsultasjoner

•

Kurs

•

Grupper

•

Henviser til BUP og DPS

•

Internopplæring på enheten innen problematikk som møtes hyppig

•

Er en del av kommunens kriseteam

•

Ekstraordinære oppgaver under Corona pandemien

Skolehelsetjenesten fikk ny leder desember 2019. Leder for skolehelsetjenesten savner et tverrfaglig
samarbeid med PPT og barneverntjenesten. Skolehelsetjenesten har fagteam som er tverrfaglige. Det er
helsesykepleieren som leder fagteamene på de ulike skolene. Det er obligatoriske møter som skal
gjennomføres fem ganger i året. Selv om det er helsesykepleier som leder fagteamene er de avhengig
av at skolene tar med saker til møtene og at skolen forstår nytten av fagteamene. I fagteamene
diskuteres saker anonymt eller med samtykke fra foresatte.
De enkelte helsesykepleierne tar med problemstillinger tilbake til sin leder kontinuerlig, samtidig som de
har egne veiledningsdager hver 14. dag. I veiledningsgruppene diskuterer de saker anonymt og det er
med å bidra til erfaringsutveksling.
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Leder for skolehelsetjenesten forteller at det er ulikt hvor flink skolene er i å bruke helsesykepleierne. På
noen skoler foreligger det et godt samarbeid, mens på andre skoler er samarbeidet dårligere. Når det
gjelder miljøveilederne opplever skolehelsetjenesten det som en god ressurs til skolen og Ringerike
kommune. Det er imidlertid viktig at skolene er forberedt på at miljøveilederne kommer og at
miljøveilederens oppgaver er gjennomtenkt.

5. Haugsbygd ungdomsskole
Forebyggende arbeid
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
1.

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

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

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for
arbeidet.
o Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til
skade for elevens helse.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.

5.1.1.

Kontinuerlig og systematisk arbeid

Fakta
Skolen forteller at de har friminuttaktiviteter, lunsjgrupper fire dager per uke med påmelding og/eller
faste dager. Skolen har lagt med dokumentasjon på gjennomførte friminuttaktiviteter for skoleåret
2019/2020. Det kommer frem hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, til hvilket tidspunkt, hvilket trinn
som kan gjøre den, ansvarlig elev og ansvarlig voksen.
Plan for læringsmiljø
Skolen har lagt ved plan over hvordan skolen skal arbeide med gode rammer for læringsmiljøet på
skolen. I planen kommer det frem:
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•

At de voksne skal være tydelige og forutsigbare voksne

•

Gjennomføre klassenstime på alle trinn

•

Ha smileuke

•

Lage klasseregler – skolen har lagt ved eksempler på klasseregler

•

Fadderaktiviteter første ordinære skoleuke – fadderne tar seg av 8. klassingene og sørger for å
inkludere de i skolehverdagen.

•

Ha rammer for oppstart og avslutning av timene

•

Bygge relasjoner, elev/lærer/foreldre

•

Kakeliste og bursdagsliste i klasserommet

•

Lærer bestemmer hvem som sitter med hvem

•

Bruke Spekter minst en gang i året

•

Hyppige elevsamtaler i starten på ungdomsskolen

•

Ha en læringspartner

•

Holde orden i klasserommet

•

Hemmelig venn

Skolen forteller at de har en Miljøveileder som ble ansatt 1. september 2019 og at vedkommende jobber
systemrettet og individuelt. Miljøveilederen samarbeider med helsesykepleier, sitter i ledermøter hver
uke, deltar i sosialpedagogisk team, deltar i fagteam (tverrfaglig team med PPT, barneverntjenesten og
spesialundervisningskoordinator, rådgiver og rektor). I samtaler med ulike grupper kom det frem at
Miljøveilederen bidro positivt til skolemiljøet og klassemiljøet. Hun var ute i elev-gruppen i alle
friminuttene, samt iverksatte ulike miljøtiltak.
Det fremkom også i samtaler med ulike grupper at det var lunsj -møter fire dager i uken på skolen. Det
var lunsj for inviterte elever som skolen mente hadde behov for det. Meningen er at Miljøveilederen skal
utvide dette til også å gjelde lunsjmøter for hele skolen. Ungdomskontakten i kommunen kommer
regelmessig til disse lunsj møtene og da er det hun som styrer hva det skal snakkes om. Ellers brukes
lunsjmøtene til uformelle samtaler og spill. Elevene uttrykte begeistring for Miljøveilederen.
Miljøveilederen har også samtaler med enkeltelever, samtaler med elever som har vært i konflikt, samt
samtaler med foresatte etter behov. Miljøveilederen er også inne i enkelte klasser for å følge opp enkelte
elever, samt at hun har kunst og håndverksgruppe med noen elever for at de skal lære sosial mestring.
Hun deltar også på møter med fagteam, fellesmøter, trinnmøter og samarbeidsmøter med foresatte i 9A
saker. Miljøveilederen har også deltatt i arbeidet med systemsaken mot en av klassen på skolen. Den er
fortsatt pågående.
Informasjonshefte til elever og foreldre
Skolen har også utarbeidet informasjonshefte til elever og foreldre ved skolen for skoleåret 2019/2020.
Heftet inneholder blant annet informasjon om:
•

Skolen

•

Skolens satsningsområder – pedagogisk utvikling – skolen skal ha fokus på lesing og skriving i
alle fag

•

Foreldremøter – gir informasjon om første foreldremøte, samt egne foreldremøter om Rus. I
tillegg gis det informasjon om utviklingssamtaler
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•

Foreldreråd/SU – informasjon om FAU, SU, dato for første møte i FAU, FAU sine faste oppgaver

•

Kontakt mellom skole og hjem – skolen skal kontakte foreldre når det er behov. Klassekontaktene
er foreldrenes nærmeste kontakt

•

Taushetsplikt

•

Aktivitetsdager

•

Skolehelsetjenesten

•

Ordensregler – kommunalt vedtatt ordensreglement

•

Trivselsregler - her står det blant annet at Haugsbygd ungdomsskole er en mobilfri skole

Når det gjelder inspeksjon har skolen utarbeidet inspeksjonsplan, plan for bakvakt og rutiner for
inspeksjon. Inspeksjonsplanen angir hvem som har inspeksjon til hvilken tid og på hvilke områder. I
rutinene fremkommer det at formålet med inspeksjon er å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø
og at det er rektors ansvar at inspeksjonsordningen fungerer. Skolens kvalitetsmål er at alle elever og
foresatte skal føle og oppleve et trygt og godt skolemiljø. I samtaler kom det frem at det opplevdes at
det var tilstrekkelig tilsyn ute i friminuttene. Elevene utrykte imidlertid at de ønsket å få være mer inne i
friminuttene.
I rutinen under evaluering står det «Trivsel og elevenes arbeidsmiljø skal være tema på elevrådsmøte.»
Resultatene av trivselsundersøkelsen skal drøftes i elevråd, personalet og i SU.
Skolen har lagt ved oversikt over tema på foreldremøter for 8. trinn og et felles foreldremøte høsten 2019,
samt elevrådets innspill til sosial uke. På foreldremøtene ser vi at de har snakket om skolehjemsamarbeid, skolens forventninger, foresattes forventninger, informasjon om kap. 9A og et trygt og
godt skolemiljø, samt utvikling av personalet.
Skolen har etablert fagteam. Fagteamet møtes en gang pr. måned. Det ledes av helsesykepleier og
består i tillegg av barnevern, politi, PPT, utekontakt og representanter fra skolen. Hensikten med
fagteamet er å kunne koordinere tidlig innsats med tanke på barn og unge.. Foreldre kan også ta kontakt
med helsesykepleier hvis de ønsker å ta opp saker i fagteam. I samtaler ble det bekreftet at fagteam
fungerte etter intensjonen.
Skolen forteller at elevrådet er aktive i det forebyggende arbeidet med tanke på skolens psykososiale
miljø. Elevrådet har planlagt en sosial uke denne våren, det framkommer i ESA6. I tillegg foreligger rutiner
for inspeksjon og back-up plan ved sykdom (ESA). I samtaler kom det frem at dette måtte utsettes
grunnet Corona, men at elevrådets tiltak skal gjennomføre høsten 2020.
Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år. Dette skoleåret gjennomføres den på 9. og 10.trinn for første
gang. På 8.trinn gjennomfører de en utgave av undersøkelse fra Klassetrivsel, ikke Spekter, men en
anonymisert undersøkelse. Skolen sier også at elevundersøkelsen evalueres hvert år i klasser, elevråd,
personalet og i rådsorganene. Tiltaksplan utarbeides når forbedringsområder er valgt.
Skolen gjennomfører trinnsamtaler med personalet på de enkelte trinn. Dette startet skolen med våren
2020. Der er en evaluering av skoleåret som sådan, men skolemiljøet blir tatt opp spesielt. Alle klasser

6

Et arkiv og saksbehandlingssystem

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

29

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

utarbeider klasseregler hvert skoleår i samarbeid med kontaktlærer. Eksempel på klasseregler sendes i
ESA. Elevene bekreftet at de utarbeidet klasseregler og de var hengt opp i klassen.
Skolen har også en helsesykepleier i 40% stilling. Helsesykepleier har bant annet:
•

Helsesirkelsamtaler i 8 klasse. Der snakker hun blant annet om trivsel på skolen og hjemme

•

Samtaler med enkeltelever

•

Samtaler med kontaktlærere

•

Deltar på overgangsmøte

•

Tiltak på 10. trinn «Tankevirus» - her er også kommunepsykologen inne og underviser både lærer
og elever

•

Har Snap-chat

•

Seksualundervisning på 9. trinn

•

Psykisk helsedag

•

Samarbeider med Miljøveilederen

•

Deltar på fagteam

Skolen forteller at de har hatt fokus på å ha fellesregler på skolen blant de ansatte, slik at alle elever skal
oppleve å bli møtt likt av alle lærerne.
Helsesykepleier blir også kontaktet av rektor, dersom det er behov for at hun skal bidra inn i klassemiljø,
Hun har skoleåret 2019/2020 bidratt inn i en klasse med utfordringer. PPT var også inne i denne klassen
og observerte. Dette ble bekreftet av PPT.
Når det gjelder samarbeidet med PPT kommer det fram at skolen har egen PPT-rådgiver. De deltar på
fagteammøter på skolen og er på revisjonstidspunktet inne i en systemsak på skolen. Der veileder de
skolen i deres arbeid med læringsmiljøet i en klasse. De har i forkant vært inne og observert i klassen.
Saken er fortsatt pågående. De er to PPT-rådgivere som arbeider sammen i denne systemsaken. PPT
deltok også på foreldremøte i saken. Det ble sagt i samtaler at det var behov for tydelig klasseleder i den
aktuelle klassen. I samtalene kom det frem at dette var en pågående sak som ble fulgt opp både av
skolen og PPT.
Skolen har også en rådgiver i 43% stilling. Hun arbeider med enkeltelever, foresatte, lærere eller
klassemiljøsaker. Det kommer an på hva hun blir bedt om å gjøre og hvem som tar kontakt med henne.
Hun deltar også på tverrfaglige prosjekter på skolen, fagteam, sosialpedagogisk møte og hun er
elevrådsveileder, herunder ligger også ansvaret for fadderordningen. Det er elevrådsrepresentanter som
er faddere og de får ansvaret for blant annet å lage sosiale aktiviteter. Elevene har blant annet et eget
rom med spill. Dette rommet er elevstyrt, og tiden der inne er fordelt mellom trinnene. Hun kan også bli
bedt om å bidra inn i elevsaker, der det utarbeides aktivitetsplan.
Når det gjelder rutiner for det forebyggende arbeidet viser vi til kap. 4 og «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan
for å sikre elevene et godt psykososialt miljø».
Elevene fortalte at de ikke hadde hatt samtaler med skolen om trivsel de siste årene, særlig ikke om hva
som ligger i begrepet krenkelse og mobbing. De hadde imidlertid snakket om hvordan de skulle snakke
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til hverandre og nettvett. I samtalene kom det frem at eleven hadde veldig ulik oppfatning av hva som
kunne regnes som krenkelser og mobbing. Hva enkelte elever mente ikke var krenkelser, er i strid med
gjeldende regelverk. Til tross for dette kom det ikke frem i samtalene med elevene at de opplevde
skolen som utrygg. Det ble sagt at de opplevde skolen som trygg og at de ikke kjente til noen som
mobbet eller ble mobbet. Dersom slike hendelser oppstod ville de bli håndtert av de ansatte.

I samtale med foresatte kom det frem at:
•

De opplever at skolen er trygg og god.

•

de ansatte er omsorgsfull.

•

skolen alltid gir beskjed om det negative

•

enkelte opplever at skolen i noen saker kan gi informasjon litt for sent. Dette gjelder i klasser med
utfordringer

•

de savner positive tilbakemeldinger

•

det er ulikt hvor godt kontaktlærere informerer

•

de ønsker mer informasjon fra kontaktlærer ikke nødvendigvis rektor

Foresatte fortalte også at de opplevde at skolemiljøet var preget av faste gjenger, som hadde holdt
sammen siden barneskolen. Dette var særlig aktuelt blant jentene. Foresatte savnet at skolen iverksatte
tiltak for å løse opp disse gjengene ved organisering i timene, slik at jentene kunne bli kjent med
hverandre på tvers av sin egen gjeng. Det ble sagt at foresatte mente det var flere jenter som var
ensomme, selv om de var med i en «sin gjeng», og trengte hjelp til å bryte ut og bli kjent med andre
jenter.
Vurdering
Revisjonskriterier:
•

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.
o

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

I opplæringsloven er det sagt at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen,
miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har
ansvaret for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på
barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.
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Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og rutiner for arbeidet med å sikre et trygt og godt
skolemiljø.
Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og
tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Det kommer også frem
både i dokumentasjon og i samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Det blir blant annet sagt at
rektor er synlig i elevmiljøet og at hun er rask til å håndtere ting.
Til tross for at skolen arbeider systematisk og kontinuerlig for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til
eleven, samt at eleven gir utrykk for trivsel på skolen, mener vi at skolen må arbeide mer med å skape en
felles forståelse blant alle elevene i hva som ligger i begrepene mobbing og krenkelser. Denne
forståelsen bør være i samsvar med lovens definisjoner. Vi legger da vekt på det som kom frem i
samtalene med elevene om at enkelt elever har en forståelse av hva som er krenkelser, som er i strid
med gjeldende regelverk.

5.1.2.

Informasjonsplikten

Fakta
Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
«Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» beskriver hva som ligger i
skolens informasjonsplikt. I planen legger Ringerike kommune vekt på at skolen, elevene og foresatte
skal samarbeide aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser. Planen viser til at det er viktig
med positive relasjoner mellom lærere og foreldre og disse har positive forventninger til elevene. I planen
skriver kommunen at
•

«skolen har informasjonsplikt, og informerer om aktivitetsplikten, den skjerpede aktivitetsplikten
og muligheten til å melde en sak til Fylkesmannen

•

skolen gir god informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan for overganger)
skolens planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte gruppe/klasse er tema på
foreldremøte

•
•
•
•

elevenes trivsel er tema på foreldresamtalene
det er lav terske l for kontakt mellom foresatte og skole
skolen gir de foresatte anledning til å delta aktivt og å skape et positivt miljø i klassen og på
skolen , for eksempel vennegrupper.»

Planen omhandler også foresattes ansvar, samt at meldinger fra foresatte eller elever om krenkelser
alltid skal tas på alvor. Det følger også av planen at foresatte skal varsles i saker som omhandler eget
barn både ved krenkelser og vold. Det kommer også spesifikt frem i planen at skolen skal gi informasjon
til elever og foresatte om situasjoner som truer skolemiljøet.
Planen sier også at foresatte og elever skal ha informasjon om kap. 9A, samt kommunens trivselsplan og
ordensreglement. Innsendt dokumentasjon og samtaler bekrefter at dette blir gjort.
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Skolen forteller at elever og foresatte blir informert i infoheftet som skolen utgir hver høst. Nye
8.trinnselever får informasjon våren i 7.trinn, når rektor og rådgiver besøker barneskolene. Foresatte får
informasjon på foreldremøtet våren i 7.trinn. I tillegg får alle foreldre informasjon på nytt på felles
foreldremøte seint august/tidlig september. Mobbeombudet inviteres også en gang i løpet av en treårsperiode for å sikre at alle foresatte/elever skal ha hørt henne.
I samtaler og innsendt dokumentasjon kommer det frem at foresatte får informasjon om kap. 9A og
rettighetene om dette ved oppstart hvert skoleår. I samtaler med flere grupper kom det frem at skolen
gav generell og individuell informasjon til foresatte om læringsmiljø, klassemiljø og skolemiljø, samtidig
som de ivaretok taushetsplikten. Ledelsen fortalte imidlertid at de av og til var usikre på hvor mye
informasjon de kunne gi til foresatte uten å bryte den lovpålagte taushetsplikten. På bakgrunn av det var
ledelsen usikker på om de alltid og i alle situasjoner gav tilstrekkelig informasjon om utfordringer i
klassemiljøer. Imidlertid fremkom det fra andre vi snakket med at skolen hadde god kontakt med
foresatte og at de ofte tok både kontakt på telefon og sendte epost til foresatte. Foresatte bekrefter
likevel at ledelsen i enkelte situasjoner framstår som usikre på hvilken informasjon som kan gis til de ulike
klasser, i redsel for å bryte taushetsplikten.
Foresatte forteller i tillegg at skolen kan bli bedre på å informere om positive hendelser på skolen,
satsninger og nyansettelser. Det kan være informasjon om hvordan en skoletur har vært, hvordan sosiale
tiltak på skolen har gått osv. Slik positiv informasjon ønsket de ikke å motta på SMS, men på en annen
informasjonsplattform.
Foresatte sa også at de savnet og ønsket informasjon om miljøveileder rolle. De ønsket seg et
informasjonsmøte med miljøveileder, der hun blant annet orienterte om
•

sin rolle

•

erfaringer fra første arbeidsår

•

oppgaver hun vil jobbe med fremover

•

hvilke mål hun har satt seg

•

hvilke metoder hun bruker

I tillegg sa foresatte at de ønsket et skriv fra skolen der de redegjorde for hvilke informasjonsplattformer
som bruktes til ulik informasjon. Foresatte mente at SMS ikke var egnet til å motta all informasjon fra
skolen på. Det ble sagt at det var uklart hvor skolen la ut ulik informasjon og at informasjonen var
vanskelig tilgjengelig.
Det var imidlertid noen foresatte som syntes det kom nok informasjon fra skolen.
Rektor forteller at de fra og med høsten 2020 vil ha større fokus på aktivitetsplikten i skolens
informasjonshefte til foresatte og elever.
Vurdering
Revisjonskriterium:
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•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade
for elevens helse.

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner noe
ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles om
det.
Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det er
også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret.
Mange foresatte er fornøyd med både hvordan, hvor ofte og hvilken informasjon de får fra sine
kontaktlærere og skolen generelt. Skolen selv var imidlertid litt i tvil om de alltid gav tilstrekkelig
informasjon, grunnet frykt av å bryte taushetsplikten. Ledelsen ville imidlertid i fremtiden være opptatt av
å sikre at de alltid gav tilstrekkelig informasjon og ofte nok informasjon i saker som angikk skolemiljø og
klassemiljø.
Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A, og om
forhold ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene. Vi finner dermed ikke grunnlag for å gi
anbefaling på dette området.
Vi mener likevel at skolen må vurdere innspillene fra foresatte hva gjelder positiv informasjon,
informasjonsmøte med miljøveileder og klargjøre hvilke informasjonsplattformer skolen bruker til ulik
informasjon.

5.1.3.

Råd og utvalg

Fakta
Informasjonshefte til elever og foresatte
I informasjonshefte til elever og foresatte for skoleåret 2019/2020 fremkommer det at

«I hver klasse/dobbeltgruppe velges to av foreldrene som klassekontakter. Den ene av
klassekontaktene fra hver klasse er representant i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), den andre
er vararepresentant. Begge er likeverdige klassekontakter.
Årsmøtet i foreldrerådet holdes 11. september kl.1800. Der blir årsmeldingen gjennomgått. FAU
konstitueres på første møte etter årsmøte, torsdag 26. september kl. 1800. FAU velger to
representanter til SU. SU er skolens høyeste organ.
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FAU arrangerer åpne foreldremøter og står for avslutningsfesten for 10. trinn (9. trinns
foreldre/elever står for arrangementet.) Fau arrangerer også ballkjolesalg i gymsalen.
FAU har rektor som sin nærmeste kontakt på skolen. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har
jevnlig møter gjennom skoleåret. Referatene fra FAU - møtene ligger på foreldreportalen.»
Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» står det at
samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elev- og foreldreråd skal ha jevnlige møter. I tillegg står det at Råd,
utvalg og ansatte skal involveres i skolemiljøsaker, orienteres om planer og vedtak og ta aktivt del i å
skape et godt miljø. Råd og utvalg skal også få komme med forslag og være med å evaluere arbeidet
med skolemiljøet. Det er rektor som er ansvarlig for å sikre dette. Denne evalueringen skal fremgå av
Årsrapporten til skolen.
Skolen forteller at råd og utvalg er opprettet og fungerer godt. Dette bekreftes i innsendt dokumentasjon
og i samtaler med flere av gruppene. Elevene derimot pekte på at saker som ble lagt frem for elevrådet
tok lang tid å få svar på og at de fikk lite informasjon om utviklingen i saken. Elevene savnet også en
dedikert tid til elevrådsarbeid i klassene, da denne tiden ofte falt bort grunnet andre oppgaver. Her vil vi
vise til at elevene savnet klassens time, der de hadde anledning til å snakke om saker som opptok dem
og om trivsel.
Representant fra FAU forteller at FAU fungerer og at det er stort engasjement i gruppen. De får forelagt
saker som gjelder skolemiljø. FAU står bak innkjøp av krakker til skolen, belysning ute i skolegården, samt
at de arbeider med å utforme skolegården. FAU forteller at de meldte avvik i kommunens avvikssystem
grunnet manglende belysning i skolegården tok veldig lang tid før kommunen responderte og sendte
noen til skolen får å bytte lyspærer. Ellers ble det sagt at FAU har jevnlige møter og at rektor er
samarbeidsperson for FAU.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.

SU, SMU og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig
tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det
systematiske arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme med
fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet.
I samtaler med ansatte, foresatte og elever bekreftes det at råd og utvalg fungere etter sine intensjoner.
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På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger. Vi vil likevel peke på at skolen må sikre at
elevrådet får tid til å ta opp elevrådssaker i klassene og at elevrådet og eleven får jevnlig informasjon om
saksgangen i saker, der det tar lang tid å gjennomføre prosjekter.

Aktivitetsplikten
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
1.

Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt?

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

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

•

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

•

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

•

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

5.2.1.

Følge med

Fakta
Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» står det at
Ringeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme og andre former for
krenkende ord og handlinger. Sentrale begreper er varsle, undersøke og gripe inn. I planen står det også
«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og

gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er
mogleg.»
Videre fremkommer det at

«Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
•

plikt til å følge med»

Skolen forteller at alle ansatte er informert om plikten til å følge med, herunder også helsesykepleier,
miljøveileder, renholder og vaktmester. Dette blir gjort ved gjennomgang av rutiner med personalet.
Skolen forteller at de har gått igjennom aktivitetsplikten og at de snakker om skolemiljøet jevnlig på
avdelingsmøter, sos.ped.-møter og eventuelt på fagteammøter. Det ble bekreftet i samtaler at de ansatte
kjente til plikten til å følge med. Det ble sagt at denne plikten ble tatt opp hvert år på planleggingsdagen
før skolestart og snakket om jevnlig gjennom skoleåret.
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Skolen har også inspeksjonsplan, bakvaktliste og inspeksjonsprosedyrer. I sistnevnte står det at
inspeksjon skal dimensjoneres, slik at hele uteområdet dekkes og at det ved behov skal settes opp ekstra
voksenpersonell ute. I tillegg har skolen plan for sosiale aktiviteter i friminuttene skoleåret 2019/2020. I
samtalene med de ulike gruppene kom det frem at dette ble gjennomført.
Vi ble også fortalt fra ledelsen at alle ansatte ved skolen fulgte med og at også ikke
undervisningspersonell hadde varslet saker om mobbing på skolen.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en
plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg
imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved
skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene.
På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike gruppene
finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. Dette bekreftes i
samtaler med elever som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også ute i friminuttene. Vi
finner dermed ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.

5.2.2.

Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke

Fakta
Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» står det at

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og
gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at
ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og god t skolemiljø, skal skolen
snarast undersøkje saka. (…)
Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
•

(…) plikt til å gripe inn

•

plikt til å varsle rektor
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•

plikt til å gjøre undersøkelser raskt

•

plikt til å sette i gang egnede tiltak»

I kapittel 4 og 5 i planen foreligger det rutiner for å gripe inn, varsle, undersøke ved kunnskap eller
mistanke om kunnskap om krenkelser og vold. I rutinen fremkommer det hvem som er ansvarlig for å
gjøre hva.
Skolen forteller at alle ansatte er informert om aktivitetsplikten og at det er gjennomgås blant annet på
planleggingsdager. I tillegg er dette tema på ulike møtearenaer. Dette bekreftes i samtaler

Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at
rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten
vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe
viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø.
Vårt inntrykk er at de ansatte ved skolen griper inn når de blir klar over/ser at noen blir utsatt for
krenkende ord og handlinger. At de vil undersøke saken og varsle rektor.
På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling.

5.2.3.

Plikt til å varsle skoleeier

Fakta
Skolen forteller at i disse sakene skal avvik meldes i kommunens kvalitetssystem. Dette følger også av
kommunens plan for trivsel i Ringeriksskolene.
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Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller
kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er arbeidsgiver
for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at elevene har et trygt og
godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker
en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan også tenkes at skoleeier har tilgang til
mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier
om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at en ansatt har krenket en elev. De ansatte og
skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i samtalene.
Skolen har ikke hatt saker der ansatte har krenket elever. Elevene fortalte imidlertid at lærer kunne
«Roaste» elever som hadde vært ufin mot andre. Dette syntes ikke elevene var greit. Dette var ledelsen
ikke blitt gjort kjent med.
Vi legger til grunn at ledelsen vil orientere skoleeier dersom de har mistanke om eller blir kjent med at en
ansatte krenker elev/elever. Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. Vi ber likevel
skolen følge opp informasjonen fra elevene.

5.2.4.

Dokumentere aktivitetsplikten

Fakta
Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» fremkommer det at flere
plasser, herunder kapittel 4 og 5 at det arbeidet som gjøre under aktivitetsplikten skal dokumenteres og
hvem som er ansvarlig.
Det står blant annet i planen at rektor skal sikre at logg og arbeidsdokumentasjon lagres i mappe på
skolen og at utskrift av behandlet avvik og aktivitetsplan skal legges i elevmappen på ESA når saken er
avsluttet.
Kommunen har utarbeidet elektronisk mal for hendelsesrapport ved krenkende adferd og meldeskjema
for psykososialt miljø. Sistnevnte kan foresatte benytte når de melder krenkelser.
Skolen forteller at aktivitetsplaner lages og følges opp. Notater skal legges ved saken og i safen. Skolen
har utarbeidet en logg for undersøkelser som gjøres i saker etter opplæringsloven § 9A. Det foreligger
også mal for aktivitetsplaner. Vi ser ikke av innsendt dokumentasjon at logger fylles ut i
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undersøkelsesfasen/aktivitetsfasen.

Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan
(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen
dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende
ledd.
Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men
også for skolen, skoleeier, fylkesmannen og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig
forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en håndgripelig
sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I den nye rollen til
fylkesmannen i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å gjennomgå sakens faktum
raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil dokumentasjonskravet kunne være en styrke i
forbindelse med andre typer saker, for eksempel tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller
arbeidsrettslige saker.
Skolen har ikke lagt ved aktivitetslogg i innsendte saker. Aktivitetsplanen gir heller ikke tilstrekkelig
informasjon om hva skolen har gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Dette vil si at skolen på
revisjonstidspunktet ikke har dokumentere at de oppfyller dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 9
A-4 syvende ledd.

Aktivitetsplan
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
3.

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

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

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i
skolens arbeid.
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•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling:
4.

Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt?

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

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Fakta
5.3.1. Aktivitetsplan og Iverksette tiltak
Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» fremkommer det at
skolene skal utarbeide aktivitetsplaner. Det står at både muntlige og skriftlige henvendelser fra foresatte
utløser en aktivitetsplan. Planen skal utarbeides innen fem arbeidsdager. I planen til kommunen
fremkommer det også hvem som er ansvarlig for å utarbeide aktivitetsplanene. Det er rektor. Det er også
sagt at aktivitetsplanen skal inneholde tiltak og forpliktelser til å følge opp.
Kommunen har utarbeidet mal for aktivitetsplan. Vi ser av innsendt dokumentasjon at denne er kjent og
tatt i bruk. Det fremkommer at elev og foresatt skal skrive under på planen. Aktivitetsplanen som er sendt
inn er forelagt elever og foresatte.
Skolen forteller at de vil innføre en ny mal for aktivitetsplan fra og med 20. mars 2020. Ny mal for
aktivitetsplan er lagt ved og er i samsvar med gjeldende regelverk. I samtaler kommer det frem at de ikke
har noen aktive saker nå og at de nye malene dermed ikke er tatt i bruk ennå.

5.3.2. Høre barnets og barnets beste
Det fremkommer at barn skal høres i «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø».
Det er sagt i planen at eleven skal får vite at skolen bryr seg og at han /hun skal få hjelp og støtte og at
mobbing/adferden skal opphøre. Eleven skal også få informasjon om videre saksgang.
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Aktivitetsplanen vi har fått tilsendt viser at elev har blitt hørt ved at deres synspunkt er skrevet inn i
planen. Videre fremkommer det av innsendte aktivitetsplaner at de skal gjøres kjent for elever og
foresatte.

5.3.3. Oppfølging av iverksatte tiltak
Det følger av «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» at tiltak i
aktivitetsplanen skal følges opp og at det er rektor og kontaktlærer som er ansvarlig for å sikre dette. Det
fremkommer at skolen skal følge opp saken til saken er løst og elever og foresatte er enig i dette.
I innsendte aktivitetsplaner bekreftes det at saken avsluttes i samarbeid med foresatte og elever.

Vurdering
Revisjonskriterier:
•

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

•

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge
for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.
Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette
innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene
og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et
egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er
umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å
understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis
evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette
føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.
Vårt inntrykk er at skolen utarbeider aktivitetsplaner og setter inn egnede tiltak, i de sakene revisjonen har
fått forelagt, for å sørge for at elev (er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en
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undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i
innsendt dokumentasjon og samtaler med skolen.
Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende
hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 A-4
femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12. I
kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid går
barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at kravene i
opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt dokumentasjon
og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.
Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og at nye tiltak blir
iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. Det
følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle parter er
enig om det.
Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og
plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at eleven blir hørt og får uttale seg i sin
egen sak.

Skole-hjemsamarbeid
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
1.

Sørger kommunen/skolene for et godt skole- hjemsamarbeid?

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

Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet.

•

Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret.

•

Skolen skal holde foreldremøte ved skolestart.

•

Foreldrene skal få muntlig eller skriftlig informasjon om eleven og foreldrene sine rettigheter
og plikter etter opplæringsloven og forskriften.

•

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

I informasjonsheftet står det skrevet at
«Fra skolens side blir det tatt kontakt når det er behov for å informere om noe som angår

enkeltelever. Det er også fint hvis dere foreldre tar kontakt med oss om ting som angår deres barn.
Klassekontaktene er foreldrenes nærmeste kontakt i forholdet til skolen når en ønsker å ta opp
saker, men ikke vil gjøre det direkte selv.»
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Det fremkommer også i «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» at
skolen skal sikre et godt skole-hjemsamarbeid.
I samtaler med de ulike gruppene kom det frem at skole- hjemsamarbeidet fungerte. Foresatte hadde
ingen merknader til dette.
Vurdering
Skolen skal sørge for et godt samarbeid med hjemmet. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og
bidra til eleven sin faglige og sosial utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for
å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom annet fører til at flere
fullfører videregående opplæring.
På bakgrunn av det som kommer frem finner vi at skolen ivaretar sitt ansvar hva gjelder skole- hjem
samarbeid og viser ellers til det som er sagt under pkt. 5.1.1.

6. Veienmarka ungdomsskole
Forebyggende arbeid
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
2.

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

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

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for
arbeidet.
o

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til
skade for elevens helse.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.
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6.1.1.

Kontinuerlig og systematisk arbeid

Fakta
Skolen forteller at de skal jobbe forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et godt
psykososialt skolemiljø. Veienmarka ungdomsskole har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold,
diskriminering og trakassering. Skolen opplyser at de forholder seg til kommunal forskrift om
ordensreglement for grunnskolene i Ringerike og kommunens plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø.
I tillegg kommer skolens eget ordensreglement og inspeksjonsinstruks. Skolen forteller også at de
gjennomfører elevundersøkelsen hvert år på alle trinn. Skolen har lagt ved elevundersøkelsen for de siste
3 årene. I elevundersøkelsen kommer det ifølge skolen tydelig frem at punkt 2 i undersøkelsen,
Arbeidsmiljø, har hatt en svært positiv utvikling de siste 3 årene. Omtrent halvparten av klassene har i
tillegg gjennomført trivselsundersøkelsen Spekter. Skolen forteller at på grunn av usikkerhet rundt GPDR
har kommunen besluttet å legge denne på is inntil videre.
Elevundersøkelsen viser at skolen har et forbedringspotensial på motivasjon, arbeidsro, elevdemokrati og
i enkelte klasse også støtte fra lærerne. I skolens egen trivselsundersøkelsen i 2019 viser resultatene at
over halvparten av elevene mener det er uro i klassene og at nesten like mange mener det er for mye
bråk i timene. Når det gjelder mobbing svarer under 7% av både jentene og gutten at de blir mobbet av
og til eller omtrent hver dag. Vider svarer ca. 4% av elevene at de mobber andre elever av og til.
Undersøkelsen viser klart at det er arbeidsro som er skolens største utfordring i forhold til svarene fra
elevene.
Skolen har også utarbeidet regler som sier noe om «Praksis ved ulike situasjoner ved Veienemarka
ungdomsskole». Disse reglene er for lærere og andre ansatte. Den skal sikre lik praksis i ulike situasjoner
som for eksempel dobesøk, henting av bøker, rydding, spising osv.
Skolen har også utarbeidet «Prosedyremal mobbing». Formålet med prosedyren er å sikre et trygt og
godt læringsmiljø for alle. Prosedyren sier litt om ansvar/myndighet, kvalitetsmål og evaluering. Vedlagt
til prosedyren er ulike maler som tiltaksplan ved mobbing, hva aktivitetsplikten er osv.
«Tiltaksplan ved mobbing» angir hva som skal gjøres, og av hvem, ved krenkelser. Den sier noe om
fremgangsmåten fra hendelsen inntrer eller oppdages og frem til saken er løst. Planen er imidlertid fra
2016 og er ikke revidert etter lovendringen i 2017.
Andre tiltak og forebyggende arbeid skolen gjennomfører er ifølge skolen:
•

Ledelsen har ordensmøte en gang i uken med ordenselevene

•

ukentlige møter med spesialpedagogisk ansvarlig og miljøveileder hvor skolen tar opp
enkeltelever

•

ukentlige teammøter sammen med avdelingsleder

•

fagteam (alle instanser) hver måned

•

elevsamtaler og utviklingssamtaler 2 ganger pr. år - hvor trivsel er tema – det er utarbeidet mel
for elevsamtaler
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•

foreldremøter 2 ganger pr. år med informasjon om §9A

•

informasjonsmøte for «nye 8. trinn» på våren i 7. - temamøter i regi av FAU

•

8. trinn – sosiale medier (Mobbeombudet kommer)

•

9. trinn – rus (foredrag m/flere aktører + workshop). Begge temamøtene er obligatoriske for
elevene, slik at elevene møter sammen med foreldrene.

•

Ukentlige elevrådsmøter

•

FAU-møter hver måned + SU-møter ca. annenhver måned

•

fokus på klasseledelse

•

trivselsfremmende aktiviteter som f.eks. filmkveld, skoleturer, turneringer, avslutninger etc

•

gutte- og jentegrupper med miljøveileder og/eller sosiallærer

•

samtaler med enkeltelever - kontaktlærere, miljølærer, sosiallærer, avdelingsledere, rektor

•

oppstartssamtaler med foresatte på høsten i 8. trinn

•

Vårarrangement – alle elever og foresatte er invitert til konsert og presentasjon av fag

Skolen forteller videre at:
«Hele personalet vil også finne prosedyremal mot mobbing, forebyggende tiltak for å hindre

mobbing og krenkende atferd, rutiner for tiltaksplan ved mobbing med beskrivelse av
aktivitetsplikten, mal for aktivitetsplan, logg for saker, skjema for oppfølgingsplan og veiledning i
hvordan lage en god aktivitetsplan.»
Skolen har også utarbeidet skrivet «Forebyggende tiltak for å hindre mobbing og krenkende adferd blant
elever på Veienmarka ungdomsskole». Her står det:

«Skolene og de ansatte i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for
krenkende ord og handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet på
disse områdene:
•

Ledelse og organisering:
God ledelse og organisasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet
foregår systematisk og kontinuerlig. Det er fokus på:
1. god klasseledelse med nulltoleranse mot mobbing som skaper et inkluderende
miljø og læringsfellesskap (Handlingspl.11-13 kap2.)
2. klare regler og konsekvenser (Skolens ordensreglement)
3. årlig trivselsundersøkelse (Elevundersøkelsen eller egen undersøkelse)
4. gode inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker vester),
har ansvar for definerte områder og ser til at elevene har det trygt og trivelig.
Inspeksjonsrutinene gjennomgås ved skolestart hvert år.

•

Relasjoner:
Positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og lærer har betydning for elevens
læring, adferd og opplevelse av læringssituasjonen (Handlingspl.11-13 kap.3):
1. klasseregler drøftes og utarbeides
2. mobbing og læringsmiljø er tema i klassene
3. elevens trivsel er et tema i elevsamtalene
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4. fadderordning for elever i småskolen
5. elevrådet er en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet (Oppl.l.§9a5)
•

Samarbeid hjem-skole (Handlingspl.11-13 kap.4):
Foreldre og lærere har positive forventninger til elevene og de samme grensene for
mobbing, noe som virker forebyggende:
1. skolen gir god informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan
for overganger)
2. skolens planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte
gruppe/klasse er tema på foreldremøte
3. elevenes trivsel er tema på foreldresamtalene
4. det er lav terskel for kontakt mellom foresatte og skole
5. skolen gir de foresatte anledning til å delta aktivt og å skape et positivt
miljø i klassen og på skolen»

I skrivet er det også lagt ved konkretisering for forebygging som er hentet fra «Trivsel i Ringeriksskolen».
Skolen har utarbeidet og lagt ved inspeksjonsplan for velkomstklassen, 8., 9. og 10. trinn, samt inspeksjon
for før og etter skoletid. Skolen har også laget en instruksjonsinstruks. I instruksen fremkommer det at de
ansatte skal være presise, samt hva de ansatte skal gjøre ved hendelser.
I skrivet «Velkommen til utviklingssamtaler» fremkommer det at trivselen/læringsmiljø til eleven er et
tema og at utviklingssamtalen skal gjennomføres to ganger i året.
Skolen har også lagt ved tema for utviklingstiden til lærerne våren 2020. Skolen og de ansatte skal blant
annet ha fokus på trivsel, orden og oppførsel.
I samtaler kommer det frem at det i klasserommene skal være felles regler og rutiner for å sikre et trygt
og godt skolemiljø. Andre tiltak de gjennomfører er å se på klassesammensetning, sikre god struktur på
undervisningstimer, gode plasseringer i klasserommet, jevnlige elevsamtaler og samtaler med foresatte. I
tillegg gjennomfører skolen jevnlige klasselærermøter. Samtalene bekreftet også at ordensreglementet
gjennomgås hver høst.
I samtaler framkom det også at elevene involveres i arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø,
blant annet ved å lage trivselsregler, elevsamtaler, problemløsing i klassene og igjennom elevrådet.
De ansatte fortalte at de evaluerer skolemiljøarbeidet blant annet på team-møter, personalmøter og når
hendelser oppstår.
Skoleåret 2019/2020 hadde skolen en miljøveileder på skolen i 70% stilling. Skoleåret 2020/2021 har
skolen på revisjonstidspunktet ingen miljøveileder. Miljøveilederen hadde blant annet som oppgave å ha
samtaler med elever som strevde, ha kontakt med foresatte og være ute i friminuttene. Han skulle være
oppsøkende og tilgjengelig for elever. Skolen hadde gode erfaringer med å ha miljøveileder på skolen og
forteller at de skal ansatte en ny miljøveileder.
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Skolen har en sosiallærer i 20% stilling ved skolen. Sosiallæreren arbeidet tett med miljøveilederen forrige
skoleår. Sosiallærer arbeider med relasjoner, både til elever og foresatte. Hun samarbeider med PPT og
BUP. I tillegg har hun jentegrupper, lunsjgruppe sammen med ungdomskontakten i kommunen en dag i
uken og har samtaler med enkeltelever.
Sosiallærer forteller at hun deltar på to tverrfaglige møter. I tverrfaglig ressursteam sitter
spesialpedagogiske koordinatorer og avdelingsledere for alle skolene i Ringerike. I tverrfaglig miljøteam
deltar to fra barneverntjenesten, en fra kommunen og de som styrer tverrfaglig ressursteam. De har blant
annet deltatt på kurs i vegringsproblematikk. De tar med seg kunnskapen og verktøyene tilbake til skolen.
Sosiallærer deltar også i prosessen med å sikre at overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen blir
trygg og god for elevene. Her møter hun både elever og foreldre før skolestart på høsten. Videre sikrer
de at 8. trinn blir godt ivaretatt når de begynner på skolen. I denne perioden har de fokus på skolemiljø og
klassemiljø.
Skolen har også en rådgiver i 40% stilling og av disse bruker hun ca. 20% av tiden på å ha
veiledningssamtaler med elevene om videre utdanning.
Helsesykepleier er på skolen 50% av skoletiden. Helsesykepleier skal arbeide forebyggende og
helsefremmende. På 8 trinn har helsesykepleiere helsesirkelen. I helsesirkelen snakker hun med elevene
om elevene trives, nettvett, om de er fornøyd med sine lærere, om de er utsatt for trakassering, hvordan
de har det hjemme osv. På 9. trinn og 10. trinn snakker hun om seksualundervisning og rus.
Helsesykepleier har egen Snap-chatt der hun legger ut informasjon når hun er på skolen og hva som skal
skje av undervisning. Helsesykepleieren forteller at det er elever fra 9. og 10. trinn hun har flest
oppfølgingssamtaler med. Frem til miljøveilederen sluttet samarbeidet de veldig bra.
PPT har siden høsten 2018 og frem til revisjonstidspunktet hatt tre systemsaker på skolen. PPT var da
inne og observerte i klassene, gjennomførte samtaler med foresatte, veiledet faglærere og
kontaktlærere, gjennomført jentegrupper og guttegrupper, samt hadde samtaler med elevene i klassene
samlet om krenkelser.
Når det gjelder foreldresamarbeidet forteller ulike grupper vi snakket med at foresatte blir informert og at
skolen har fokus på godt foreldresamarbeid. Skolen forteller at kontaktlærerne er gode på dette. Skolen
forteller at det er viktig med et godt samarbeid med foresatte dersom de skal lykkes med å få frem
styrkene til eleven.
I samtaler med de ulike gruppene kommer det frem at skolen i vanskelige elevsaker har bedt om, og fått,
veiledning av Statens spesialpedagogiske tjeneste (Stat.ped.). Stat.ped. har da blant annet veiledet lærere
i klasseledelse – hvordan møte elevene.
Når det gjeldt rektors rolle i skolemiljøarbeidet kom det frem fra ulike grupper vi snakket med at rektor
ikke hadde klart å skape et felles lag på skolen. Dette opplevdes som negativt og skolen opplevdes ikke
som en VI-skole. Fra flere av de ulike gruppene ble det sagt at mye av skolemiljøarbeidet hvilte på
kontaktlærerne og at hvor godt skolemiljøet var for den enkelte elev hvilte på hvor godt den enkelte
kontaktlærer arbeidet både med læringsmiljø og klassemiljø. Det ble også sagt at arbeidet med
skolemiljø og klassemiljø skjedde mest på trinnene og at de sjelden meldte tilbake til ledelsen. Det
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framkom at ledelsen ikke var god på å gi tilbakemelding til kontaktlærerne hvordan skolemiljøsaker var
blitt håndtert av ledelsen.
Når det gjaldt rektor ble det sagt at fra en gruppe at hun kunne virke uforberedt, at hun ikke klarte å
holde oversikt over alt og at dette medfører at iverksatte tiltak glipper. Det fremkom at rektor hadde vilje
til å gjennomføre tiltak, men ikke alltid evnen da ting ble glemt.
I samtalene med elevene kom det frem at det var lærere på skolen som hadde krenket elever og at
enkelte lærere tydelig forskjellsbehandlet elever. Det ble også sagt at lærerne av og til kunne være
frekke mot elever. Ledelsen kjente ikke til det som ble fortalt av elevene. Ellers gav elevene utrykk for at
det var et trygt og godt skolemiljø på skolen dette skoleåret, men at det hadde vært verre tidligere
skoleår.
Foresatte forteller at
•

de voksne kunne vært mer synlig både ute og inne og raskere håndtere de som bråkte

•

det fins elever som gruer seg til å gå på skolen

•

skolen skulle snakke med elevene om å «Snitche»

•

skolen blir flinkere til å følge opp saker som gjelder skolemiljøet over tid ikke slippe sakene så
raskt

•

skolen setter grenser for språkbruk og har fokus på hva som er ok sjargong og hvilke utrykk
det ikke er greit å bruke

•

skolen har fokus på grensesetting

Når det gjelder det forebyggende arbeidet forteller ledelsen at de har jevnlige møter med FAU og at de
er en Mitt valg skole. De forteller imidlertid at Mitt valg blir anvendt i varierende grad. Når det gjelder
nettvett er det en del av læreplanen i enkeltfag, men de har ikke hatt særlig fokus på dette. Ellers forteller
ledelsen at de har stor tillitt til at kontaktlærerne arbeider godt i klasserommet for å skape rom for alle.
Ledelsen forteller at skolen dette skoleåret har startet med ordensmøte. Det vil si at avdelingsleder har
møte med alle ordenselevene en gang i uken. Da snakker ledelsen med ordenselevene om blant annet
skolemiljø og læringsmiljø. Denne praksisen sikrer at ledelsen snakker med alle elevene to ganger i løpet
av skoleåret.
Ledelsen forteller at når det gjelder arbeidsro har de sluttet med skolevandring. Rektor har brukt tiden på
å struktur og rutiner. Ledelsen ønsker imidlertid å starte opp med skolevandring etter hvert. Ledelsen
påpeker at de har utfordringer med elevmedvirkning og har fokus på dette.

Vurdering
Revisjonskriterier:
•

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.
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o

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

I opplæringsloven er det sagt at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen,
miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i, eller i medhold av, kapitlet blir oppfylte. Rektor har
ansvaret for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på
barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.
Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø.
Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og
tryggheten til elevene, slik at kravene i, eller i medhold av, kapitlet blir oppfylte. Vi finner imidlertid ikke at
det kommer klart frem at det er rektor eller ledelsen som har ansvaret for skolens kontinuerlige og
systematiske arbeid med skolemiljøet.
Til tross for at det kommer frem i skolens rutiner finner VKR ikke at det kommer klart frem i praksis at det
er rektor ved skolen som er øverst ansvarlig for arbeidet med det psykososiale skolemiljøet på skolen.
Det som blir sagt fra flere av gruppene er at trinnene arbeider selvstendig med skolemiljøet og at rektor
ikke klarer å følge opp skolemiljøtiltak over tid. Det er ikke tilstrekkelig at det fremkommer i skolens
rutiner at rektor er øverst ansvarlig. Dette må faktisk være slik i praksis. Det må fremstå som klart både for
de ansatte ved skolen, samarbeidende instanser, elever og foresatte.

6.1.2.

Informasjonsplikten

Fakta
«Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» beskriver hva som
ligger i skolens informasjonsplikt. I planen legger Ringerike kommune vekt på at skolen, elevene og
foresatte skal samarbeide aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser. Planen viser til at det
er viktig med positive relasjoner mellom lærere og foreldre og disse har positive forventninger til elevene.
Vi viser ellers pkt. 5.1.2. for mer informasjon.
I «Instruks for foreldremøter» står det blant annet at
•

«Alle klasser gjennomfører minimum et foreldremøte hver termin. Møtet skal planlegges

som et samarbeid mellom foreldrekontaktene og klassestyrer. Møtene skal ivareta såvel
foreldrenes som lærerens behov for informasjon, gi rom for å ta opp og drøfte saker av
interesse.
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•
•
•
•
•
•

Foreldremøtene skal avholdes i første halvdel av hver termin. Høstens foreldremøte for
8.trinn skal avholdes før høstferien.
Det er normalt skolen som innkaller til foreldremøter. Hvis det er behov for flere møter,
sender den part som har tatt initiativet til møtet innkalling.
Foreldrene bør bidra til å sette dagsorden for møtene. Det er naturlig at foreldrenes
representant i FAU har en egen bolk avslutningsvis på hvert møte.
Info om arrangement på ungdomsskolen.
Sende ut lister for å oppdatere tlf.nr og samle inn mailadresser til foreldre og foresatte.
Det skal skrives referat fra hvert foreldremøte.
Info om foreldrekontakt, FAU-kontakt, kasserer, turkomite og hva det innebærer.

•

Turkomite og kasserer velges for 3 år, mens foreldrekontakt og FAU-kontakt kan stille til
valg på vårens foreldremøte og vil gjelde fra kommende skoleår. Trinnet kan selv
bestemme om de ønsker turkomite og kasserer for hver gruppe eller samlet for trinnet.
Det er også mulig å ha flere verv.

•

Foreldrekontakt har ansvar for samarbeidet mellom foreldre og skole og er vara i FAU.
FAU-kontakt representerer foreldrene i skolens FAU
Kasserer. Det må opprettes privat konto for innsamling til leirskole, gruppevis eller trinnvis.

•
•
•

Turkomite arbeider i hovedsak med inntjening til leirskole og samarbeider med foreldreog Fau-kontakt.

•

Aktuelle saker på et foreldremøte:
o Klassemiljø, hva fungerer, utfordringer
o Mobbeforskriften og rettigheter til enkeltvedtak. Sosiale medier.
o Viktigheten av skole/hjem samarbeid
o Kompetansemål og vurdering i fag
o Info om årshjul. F.eks. terminkarakterer, avslutninger og arrangementer.
o Leirskole
o Arbeidsplaner/ukeplaner.
o Læringsplattform: Google classroom, ISTskole (Fronter)»

Skolen har også utarbeidet et skriv for organisering og gjennomføring av elevstyrte utviklingssamtaler.
Skolen forteller at de alltid informerer foresatte ved enkeltsaker etter opplæringsloven § 9A og at de
involverer dem i arbeidet med saken. Når det gjelder klassemiljøsaker forteller ledelsen at de ville ha
invitert foresatte til møte om saken, etter at de hadde prøvd ut noen tiltak først. Det er kontaktlærerne
som har den jevnlige kontakten med foresatte dersom det er noe. Kontaktlærerne ringer heller en gang
for mye enn for lite. Dette ble bekreftet fra flere av de ulike gruppene vi snakket med. Det fremkom at
skolen hadde god kontakt med de aller fleste foresatte.
De foresatte fortalte at:
•

de savner mer informasjon om det faglige og ressurssituasjonen på skolen

•

skolen gir de foresatte mer konkret informasjon om hva skjer og hvorfor i skolemiljøsaker.
Dersom politiet er på skolen en dag, ønsker foresatte og vite hvorfor de har vært der så lenge det
ikke gjelder enkeltelever

•

skolen holder og følger opp avtaler de har gjort med foresatte hva gjelder både enkeltelever og
skolemiljøet
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•

skolen og kontaktlærerne informere i god tid dersom det gjøres endringer i timeplanen

•

de er fornøyd med kontaktlærerne og at de fleste av dem er god til å gi informasjon

•

ledelsen er litt lite strukturert og dårlig organisert og dermed ikke så flink til å gi informasjon

Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade
for elevens helse.

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner ut noe
om skolemiljøet som kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles om
det.
Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det er
også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret.
De fleste foresatte vi snakket med er fornøyd med både hvordan, hvor ofte og hvilken informasjon de får
fra sine kontaktlærere. De ønsket likevel mer informasjon fra skolen generelt, herunder fra ledelsen. Det
gjaldt informasjon om hendelser som gjelder skolemiljøet generelt, endringer i timeplaner, endringer i
ressurssituasjonen og informasjonen må være konkret.
Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Vi er
finner imidlertid ikke at skolen oppfyller sin plikt til å informere alle foresatte på en forståelig måte om
skolemiljøet og klassemiljøet generelt. Vi har da lagt vekt på at flere foresatte ikke opplever å få
tilstrekkelig informasjon fra ledelsen om hendelser ved skolen som kan påvirke elevenes skolemiljø og
klassemiljø.
Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de gjøre
dette på en måte som de foresatte forstår. For å klare dette er det viktig at det foreligger tillit mellom
skolen og de foresatte.

6.1.3.

Råd og utvalg

Fakta
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» står det at
samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elev- og foreldreråd skal ha jevnlige møter. I tillegg står det at Råd,
utvalg og ansatte skal involveres i skolemiljøsaker, orienteres om planer og vedtak og ta aktivt del i å
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skape et godt miljø. Råd og utvalg skal også får komme med forslag og være med å evaluere arbeidet
med skolemiljøet. Det er rektor som er ansvarlig for å sikre dette. Denne evalueringen skal fremgå av
Årsrapporten til skolen. For mer informasjon om dette viser vi til det som er sagt om dette i kap. 4.
Skolen forteller at de gjennomfører elevrådsmøter, FAU-møter hver måned og SU-møter ca. annenhver
måned.
Elevrådet har dette skoleåret hatt tre til fire møter. Elevene har mest fokus på utformingen av utemiljøet,
samt det dårlige inneklima på skolen. Her viser elevene til at flere klasserom ikke kan åpne vinduer for å
lufte og at skolens klimaanlegg ellers er dårlig. Ledelsen forteller at elevrådet tørr ta opp ting på vegne
av klassen sin og at elevene er interessert i å påvirke egen skolehverdag. Elevrådet har også tatt opp at
de ønsker at helsesykepleier skal være mer til stede på skolen.
Skolen har ikke sendt in referatet fra møter i de andre råd og utvalg. I samtaler blir det sagt at skolens
andre råd og utvalg fungerer etter intensjonene i opplæringsloven.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.

SU, SMU og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig
tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det
systematiske arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme med
fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet.
I samtaler bekreftes det at råd og utvalg fungerer etter sine intensjoner. På dette området finner vi ikke
grunnlag for å gi anbefalinger

Aktivitetsplikten
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
2.

Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt?

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

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

•

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

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

•

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

6.2.1.

Følge med

Fakta
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» står det at
Ringeriksskolen skal avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme og andre former for
krenkende ord og handlinger. Sentrale begreper er varsle, undersøke og gripe inn. I planen står det også
«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og

gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er
mogleg.»
Videre fremkommer det at

«Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
•

plikt til å følge med»

Skolen har utarbeidet et skriv som sier hva aktivitetsplikten er. I skrivet fremkommer det at plikten til å
følge med og at den gjelder for hele skoleområdet. Videre er det gitt en sjekkliste som sier at de ansatte
skal sette seg inni hva lovkravene er, hva de betyr og kartlegge utfordringer og risikoer.
Skolen forteller at alle ansatte er informert om plikten til å følge med, Dette blir gjort ved gjennomgang av
rutiner med personalet. Skolen forteller at de snakker om skolemiljøet jevnlig på faste møter og løpende
når det oppstår situasjoner. Ledelsen forteller at aktivitetsplikten er tema på planleggingsdagene og at
alle ansatte har fått informasjonshefte for ansatte, der skolens rutiner og plikter står nedfelt. Ledelsen
forteller at det er viktig å arbeide forebyggende og ta tak i ting fortløpende, slik at hendelser ikke utvikler
seg til skolemiljøsaker.
Skolen har også inspeksjonsplaner, kart over inspeksjonsområdet og inspeksjonsinstruks. I tillegg har
skolen plan for sosiale aktiviteter skoleåret 2019/2020.
Noen få foresatte uttrykker at de ønsker at skolen skal følge bedre med ute og inne på skolen. De viser til
at selv om det kan virke slik, er det ikke alle elevene som føler seg trygge på skolen.

Vurdering
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Revisjonskriterium:
•

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

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en
plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg
imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved
skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene.
På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike gruppene
finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. Dette bekreftes i
samtaler med elevene som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også ute i friminuttene. Vi
finner dermed ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.
Vi vil likevel minne skolen på det som ble sagt av et fåtall foresatte.

6.2.2.

Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke

Fakta
Skolen legger her kommunens rutiner til grunn og i «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene
et godt psykososialt miljø» står det at

«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og
gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at
ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og god t skolemiljø, skal skolen
snarast undersøkje saka. (…)
Alle ansatte ved skolen har en aktivitetsplikt som består av:
•
•

(…) plikt til å gripe inn
plikt til å varsle rektor

•

plikt til å gjøre undersøkelser raskt

•

plikt til å sette i gang egnede tiltak»

Vi viser her ellers til det som er skrevet om dette i kap. 4 og i pkt. 5.2.2.
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Skolen forteller at alle ansatte er informert om aktivitetsplikten og at den gjennomgås blant annet på
planleggingsdager. I tillegg er dette tema på ulike møtearenaer. Dette bekreftes av ulike grupper i
samtaler, herunder elevene.

Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at
rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten
vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe
viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø.
Vårt inntrykk er at skolen griper inn når de blir klar over/ser at noen blir utsatt for krenkende ord og
handlinger, og at de vil undersøke saken og varsle rektor.
På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling.

6.2.3.

Plikt til å varsle skoleeier

Fakta
Skolen forteller at i disse sakene skal avvik meldes i kommunens kvalitetssystem. Dette følger også av
kommunens plan for trivsel i Ringeriksskolene.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Rektor skal varsle skoleeier dersom det er en lærer som krenker en elev.
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Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller
kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er arbeidsgiver
for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at elevene har et trygt og
godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker
en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan også tenkes at skoleeier har tilgang til
mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier
om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at en ansatt har krenket en elev. De ansatte og
skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i samtalene.
Skolen hadde ikke hatt eller har saker der ansatte hadde krenket elever. Elevene fortalte imidlertid at en
lærer hadde låst inn en elev og at enkelte lærere kunne være frekke mot elever. Det kom også frem at
enkelte lærere forskjellsbehandler elever tydelig. Dette var ikke ledelsen kjent med.
Vi legger til grunn at ledelsen vil orientere skoleeier dersom de har mistanke om eller blir kjent med at en
ansatte krenker elev/elever. Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. Vi ber likevel
skolen følge opp informasjonen fra elevene.

6.2.4.

Dokumentere aktivitetsplikten

Fakta
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» fremkommer det at
flere plasser, herunder i kapittel 4 og 5 at det arbeidet som gjøre under aktivitetsplikten skal
dokumenteres og hvem som er ansvarlig.
Det står blant annet i planen at rektor skal sikre at logg og arbeidsdokumentasjon lagres i mappe på
skolen og at utskrift av behandlet avvik og aktivitetsplan skal legges i elevmappen på ESA når saken er
avsluttet.
Kommunen har utarbeidet elektronisk mal for hendelsesrapport ved krenkende adferd og meldeskjema
for psykososialt miljø. Sistnevnte kan foresatte benytte når de melder krenkelser. I tillegg har skolen
utarbeidet logg for saker etter kap. 9A, mal for aktivitetsplan, samt skjema for oppfølging av
aktivitetsplaner for rektor.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

57

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan
(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen
dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende
ledd.
Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men
også for skolen, skoleeier, fylkesmannen og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig
forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en håndgripelig
sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I den nye rollen til
fylkesmannen i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å gjennomgå sakens faktum
raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil dokumentasjonskravet kunne være en styrke i
forbindelse med andre typer saker, for eksempel tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller
arbeidsrettslige saker.
Skolen har ikke lagt ved utfylte logger i 9A saker. Det fremkommer imidlertid i skolens aktivitetsplaner
hva som er bakgrunnen for sakene og hva skolen har gjort tidligere. Vi finner dermed ikke grunnlag for å
gi anbefaling på dette området.

Aktivitetsplan
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
4.

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

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

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i
skolens arbeid.

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling:
5.

Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt?

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

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.
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Fakta
6.3.1. Aktivitetsplan og Iverksette tiltak
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» fremkommer det at
skolene skal utarbeide aktivitetsplaner. Det står at både muntlige og skriftlige henvendelser fra foresatte
utløser en aktivitetsplan. Planen skal utarbeides innen fem arbeidsdager. I planen til kommunen
fremkommer det også hvem som er ansvarlig for å utarbeide aktivitetsplanene. Det er rektor. Det er også
sagt at aktivitetsplanen skal inneholde tiltak og forpliktelser til å følge opp.
Skolen har utarbeidet mal for aktivitetsplan. Vi ser av innsendt dokumentasjon at denne er kjent og tatt i
bruk. Det fremkommer at elev og foresatt blir informert om planen.

6.3.2. Høre barnets og barnets beste
Det fremkommer at barn skal høres i «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø».
Det er sagt i planen at eleven skal får vite at skolen bryr seg og at han /hun skal få hjelp og støtte og at
mobbing/adferden skal opphøre. Eleven skal også få informasjon om videre saksgang.
I innsendte aktivitetsplaner fremkommer det at elever er blitt snakket med og at de er blitt hørt. I flere av
sakene vi har fått forelagt er det eleven selv som har meldt ifra om.

6.3.3. Oppfølging av iverksatte tiltak
Det følger av «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» at tiltak i
aktivitetsplanen skal følges opp og at det er rektor og kontaktlærer som er ansvarlig for å sikre dette. Det
fremkommer at skolen skal følge opp saken til saken er løst og elever og foresatte er enig i dette.
I innsendte aktivitetsplaner bekreftes det at saken avsluttes i samarbeid med foresatte og elever.

Vurdering
Revisjonskriterier:
•

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.
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•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

•

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge
for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.
Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette
innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene
og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et
egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er
umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å
understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis
evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette
føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.
Vårt inntrykk er at skolen utarbeidet aktivitetsplan og satt inn egnede tiltak, i de sakene revisjonen har fått
forelagt. Skolen sørger slik for at elev(er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en
undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i
innsendt dokumentasjon og samtaler med skolen.
Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende
hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 A-4
femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12. I
kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid går
barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at kravene i
opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt dokumentasjon
og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.
Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og nye tiltak blir
iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. Det
følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle parter er
enig om det.
Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og
plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at barnet blir hørt og får uttale seg i sin
egen sak.
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Skole-hjemsamarbeid
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
2.

Sørger kommunen/skolene for et godt skole- hjemsamarbeid?

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

Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet.

•

Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret.

•

Skolen skal holde foreldremøte ved skolestart.

•

Foreldrene skal få muntlig eller skriftlig informasjon om eleven og foreldrene sine rettigheter
og plikter etter opplæringsloven og forskriften.

•

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

Fakta
Vi viser her til det som er sagt om skole-hjemsamarbeid i pkt. 5.1.2., samt at det fremkommer i «Trivsel i
Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» at skolen skal sikre et godt skolehjemsamarbeid.
I samtaler med de ulike gruppene kom det frem at skole- hjemsamarbeidet fungerte. Foresatte hadde
ingen merknader til dette.
Vurdering
Skolen skal sørge for et godt samarbeid med hjemmet. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og
bidra til eleven sin faglige og sosial utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for
å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom annet fører til at flere
fullfører videregående opplæring.
På bakgrunn av det som kommer frem finner vi at skolen ivaretar sitt ansvar hva gjelder skole- hjem
samarbeid og viser ellers til det som er sagt under pkt. 5.1.1.
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7. Veien skole
Forebyggende arbeid
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
3.

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

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

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for
arbeidet.
o

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til
skade for elevens helse.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.

7.1.1.

Kontinuerlig og systematisk arbeid

Fakta
Skolekatalog for skoleåret 2019/2020
Skolen har utarbeidet en skolekatalog for skoleåret 2019/2020. I katalogen kommer det frem at skolens
visjon er «Alle barn og voksne ved Veien skole skal regelmessig oppleve gleden ved å lykkes».
Skolekatalogen inneholder blant annet informasjon om:
•

Mitt valg7 – et program og verktøy der målsetningen er å ruste barn, unge og voksne til å møte
livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. De skal lære seg ferdigheter som vil
bidra til et godt læringsmiljø og ferdigheter skal ha overføringsverdi til livet utenfor klasserommet.

•

Oversikt over hvem som er foreldrekontakter

•

Oversikt over de som sitter i FAU, Samarbeidsutvalget, Skolemiljøutvalg og elevråd

•

Informasjon om hva elever skal gjøre dersom de dersom de ikke har det trygt og godt på skolen.
o

7

Det står:

Mitt valg er et komplett opplæringsprogram i sosial og emosjonell kompetanse

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

62

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

▪

Eleven skal si fra til en voksen

▪

Alle som arbeider på skolen skal hjelpe deg

▪

Og at saken kan meldes Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør nok

•

Null toleranse for mobbing

•

Skole-hjemsamarbeid

•

Retten til et godt skolemiljø

•

Informasjon om elevrådsarbeid og elevrådet

•

Informasjon om foreldreutvalgets arbeidsutvalg (FAU)

•

Informasjon om klassekontakter og deres oppgaver

•

Informasjon om Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget

•

Helsetjenesten

•

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Veien skole forteller at de er en PALS8-skole og følger PALS-modellen. Det betyr blant annet at skolen
har positivt vinklet forventninger til elevene. Skolen har utarbeidet en forventning til hver uke for skoleåret
2019/2020. Noen av forventningene er:
•

Vi hilser på hverandre

•

La andre bli med i leken, vær en god venn

•

Hjelp hverandre

•

Lan andres ting være i fred

•

Godta at vi er og mener forskjellig

•

Si takk når du får noe

•

Lytt når andre har ordet

•

Gi ros

Skolen bruker også Mitt valg i klassene. Når det gjelder Mitt valg forteller ledelsen at alle de ansatte på
skolen har fått kursing i programmet. Arbeidet med Mitt valg er timeplanfestet og de har satt ned en
læringsmiljøgruppe som skal bidra til å implementere prosjektet på skolen.
Skolen har også fellessamlinger (månedsfester), vinterdag, høstdag, korslag o.l. I tillegg har de egne
aktivitetsledere i friminuttene.
Inspeksjonsinstruks
Skolen har utarbeidet inspeksjonsinstruks. I instruksen fremkommer det blant annet at de ansatte skal
•

Være presis

•

Involvere deg positivt

•

Scanne sitt område

•

Rose elever som sier i fra

PALS – står for positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling og er et program utarbeidet av Nasjonalt utviklingssenter for barn og
unge. PALS-modellen er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosiale
og skolefaglig kompetanse hos elevene.
8
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Instruksen angir også de ulike uteområdene som de voksne skal holde oppsyn med.
I tillegg til det kommunale ordensreglementet har skolen utarbeidet sitt eget ordensreglement.
Ordensreglementet har regler for hvordan elevene skal oppføre seg mot hverandre og konsekvenser.
Når det gjelder elevsamtaler forteller skolen at
«kontaktlærere gjennomfører elevsamtaler hvor trivsel er tema flere ganger i året. Elevrådet får

spørsmål flere ganger i året om det finnes området på skolen som oppleves som utrygge. Veien
skole startet høsten 2019 å bruke klassetrivsel.no9 som støtte i kartleggingen av skolemiljøet. De
interne rutinene for arbeid med elevenes arbeidsmiljø er skriftliggjort i «Trivsel i Ringeriksskolen»»
Skolen har også utarbeidet mal for elevsamtaler. Vi ser av malen at trivsel er et av temaene i samtalen. I
samtalene ble det bekreftet at skolen gjennomførte elevsamtaler og at trivsel er et av temaene i
samtalene.
Klassene ved skolen utarbeider klasseregler og de tas opp på starten av hvert skoleår. Skolen forteller at
elvene er med å utforme/komme med forslag til klasseregler. Skolen opplyser også at i etterkant av
elevundersøkelsen og egenprodusert trivselsundersøkelser analyserer lærere på trinn, og noen ganger
sammen med ledelsen resultatene. Tiltak vurderes og drøftes. Funn i undersøkelsen blir også drøftet
med elevene i klassen og elevene kan komme med forslag til etterarbeid. Dette bekreftes fra ulike
grupper i samtalene.
Når det gjelder rutiner for det forebyggende arbeidet viser vi til kap. 4 og «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan
for å sikre elevene et godt psykososialt miljø».
Ledelsen forteller at før skolestart høsten 2020 fikk de ansatte på hvert trinn i oppgave og svar på
spørsmål om skolemiljøet på skolen. Vi ser av innsendt dokumentasjonen at de skal reflektere over
•

Hva null toleranse på trinnet er?

•

Hvordan følger dere med på elevene ved trinnet?

•

Hvem er de sårbare elevene på trinnet?

•

Hvordan undersøker en sak på trinnet?

•

Hvordan ivaretar dere elevens rett til å bli hørt?

•

Hvordan griper dere inn?

•

Når skal de varsle?

Av utfylte skjemaer ser vi at noen svarer at nulltoleranse på trinnet er at det ikke skal skje. De følger med
ved blant annet ved å lytte, observere, innhente informasjon fra elevgruppen osv. Skjemaene er utfylt på
alle punkter og viser at hvert trinn ved skolen har reflektert over de ulike problemene. Ledelsen forteller
at det utfylte skjemaet er utgangspunktet for en drøftelse og en refleksjon på de ulike trinn.

Trivselsverktøyet – til skolens undervisere, ledelse, rådgivere og SFO. På en overskuelig, enkel, sikker og tidsbesparende måte får skolen
den nødvendige innsikten i elevenes aktuelle relasjoner og trivsel til å kunne forberede skolehverdagen til hver enkelt elev.
9
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Skolen har også utarbeidet mal for trinnmøter og lagmøter. Vi ser av malen at de blant annet snakker om
elevsaker, læringsmiljøet på trinnene og tema på klassemøter. I tillegg har de tirsdagstid. Her deltar alle
de ansatte og skolemiljø er tema. Rektor er ansvarlig for å drive PASL arbeidet fremover og alle klasser
skal ha ukas forventning. Det kan være å ha orden i klassen, hilse hver dag eller andre positive
forventinger.
Elevene forteller at de gjennomfører miljømøter hver uke i klassene, der de snakker om trivsel og om
saker de ønsker skal tas opp i elevrådet. Elevene forteller at de føler seg trygg på skolen, men at det er
en god del uro i enkelte klasser. De forteller at de sier ifra til kontaktlærer om dette og at de får
tilbakemelding om at skolen arbeider med det. De forteller også at de synes at lærerne gir de som bråker
for mange advarsler før de griper inn.
Elevene forteller at de kjenner til elever som er blitt utsatt for krenkelser og noen forteller også at de har
blitt krenket selv. De forteller at skolen i disse tilfellene har tatt tak i sakene og iverksatt tiltak. I samtale
med ledelsen kom det frem at de kjente seg igjen i elevenes historier og de som følge av det hadde
iverksatt aktivitetsplan i tre av trinnene. Dette var aktivitetsplaner for å ivareta klassemiljøet på hele trinnet.
To av disse planene hadde vært aktive fra og med forrige skoleår og planene var evaluert både internt på
skolen og sammen med foreldrekontaktene på trinnet. Ingen av aktivitetsplanen var avsluttet på
revisjonstidspunktet. Ledelsen fortalte at PPT hadde vært med å observere inne i de aktuelle trinnene
forut for utarbeidelsen av aktivitetsplanene. Ledelsen fortalte også at i den ene saken hadde hele
foreldregruppen blitt involvert i arbeidet med klassemiljøet på trinnet. Ledelsen forteller også at de
foresatte er blitt spurt om de kan bidra med tiltak på kveldstid for å bedre læringsmiljøet på trinnet.
Skolen er en av tre skoler i Ringerike som har miljøveileder i 100% stilling. Dette er et kommunalt prosjekt
og skoleåret 2020/2021 vil tre nye skoler få anledning til og ansatte miljøveiledere. Miljøveilederen ved
skolen skal bidra til å øke et trygt og godt skolemiljø. Det fremkommer at miljøveilederen er mye ute i
elevmiljøet.. Hun har samtaler med elevene, samarbeider med helsesykepleier, arbeider opp mot
ledelsen, bidrar inn i arbeidet med aktivitetsplaner og kan samtidig være et av tiltakene. Miljøveilederen
har faste møter med PALS-team, helsesykepleier, ledelsen, sosiallærer, tirsdagstid, samt at hun deltar på
fagteam. Elevene forteller at de setter pris på miljøveilederen og at hun bidrar positivt til skolemiljøet. De
fortalte at hun er tilgjengelig for dem. Når hun er borte hadde hun en postkasse utenfor døren, der de kan
legge beskjeder til henne.
Miljøveilederen har også noe som kalles «Sjekk inn og sjekk ut». Det er timer der elever som trenger å
ventilere kan komme enten på begynnelse av dagen for å forberede dem på skoledagen og/eller en
samtale på slutten av dagen, der barnet er med å vurdere hvordan dagen har vært. Dersom elever
trenger en pause i timer, kan de komme og sitte på kontoret til henne.
Vi blir fortalt at skolen har samarbeidsmøter med foresatte til elever de ser har utfordringer. Skolen har
praksis for å koble foreldrene raskt på i slike tilfeller og foresatte skal få være med å bidra. Til tross for
dette blir vi fortalt at skolen har foreldre som ikke er fornøyd med skolen. Skolen forteller at det skyldes
at foresatte mener problemet ligger hos skolen eller fordi skolen har varslet de for sent. Miljøveilederen
har fokus på samarbeid med foresatte og at de må varsles raskt. Erfaring viser at foresatte er positive til
dette og at de ønsker å bidra.
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Skolen har en helsesykepleier i 80% stilling, noe som tilsier at hun er på skolen 4 dager i uken.
Helsesykepleier har kontor ved siden av miljøveilederen. Helsesykepleieren er både ute i elevmiljøet, har
gruppesamtaler og har samtaler med enkeltelever på kontoret. Ved behov har hun også jente- og
guttegrupper. Hun har også samtaler med elever med utfordringer og bidrar i systemsaker.
Helsesykepleier gjennomfører også samtaler med foresatte.
Hun har bidratt inn i klasser som har utfordringer med jentegrupper i lunsjen. Tema i lunsjen var vennskap.
Det ble gjennomført 7 møter og så ble det avsluttet. Etter en stund ble gruppen startet opp igjen grunnet
at problemene gjenoppstod. Etter denne jentegruppen begynte jentene å besøke helsesykepleier på
hennes kontor dersom de ville snakke. Helsesykepleieren forteller at hun også kan benyttes som et tiltak
i en aktivitetsplan. I klasser med utfordringen kan hun også delta på miljømøter i klassen, samt
ansvarsgruppemøter. Helsesykepleieren har også faste møter med miljøveilederen og ledelsen.
I samtalene med foresatte kom det frem at:
•

flere elever gir utrykk for hjemme at de er utrygge på skolen

•

skolen har trinn og klasser med mye utagering i form av vold, trusler og stygg språkbruk

•

foresatte på to trinn meldte bekymring til skolen om utrygt klassemiljø og at det førte til at skolen
opprettet aktivitetsplaner for begge trinnene

•

aktivitetsplan på ett trinn ble utarbeidet i samarbeid med foreldrekontakter på trinnet i mars 2020.
Neste møte var først 2, juni og på dette møtet fikk ikke foresatte stille spørsmål. Foreldre ba om
nytt møte med skolen før ferien. De fikk møte uken før skolestart høsten 2020. På møtet før
skolestart ble nye revidert aktivitetsplan forelagt. Foresatte mener aktivitetsplanen for dette
trinnet inneholder lite konkrete tiltak.

Rektor forteller at i forkant av møte den 2. juni hadde de et møte klassekontaktene. I møtet ble
organiseringen av foreldremøte gjennomgått, og klassekontaktene var enig i at møtet skulle være et rent
informasjonsmøte. Det ble bestemt at tilbakemeldinger fra foresatte skulle gis individuelt enten til skolen
eller klassekontaktene etter møtet. Møtet ble gjennomført digitalt.
Trinn X
I samtalene med foresatte kommer det frem at en klassekontakt i juni 2020 var med ett trinn en hel
skoledag. Klassekontakten forteller at hun denne skoledagen opplevdet alvorlig utagering, stygg
språkbruk, manglende respekt for de ansatte, vold mot ansatte og manglende kontroll fra skolens side.
Skolen forteller om denne saken at de i mars 2020 ble kontaktet av klassekontaktene på trinnet.
Klassekontaktene uttrykte bekymring over klassemiljøet i klassen. De viste til at elevene var utrygge
grunnet mye utagering i klassen, vold mot ansatte og trusler mot elever og voksne. Skolen inviterte
klassekontaktene til et møte og de utarbeidet aktivitetsplan for trinnet. Aktivitetsplanene er sendt
revisjonen. Det foreligger fem aktivitetsplaner siden mars 2020. Den 5 versjonen skal evalueres på
revisjonstidspunktet.
I aktivitetsplanen fremkommer det at elevene ikke bare har utrykt sin utrygghet til foresatte, men også til
kontaktlærerne og i klassemøter. Skolen forteller at elevene har sagt at de er utrygge og at de er redd for
medelevers utagerende adferd.
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Aktivitetsplanen for trinnet viser at skolen erkjenner at de har utfordringer med klassemiljøet på trinnet og
at de prøver å iverksette tiltak for å bedre på situasjonen. De har iverksatt både generelle og individuelle
tiltak. Aktivitetsplanen er blitt evaluert, hvorpå de nå er på utgave fem av aktivitetsplanen. Siste utgave av
aktivitetsplanen viser imidlertid at det fortsatt er alvorlig utagering i klassen. Elevene forteller også i
samtaler med VKR at det er uro i klassen og dårlig læringsmiljø. Det fremkommer ikke av
aktivitetsplanene om PPT er involvert i saken på systemnivå.
Foresatte forteller at barna ikke bare er utrygg på egne vegne, men at de er redd for sikkerheten til sine
lærere. Det samme gjelder de foresatte. De foresatte forteller at de opplever at skolen har gode lærere,
men at de er bekymret for deres arbeidsforhold.
Ledelsen forteller om saken at

«Utfordringene på trinnet er stygg språkbruk og utagerende adferd. Enkeltelever har truende,
krenkende og stygg språkbruk samt at de utagerer mot medelever og lærere. Klassen har ved
noen tilfeller blitt evakuert ut av klasserommet. Det er aktivitetsplan på trinnet da mange av
elevene ikke føler seg trygge. Skolen opplever at det i oppstarten av skoleåret og fram til dags
dato er voksenkontroll i klassen. Elevene og foresatte har gitt tilbakemelding om bedring. Det
jobbes tett og kontinuerlig med utfordringene. Det er fortsatt hendelser med stygg språkbruk og
utagering. Det oppleves i mindre grad og vi jobber videre fram mot et tryggere klassemiljø »
Ledelsen forteller også at

«Skolen jobber nå med at det skal mer informasjon ut på ukeplanene om hvordan man jobber
med klassemiljøet på trinnene. Dette trinnet har eget tiltak i aktivitetsplanen med info ut til
foreldrekontaktene og på ukeplanen.»
Eventuelle individuelle tiltak som skolen har iverksatt på i den aktuelle klassen vil ikke bli gjengitt i denne
rapporten grunnet personvernhensyn.
Skolen forteller også at de arbeider med å bli bedre til å informere alle ansatte om hvordan det arbeides
med klassemiljøet på de ulike trinnene på skolen.
Trinn XX
Foresatte på andre trinn mener at det er et er et trygt og godt skolemiljø for noen elever, mens det for
andre elever ikke oppleves slik. Foresatte viser blant annet til at det har vært hærverk på sykler på skolen.
De savner at politiet blir koblet på saken og invitert å komme til skolen for å snakke med elevene om
dette. De foresatte viser også til at det er flere andre trinn på skolen som har utfordringer med et trygt og
godt klassemiljø.
De foresatte på et av trinnene peker imidlertid på at hadde revisjonen blitt gjennomført på planlagt
tidspunkt, under Corona, ville svarene blitt annerledes. Innsendt dokumentasjon bekrefter dette. Skolen
har sendt med aktivitetsplan for trinnet utarbeidet i februar 2020. Aktivitetsplanen viser at skolen
utarbeidet aktivitetsplanen på bakgrunn av bekymringsmelding fra klassekontakten på trinnet. Det ble
meldt bekymring for stor uro i klassen, stygt språkbruk, manglende voksenkontroll og truende adferd
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både mot elever og voksne. Skolen endte med å dele dette trinnet i to klasser og det har ifølge elevene
og foresatte bedret situasjonen.
Foresatte forteller at det dårlige klassemiljøet førte til dårlig læringsmiljø og et dårlig faglig utbytte.
Innsendt aktivitetsplaner viser at aktivitetsplanen for dette trinnet er evaluert fire ganger siden februar
2020. Den siste gangen høsten 2020. Skolen har lagt ved både aktivitetsplanene, referat fra
evalueringsmøter, logger og referater med klassekontaktene på trinnet. Det foreligger også
dokumentasjon på at skolen meldte saken som systemsak til PPT skoleåret 2018/2019.
PPT-leder forteller at han har fulgt dette trinnet over tid. Han har veiledet skolen og de har hørt på hans
tilbakemeldinger. Han har også deltatt på foreldremøte på trinnet. PPT forteller at skolen har fokus på å
arbeide godt og systematisk med skolemiljøet.
Foresatte peker på at utfordringene i klassen ble bedre da trinnet ble delt i to klasser. Foresatte peker på
at det er viktig at skolen sikrer at de ansatte har riktig kompetanse til å ivareta de utfordringene om er på
trinnet og på skolen generelt. Skolen må ha kompetanse på å forstå hvorfor elever utagerer og hvordan
de skal håndtere slik utfordringer.
Noen få foresatte gir utrykk for at de er fornøyde med oppfølgingen fra skolen.
Elevene forteller også at dette trinnet har en del utfordringer i klassen med arbeidsro og utagering, men
at det er blitt mye bedre etter at de ble delt i to klasser. Videre gir de elevene vi snakket med uttrykk for
at de føler seg ivaretatt av skolen.

Vurdering
Revisjonskriterier:
•

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.
o

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

I opplæringsloven står det at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet
og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for
at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på barnetrinnet,
ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.
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Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og rutiner for arbeidet med å sikre et trygt og godt
skolemiljø. Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen,
miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte.
Vi har blitt fortalt og forelagt informasjon om at trinn på skolen har hatt og fremdeles har til dels store
utforinger med klassemiljøet. Skolen er klar over dette og har utarbeidet aktivitetsplaner på de aktuelle
trinnene, Aktivitetsplanene evalueres og nye tiltak iverksettes. Vi er også blitt informert om at på et trinn
har klassekontaktene etterlyst mer konkrete tiltak i aktivitetsplanen. På bakgrunn av dette arbeider skolen
nå med en forbedret aktivitetsplan på trinnet.
Vi ser av innsendt dokumentasjon at skolen også har søkt bistand hos blant annet PPT og har iverksatt
ressurskrevende tiltak. Likevel har skolen ennå ikke lyktes i å skape et trygt og godt skolemiljø for alle
elevene på enkelte trinn på skolen. Vi mener derfor at det er viktig at skolen fortsetter arbeidet med
klassemiljøene på de aktuelle trinnene og evaluere og vurdere eventuelle nye tiltak frem til alle elevene
på trinnene har et trygt og godt skolemiljø.
Når det gjelder rektors rolle i arbeidet med skolemiljøet kommer det frem både i dokumentasjon og i
samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Det blir blant annet sagt at rektor er synlig i
elevmiljøet og at han er rask til å håndtere ting.

7.1.2.

Informasjonsplikten

Fakta
I Skolekatalogen for skoleåret 2019/2020 gis det informasjon til elever og foresatte om kap. 9A og hva
eleven skal gjøre dersom de ikke har det trygt og godt på skolen. Denne katalogen sendes hjem i løpet
av de første ukene av skoleåret. Denne informasjonen finnes også på skolens intranett side. I tillegg
forteller skolen at de informere foreldre om dette på begynnelsen av hvert skoleår, både i klassene og i
skoleåret. Skolen har sendt inn dokumentasjon som bekrefter dette.
Skolen viser her også til «Trivsel i Ringeriksskolen». Plan beskriver hva som ligger i skolens
informasjonsplikt. I planen legger Ringerike kommune vekt på at skolen, elevene og foresatte skal
samarbeide aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser. Planen viser til at det er viktig med
positive relasjoner mellom lærere og foreldre og disse har positive forventninger til elevene. I planen
skriver kommunen at
•
•
•
•

«skolen har informasjonsplikt, og informerer om aktivitetsplikten, den skjerpede aktivitetsplikten
og muligheten til å melde en sak til Fylkesmannen
skolen gir god informasjon i møte med nye elever og foreldre (Egen plan for overganger)
skolens planer og systematiske arbeid for et godt miljø i den enkelte gruppe/klasse er tema på
foreldremøte
elevenes trivsel er tema på foreldresamtalene
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•

det er lav terskel for kontakt mellom foresatte og skole

•

skolen gir de foresatte anledning til å delta aktivt og å skape et positivt miljø i klassen og på
skolen , for eksempel vennegrupper.»

Planen omhandler også foresattes ansvar, samt at meldinger fra foresatte eller elever om krenkelser
alltid skal tas på alvor. Det følger også av planen at foresatte skal varsles i saker som omhandler eget
barn både ved krenkelser og vold. Det kommer også spesifikt frem i planen at skolen skal gi informasjon
til elever og foresatte om situasjoner som truer skolemiljøet.
Planen sier også at foresatte og elever skal ha informasjon om kap. 9A, samt kommunens trivselsplan og
ordensreglement. Innsendt dokumentasjon og samtaler bekrefter at dette blir gjort.
Når det gjelder informasjon til foresatte forteller ledelsen at det varierer fra trinn til trinn. Skolen har
arbeidet med hvor mye de kan si i forhold til taushetsplikten, men de er enig om å si ifra. Det er
kontaktlærer som skal informere foresatte om skolemiljø og klassemiljø og hvilke tiltak som eventuelt er
iverksatt i klassen. I tillegg til ukebrev kan kontaktlærere gi informasjon på utviklingssamtaler, på sms,
brev og ekstra foreldremøter. Ledelsen forteller imidlertid at enkelte trinn kan bli bedre til å sende
ukebrev hjem, selv om ledelsen uttrykker at alle kontaktlærere skal informere ukentlig på ukebrev til
foresatte. Skolen vil fortsette å ha fokus på dette fremover. Ledelsen viser ellers til hvordan de har
håndtert sakene med aktivitetsplaner på trinn i forhold til informasjon til foresatte.
Ved oppstart av skoleåret 2020/2021 tok skolen kontakt med foresatte og spurte de hva de kunne bidra
med til klassemiljøtiltak etter skolen. Dette førte til at det ble satt ned en turgruppe som skal komme med
forslag til uteaktiviteter.
I samtaler med ulike grupper kommer det frem at skolen kobler foresatte raskt på der de har utfordringer
i forhold til enkelt elever. Ulike ansatte grupper kan også ha kontakt med foresatte i tillegg til kontaktlærer
og det er blant de ansatte på skolen fokus på å koble de foresatte på saker så tidlig som mulig.
Foresatte forteller om at
•

de ikke får nok informasjon i alle saker angående skolemiljøet

•

informasjonen er ikke tilgjengelig eller godt nok tilrettelagt

•

de savner mer åpenhet fra skolen

•

de vil ha møter med skolen der de får stille spørsmål

•

informasjonen skal være korrekt og gis tidlig i saker

•

informasjonen skal være konkret og forståelig

•

miljøveileder har vært med på foreldremøter og gitt informasjon. Det har vært positivt.

Vurdering
Revisjonskriterium:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

70

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade
for elevens helse.

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner ut at
noe ved skolemiljøet kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles om
det.
Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det er
også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret.
De fleste foresatte vi snakket med ønsket mer og bedre informasjon fra skolen. De uttrykte at de ønsker
mer åpenhet fra skolen, konkret og forståelig informasjon og at informasjonen er lett tilgjengelig og godt
tilrettelagt. Det ble sagt at det ikke var all informasjon som det egnet seg å sende på SMS.
Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9Aog at de
arbeider med å bli bedre på å informere foresatte om hendelser i skolemiljø og klassemiljø fortløpende.
Ledelsen forteller at ikke alle kontaktlærerne er flinke nok til å sende ut ukebrev, men at skolen har fokus
på dette.
Her vil revisjonen peke på at når skolen gir informasjon til foresatte, både skriftlig og muntlig må de gjøre
dette på en måte som de foresatte forstår. For å klare dette er det viktig at det foreligger tillit mellom
skolen og de foresatte. Vi mener at skolen må fortsette å ha fokus på å arbeide med å informere
foresatte om alt ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og
skolemiljø.

7.1.3.

Råd og utvalg

Fakta
I skolekatalogen står det at
« Elevrådsarbeid

Formålet med elevrådsarbeid er å utvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk
medvirkning fram mot aktivt medborgerskap i et samfunn. Elevrådsarbeid i klassen handler om å
fremme interessene til elevene i klassen og sammen med lærerne og foreldrene arbeide for å
skape et godt miljø.
Gjennom arbeidet med elevråd i klassene skal elevene mellom annet bli kjent med de vanlige
reglene for møtevirksomhet, medskaping og medvirkning.
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Klassene skal gi uttalelse i saker de får fra elevrådet, og b ør på forhånd drøfte andre saker som
skal tas opp i elevrådet gjennom sine valgte representanter.
Det velges to tillitsvalgte i hver klasse der en er elevrådsrepresentant og den andre er vara.
Skolen ønsker fortrinnsvis at begge kjønn er representert.
Elevråd
Ved hver grunnskole skal det være et elevråd. Hver klasse velger sin representant til rådet.
Elevrådet velger leder, nestleder og sekretær. Veien skole har eget elevråd for 4. – 7. trinn og et
minielevråd for 1. – 3. trinn.
Elevrådet skal fremme de fellesinteressene medlemmene har som elever i skolen, og føre videre
arbeidet til klasserådene for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevene kan også uttale seg
eller komme med fremlegg i saker som angår elevenes nærmiljø. Skolen skal holde Elevråd
orientert om forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet
Dette innebærer å:
•
•
•
•

Orientere om skolens overordnede mål f or sitt arbeid med skolemiljøet.
Orientere om aktiviteter og planer som er satt opp for å nå målene (årshjul og årsplaner).
Drøfte og innhente innspill til skolens ordensreglement gjennom årlige revisjoner.
Orientere om hendelser som er av vesentlig betydning for skolemiljøet og som ikke ivaretas
gjennom skolens handlingsplaner og/eller årshjul.

Et medlem av undervisningspersonalet har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne
elevrådskontakten har både møte - og talerett i elevrådet. Elevrådskontakten skal alltid være til stede
når det er valg.
Elevrådskontakten innkaller til møte i samråd med skolens ledelse »
Når det gjelder FAU sier skolekatalogen at

«Ved hver skole skal det være foreldreråd der alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er
medlemmer. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som selv velger 2 medlemmer til
samarbeidsutvalget og 3 medlemmer til skolemiljøutvalget. Lederen i arbeidsutvalget skal være den
ene av medlemmene.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre tar aktivt
del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
Skolen skal holde råd og utvalg orienterte om forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet.
Dette innebærer å:
•
•

orientere om skolens overordnede mål for sitt arbeid med skolemiljøet
orientere om aktiviteter og planer som er satt opp for å nå målene (årshjul og årsplaner)

•

drøfte og innhente innspill til skolens ordensreglement gjennom årlige revisjoner
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•

orientere om hendelser som er av vesentlig betydning for skolemiljøet og som ikke ivaretas
gjennom skolens handlingsplaner og/eller årshjul

Foreldrerådet skal arbeide for å:
•

skape god kontakt mellom hjem og skole.
legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene.»

•

Samarbeidsutvalget kan uttale seg om følgende ifølge skolekatalogen:
•

Forslag til budsjett Handlings- og utviklingsplaner for skolen

•

Plan for skole-hjemsamarbeid

•

Skolevurdering

•

Planer for ombygging og vedlikehold av skolebygget

•

Skolens informasjonsvirksomhet

•

Skoleskyss

•

Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres

•

Ordensreglementet

Det fremkommer også i skolekatalogen at

«SMU teller til sammen 9 representanter der 4 er fra FAU og 2 er fra skolens Elevråd, dette for å
sikre brukerne en mulighet for flertall i skolemiljøsaker, jf . Kapittel 9a i Opplæringslova
SMU behandler rene skolemiljøsaker.
Skolen skal holde SU og SMU orienterte om forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet.
Saker som er av vesentlig betydning for skolemiljøet i denne sammenheng er de samme som
nevnt under FAU.»
I samtaler kom det frem at råd og utvalg var rett sammensatt og at de fungerer etter intensjonen.
Elevene fortalte at elevrådet fungerer og at det var valgt representanter for årets elevråd. Det fremkom at
de arbeidet med saker som gjaldt skolemiljøet. De har en ansatt som er ansvarlig for elevrådet og de
informerer klassen om saker fra elevrådet i klassens time. De får også bruke klassens time til å diskutere
saker elevene ønsker at elevrådet skal ta opp.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.
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SU, SMU og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig
tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det
systematiske arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme med
fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet.
I samtaler med ansatte, foresatte og elever bekreftes det at råd og utvalg fungerer etter sine intensjoner.
På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger.

Aktivitetsplikten
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
3.

Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt?

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

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

•

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

•

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

•

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

7.2.1.

Følge med

Fakta
Når det gjelder å følge med forteller skolen at denne plikten blir gjennomgått med de ansatte ved
oppstart av hvert skoleår. I tillegg er det rutiner for dette i «Trivsel i Ringeriksskolen», som skolen har tatt i
bruk. Skolen har også innført bruk av klassetrivsel.no som kartleggingsverktøy. Plikten til å følge med blir
også fulgt opp av avdelingsledere som har jevnlige møter med trinn og lag, samt at skolen tar dette opp i
medarbeidersamtaler og trinnsamtaler.
Når det gjelder kommunens og således også skolens rutiner for å følge med viser vi til det som er står
skrevet om dette under pkt. 5.2.1.
I samtaler med de ulike gruppene, herunder elevene kom det frem at skolen hadde inspeksjonsrutiner og
at det var voksne ute i friminuttene. Det ble sagt at de voksne nesten alltid fulgte med på elevene og
sjelden holdt på med mobil eller snakket sammen. Det ble sagt at de voksne kom til fort dersom noen
ble skadet eller ved uro.
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Miljøveilederen på skolen har også som en av sine oppgaver å være til stede i elevmiljøet, herunder
friminuttene. Hun skal bidra til å skape et trygt og godt skolemiljø og er tilgjengelig for samtaler og for å
observere elever både ute og inne i klasser. Helsesykepleier er også ute i elevmiljøet og inne i klasser og
følger også således med hva som skjer blant elevene. I tillegg kommer det fram både av innsendt
dokumentasjon og i samtaler med de ansatte at de kjenner til sin plikt til å følge med og de overholder
denne plikten. Det skjer blant annet ved inspeksjon, utviklingssamtaler, elevsamtaler, observasjoner i
timene og trivselsundersøkelser.

Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en
plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg
imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved
skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene.
På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike gruppene
finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. Dette bekreftes i
samtaler med elever som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også ute i friminuttene. Vi
finner dermed ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området. Vi vil også peke på at helsesykepleier
og miljøarbeider bidrar til å sikre at plikten til å følge med blir oppfylt og at elevene uttrykker seg positivt
om deres tilgjengelighet.

7.2.2.

Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke

Fakta
Skolen forteller at også disse pliktene gjennomgås på starten av skoleåret. Når det gjelder håndteringen
av plikten følger skolen det som er sagt i Trivsel i «Ringeriksskolen» Vi viser her til det som kommer frem i
pkt. 7.2.2.
I skolekatalogen står det om det psykososiale skolemiljøet at
«Det psykososiale miljøet skal være slik at det gir hver enkelt elev trygghet og sosial tilhørighet.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

75

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

Dersom noen av de tilsatte ved skolen eller foresatte får kunnskap eller mistanke om at en elev
blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme,
plikter vedkommende straks å undersøke saken og varsle ledelsen ved skolen. Dersom det er
mulig og nødvendig, skal vedkommende gripe direkte inn.»
I samtaler med de ansatte ble det bekreftet at aktivitetsplikten (undersøke, gripe inn og varsle rektor) var
kjent og tatt i bruk på skolen. Den var også tema i ansattgruppen. Skolen forteller at disse pliktene har
vært tema på personalemøter og andre fellesmøter. Flere av gruppene vi snakket med, også elevene,
forteller at de voksne griper inn dersom de ser at noe skjer i friminuttene. Når det gjelder utagering inne i
klasser har skolene og de ansatte ulike metoder å håndtere det på ifølge samtalene med ledelsen og
innsendte aktivitetsplaner. De ansatte kan føre elevene ut av rom der elever utagerer eller ta eleven som
utagerer ut av rommet. Videre kan elever som har behov for det gå til enten helsesykepleier eller
miljøveileder, dersom de trenger en pause fra klassen eller må roe seg ned. Videre ble det sagt at ansatte
ikke ville vegre seg for å gripe inn for å sikre at alle elever var trygge og ikke ble utsatt for vold eller
krenkelser av andre elever.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at
rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten
vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe
viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø.
I samtaler og innsendt dokumentasjon har det kommet fram at skolen har trinn som har utfordringer med
arbeidsro, trusler, utagering og vold. Det kan fremstår som om skolen har mange tilfeller der det er behov
for å gripe inn overfor enkeltelever. Det bekreftes i innsendt dokumentasjon og i samtaler med flere av
de ulike gruppene at skolen og de ansatte griper inn. Til tross for at skolen kjenner til plikten til å gripe inn
og gjør det i praksis sliter skolen fortsatt med klassemiljøer. Vårt inntrykk er likevel at skolen griper inn når
de blir klar over/ser at noen blir utsatt for krenkende ord og handlinger, og at de vil undersøke saken og
varsle rektor. Vår samlede vurdering er at selv om skolen ikke har lykkes i å skape et trygt og godt
skolemiljø for alle elevene skyldes dette ikke manglede kunnskap om eller vilje til å gripe inn.
På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling.
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7.2.3.

Plikt til å varsle skoleeier

Fakta
Plikten gjennomgår skolen med de ansatte ved oppstart av skoleåret eller følger de rutinene som er
angitt i «Trivsel i Ringeriksskolen». Vi viser her til det som er sagt om dette i pkt. 5.2.3.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller
kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er arbeidsgiver
for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at elevene har et trygt og
godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker
en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan også tenkes at skoleeier har tilgang til
mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier
om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at en ansatt har krenket en elev. De ansatte og
skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i samtalene.
Skolen hadde ikke hatt eller har saker der ansatte hadde krenket elever. Det kom heller ikke frem i
samtaler med de ulike gruppene at elever var blitt krenket av en ansatt.
Vi legger til grunn at ledelsen vil orientere skoleeier dersom de har mistanke om eller blir kjent med at en
ansatte krenker elev/elever. Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.

7.2.4.

Dokumentere aktivitetsplikten

Fakta
Skolen dokumenterer aktivitetsplikten i henhold til reglene i «Trivsel i Ringeriksskolen». Vi viser her blant
annet til det som er sagt om dette i pkt. 5.2.4
Kommunen har utarbeidet elektronisk mal for hendelsesrapport ved krenkende adferd og meldeskjema
for psykososialt miljø. Sistnevnte kan foresatte benytte når de melder krenkelser.
Skolen forteller at aktivitetsplaner lages og følges opp. Vi ser av innsendt dokumentasjon at skolen
undersøker saker. Det fremkommer i aktivitetsplanen til enkeltelever.
Vurdering
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Revisjonskriterium:
•

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan
(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen
dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende
ledd.
Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men
også for skolen, skoleeier, fylkesmannen og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig
forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en håndgripelig
sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I den nye rollen til
fylkesmannen i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å gjennomgå sakens faktum
raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil dokumentasjonskravet kunne være en styrke i
forbindelse med andre typer saker, for eksempel tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller
arbeidsrettslige saker.
Aktivitetsplanen som er forelagt VKR viser at skolen dokumenterer hva de har gjort i aktivitetsfasen. Dette
vil si at skolen på revisjonstidspunktet har dokumentere at de oppfyller dokumentasjonskravet i
opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd.

Aktivitetsplan
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
5.

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

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

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i
skolens arbeid.

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling:
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6.

Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt?

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

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Fakta
7.3.1. Aktivitetsplan og Iverksette tiltak
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» fremkommer det at
skolene skal utarbeide aktivitetsplaner. Det står at både muntlige og skriftlige henvendelser fra foresatte
utløser en aktivitetsplan. Planen skal utarbeides innen fem arbeidsdager. I planen til kommunen
fremkommer det også hvem som er ansvarlig for å utarbeide aktivitetsplanene. Det er rektor. Det er også
sagt at aktivitetsplanen skal inneholde tiltak og forpliktelser til å følge opp.
Når det gjelder aktivitetsplan forteller skolen at de har brukt ulike maler for aktivitetsplan noe som vil
fremkomme i vedleggene. Malen de nå bruker synes skolen fungerer bedre. Den er utviklet av
veilederen.no (Visma).
Skolen har sendt inn aktivitetsplaner både etter gammel mal og etter ny mal. Vi ser av innsendte
aktivitetsplaner at de inneholder tiltak, mål og angir hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltakene og
aktivitetsplanen. Det kommer også frem når tiltakene skal evalueres.
Vi ser at foresatte og barn signere på de nye aktivitetsplanene.

7.3.2. Høre barnets og barnets beste
Det fremkommer at barn skal høres i «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø».
Det er sagt i planen at eleven skal får vite at skolen bryr seg og at han /hun skal få hjelp og støtte og at
mobbing/adferden skal opphøre. Eleven skal også få informasjon om videre saksgang.
I innsendte aktivitetsplaner er det dokumentert at elever blir hørt og involvert i avgjørelser som
omhandler dem selv. Aktivitetsplanen viser blant annet at planene ikke blir iverksatt eller avsluttet med
mindre eleven samtykker.
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7.3.3. Oppfølging av iverksatte tiltak
Det følger av «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» at tiltak i
aktivitetsplanen skal følges opp og at det er rektor og kontaktlærer som er ansvarlig for å sikre dette. Det
fremkommer at skolen skal følge opp saken til saken er løst og elever og foresatte er enig i dette.
I innsendte aktivitetsplaner bekreftes det at tiltak evalueres og at det er evalueringsmøter med foresatte.
De fremkommer også i aktivitetsplanen at de avsluttes i samarbeid med foresatte og elever. Det skrives
referat fra evalueringsmøtene.

Vurdering
Revisjonskriterier:
•

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

•

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge
for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.
Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette
innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene
og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et
egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er
umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å
understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis
evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette
føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.
Vårt inntrykk er at skolen utarbeider aktivitetsplan og har satt inn egnede tiltak i de sakene revisjonen har
fått forelagt. Skolen sørger slik for at elev (er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en
undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i
innsendt dokumentasjon og samtaler med skolen.
Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende
hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 A-4
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femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12. I
kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid går
barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at kravene i
opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt dokumentasjon
og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.
Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og nye tiltak blir
iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. Det
følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle parter er
enig om det.
Skolen gjør ikke dette arbeidet bare i individsaker. Også aktivitetsplaner som er utarbeidet for å sikre et
trygt og godt klassemiljø på trinn, blir håndtert i samsvar med gjeldende regelverk. Vi ser at de to aktuelle
aktivitetsplanene er blitt evaluert fire ganger og at dette er gjort i samråd med klassekontaktene.
Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og
plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at barnet blir hørt og får uttale seg i sin
egen sak.

Skole-hjemsamarbeid
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
3.

Sørger kommunen/skolene for et godt skole- hjemsamarbeid?

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

Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet.

•

Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret.

•

Skolen skal holde foreldremøte ved skolestart.

•

Foreldrene skal få muntlig eller skriftlig informasjon om eleven og foreldrene sine rettigheter
og plikter etter opplæringsloven og forskriften.

•

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

I informasjonsheftet står det skrevet at
«Fra skolens side blir det tatt kontakt når det er behov for å informere om noe som angår

enkeltelever. Det er også fint hvis dere foreldre tar kontakt med oss om ting som angår deres barn.
Klassekontaktene er foreldrenes nærmeste kontakt i forholdet til skolen når en ønsker å ta opp
saker, men ikke vil gjøre det direkte selv.»
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Det fremkommer også i «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» at
skolen skal sikre et godt skole-hjemsamarbeid.
Skolen forteller at de sikrer skolehjem samarbeid blant annet gjennom foreldremøter, skolekatalogen,
ukeplaner og utviklingssamtaler.
Skolen har de siste skoleårene hatt utfordringer i forhold til klassemiljø i noen klasser. I den forbindelse
ser vi av innsendt dokumentasjon at skolen etter at foresatte har meldt bekymring har innledet et
samarbeid med klassekontaktene og foresatte. De ulike gruppene sier at det stort sett er et godt
samarbeid mellom skolen og hjemmene, men at det er variasjoner. Skolen forteller imidlertid at de har
fokus på et godt skole-hjemsamarbeid og at de arbeider med å forbedre det.
Vurdering
På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling.

8. Sokna skole
Forebyggende arbeid
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
4.

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

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

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for
arbeidet.
o

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til
skade for elevens helse.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.
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8.1.1.

Kontinuerlig og systematisk arbeid

Fakta
Skolen forteller at de forholder seg til «Trivsel i Ringeriksskolen og det kommunale ordensreglementet. I
tillegg viser de til at Sokna skole er mobilfri skole. Skolen gjennomfører også
•

Mitt valg i fra 1. trinn til 10. trinn

•

Inspeksjon i alle pauser – skolen har utarbeidet inspeksjonsplan for våren 2020

•

Inspeksjon på skolebussen

•

Fadderordning for 1. trinn. 5. trinn har denne oppgaven – målet er å legge til rette for en god og
trygg skolestart for 1. trinn – skolen har laget plan for aktiviteter for skoleåret 2019/2020

•

Trivselsledere

•

Frem til 2019 gjennomførte de Spekter/klassetrivsel

•

Elevsamtaler

•

Utviklingssamtaler – skolen har laget prosedyrer for samtalen – skolemiljø er tema

•

Felles idrettsdag rett etter skolestart. 10. trinn er ansvarlig for opplegger – 9. trinn er gruppeleder
– 1-8. trinn deles i grupper på tvers av trinn

•

9. trinn arrangerer påskelunsj

•

6. trinn arrangerer julelunsj

•

Gjennomfører risikoanalyse/beredskapsplan – for elevenes utagerende adferd – i samarbeid
med PPT og SLT-koordinator

•

Utarbeider tilstandsrapport hvert år

•

Interne rutiner for å arbeide med elevenes skolemiljø

•

Interne rutiner for å evaluere arbeidet med skolemiljøet

•

Alle klasser har klasseregler – disse utarbeides ved oppstart hver høst – skolen har lagt ved
eksempler på klasseregler

•

Kontaktlærer skal gjennomgå resultatet av elevundersøkelsen i klassen

Hefte for personalet for skoleåret 2019/2020
Skolen har utarbeidet et hefte for personalet for skoleåret 2019/2020. Heftet inneholder informasjon om
blant annet:
•

•

Retten til et godt skolemiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet
o
o

Nulltoleranse mot mobbing
Aktivitetsplikten

o
o

Høre elevene og ta hensyn til barnets beste
Dokumentasjonsplikten

o

Aktivitetsplanen

Elevrådet – beskrivelse av
o Elevrådsarbeid i klasserommet
o

•

Elevrådet

Klassekontakter – informasjon om ordningen

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

83

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

•

o

Antall klassekontakter i hver klasse

o

FAU – valg av medlemmer til FAU

FAU – informasjon om FAU
o
o

Oppgaver
Skolens ansvar for å informere FAU og hva de skal informeres om

•

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
o Oppgaver og ansvarsområde

•

Kontaktlærer
o Ansvar og oppgaver, herunder blant annet

•

•

▪
▪

Sørge for at elevene og hjemmet blir godt tatt var på
Gripe raskt inn der det er bekymringer rundt en elev

▪

Rapportere til rektor hvilke elever man er bekymret for

▪
▪

Bidra til å utvikle et godt skolemiljø
Legge til rette for at elevrådsrepresentanten kan informere om elevrådets arbeid

▪
▪

Gjennomføre elev- og utviklingssamtaler
Gjennomføre to foreldremøter i skoleåret

▪

Sørge for at eleven får informasjon om skolens rutiner

Faglærer og spesialpedagog
o Ansvar og oppgaver, herunder blant annet
▪

Bidra i arbeidet for et godt klasse- og læringsmiljø

▪

Medansvar for skole-hjemsamarbeid

Assistenter og barne- og ungdomsarbeidere
o Ansvar og oppgaver, herunder blant annet
▪
▪

Skape gode relasjoner med elevene i klassen
Følge opp elevsaker i samarbeid med kontaktlærer

•

Ekskursjonsplan for skoleåret 2019/2020

•

Informasjon om skolehelsetjenesten og tilgjengelighet
o Oppgaver

•

▪

Helseundervisning 5. trinn

▪

7. trinn undervisning – psykisk helse

▪

Delta på foreldremøte 8. trinn

▪

4. trinn psykologisk førstehjelp

▪

3. trinn – kroppen min eier jeg

▪

1. trinn – bamse møter vold

Handlingsplan for et godt skolemiljø
o Mål: Alle elever ved Sokna skole skal oppleve skolen som et godt sted og være,
kjennetegnet ved opplevd ivaretakelse av den enkeltes læring, helse og trivsel
o

Planen sier hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig og når det skal gjøres

o

Planen inneholder informasjon om:
▪

Fokus på god klasseledelse

▪
▪

Positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og lærer
Felles forståelse av hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø blant de ansatte
og elevene

▪

Skole-hjemsamarbeid

▪

Ordensreglementet
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▪

Inspeksjonsrutiner – gjennomgås med lærere og assistenter

▪

Klassemiljøet – klasseregler drøftes og utarbeides i hver klasse og læringsmiljø er
tema i klassene

▪

Elevsamtaler også snakke om trivsel

▪
▪

Elevrådet – sette mål for arbeidet med skolemiljøet
Foreldremøter – trivselsplan, forebyggende og systematisk arbeid for et godt
skolemiljø og klassens læringsmiljø er tema – god informasjon om skolens praksis

▪

til forelder
Utviklingssamtaler med foreldre – elevens trivsel og opplevelse av læringsmiljø

▪

og spesielt krenkende adferd blir etterspurt
Brukerundersøkelse – Spekter og elevundersøkelsen

▪

Hendelsesrapporter – alle ansatte leverer hendelsesrapporter om krenkende
adferd

▪

Informasjon og uttalerett – råd og utvalg

•

Nettvettregler – skal signeres av både elever og foresatte

•

Trivselsledere – blant annet informasjon om

•

o

Plan over hva som skal gjøres i løpet av skoleåret og hvem som er ansvarlig for å gjøre

o

tiltaket
Valgregler

o

Målsetninger for valgprosessen

o

Mobbing – trivselsledere skal støtte yngre elever som føler seg alene eller blir mobbet

Prosedyrer ved krenkende adferd eller mobbing
o

Prosedyren sier hvem som skal gjøre hva – helt fra hendelsen skjer/oppdages til saken er
avsluttet

•

Prosedyrer ved vold og trusler
o Prosedyren sier hvem som skal gjøre hva helt fra volden blir stoppet til saken avsluttes

•

Heftet inneholder også mal for:
o

Hendelsesrapport krenkende adferd

o

Aktivitetsplan

•

Oversikt over innhold i foreldre møter på skolen høst og vår

•

Omfattende informasjon om SFO ved skolen

Skolen har også lagt ved informasjonshefte til elevene for skoleåret 2019/2020. Også den inneholder
informasjon om blant annet retten til et trygt og godt skolemiljø, elevrådsarbeid, klassekontakter, FAU,
skolemiljøutvalget, samarbeidsutvalget, handlingsplan for et godt skolemiljø, nettvettsregler og
ordensregler.
Skolen har sendt inn resultatet fra klassetrivselsundersøkelsen i en klasse. Dokumentet viser at det er en
elev i klassen som oppgir at vedkommende ikke har noen å være sammen med, at det er tre elever som
utpeker seg når det gjelder bråk i klasserommet og at halvparten av elevene mener det er mye bråk i
klassen. Når det gjelder mobbing er det ingen elever som oppgir at de har blitt mobbet de tre siste
månedene.
Trivselsundersøkelsen i en annen klasse viser at alle har noen å være sammen med og at to elever
utpeker seg når det gjelder bråk i klassen. Her kommer det også frem at dette er blitt håndtert av
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

85

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

kontaktlærer. Når det gjelder mobbing kommer det frem at det er ett fåtall elever som blir mobbet og at
dette er blitt håndtert av kontaktlærer.
Tilstandsrapporten for 2019 viser at når det gjelder læringsmiljø har skolen positive resultater og det blir
skrevet at skolen har hatt fokus på læringsmiljø i flere år. De har bevisste lærere på klasseledelse, og vi
arbeider med felles rutiner og holdninger, samt at de har null toleranse mot mobbing. I tillegg kommer
det frem at de har styrket inspeksjonen i friminuttene. Tilstandsrapporten viser imidlertid at skolen har en
utfordring med arbeidsro. Skolen forteller at de vil arbeide videre med dette og at alle klasser vil ha
klasseregler der arbeidsro inngår, samt at disse reglene jevnlig bør tas opp og vurderes.
I samtaler med eleven kommer det frem at det er høy trivsel på skolen og ingen av de elevene vi snakket
med kjente til eller ble selv utsatt for mobbing eller krenkelser. De fortalte om en skole hvor det var et
trygt og godt skolemiljø. Elevene fortalte imidlertid om at det kunne være en del uro i timene, særlig når
det ikke var kontaktlærer som hadde timene. I tillegg fortalte alle elevene at det var behov for flere
lekeapparater ute i skolegården og at det var for få skolebøker. Det ble sagt at flere elever måtte dele
fagbøker. I en klasse manglet de fagbøker i ett fag til tre av elevene.
Samtalene med elevene avslørte at mange elever var usikre på hva som lå i begrepene mobbing og
krenkelser. Elevene forteller imidlertid at skolen hadde fokus på trivsel, klasseregler og tok tak i hendelser
med krenkelser med en gang. Det var også tilstrekkelig tilsyn i friminuttene ifølge elevene. Elevene sa at
de har fokus på å behandle hverandre med respekt. Det bekreftes av ledelsen at de arbeider med trivsel
og positive tilbakemeldinger.
Skolen har også utarbeidet konsekvenstrapp og prosedyrer ved mobbing. Vi har også fått tilsendt søknad
til PPT om bistand i forbindelse med læringsmiljø. Dette bekreftes i samtaler. Skolen ber om bistand til å
veilede personale og annet. PPT har vært involvert i en individsak på skolen forrige skoleår. Dette er en
kompleks sak og det kommer frem at det er et anstrengt forhold mellom skolen og foresatte. Skolen er
ifølge det som kommer frem i samtalen klar over det anstrengte forholdet til foresatte.
I samtaler kommer det frem at PPT også er inne i to saker og veileder angåeden arbeidsro i klassene. PPT
opplever å ha et godt samarbeid med både helsesykepleier og rektor ved skolen. Skolen er mottakelig
for råd og innspill og de vil ha hjelp fra PPT.
Skolen har helsesykepleier på skolen i 40% stilling som er på skolen to dager i uken. Helsesykepleieren
gjennomfører skolehelseprogrammet på skolen. Hun har kontor inne i skolebygningen. Hun samarbeider
godt med skolen. Hun opplever at skolen har rutiner og lærekrefter som er stabile. I tillegg til ordinære
skolehelseoppgavene, deltar hun også i enkelte klasser, er i elevmiljøet og har samtaler med
enkeltelever. Hun får ofte kontakt med enkeltelever etter henvendelse fra lærere eller foresatte.
Helsesykepleier har også hatt jentegrupper og lunsjgrupper.
Når det gjelder foresatte deltar hun på første foreldremøte på høsten, samt at hun har samtaler både på
telefon og fysisk med foresatte. For elever med aktivitetsplaner kan hun få i oppdrag å ha samtaler med
elever og delta i møter med foresatte.
Skolen har også lagt ved skjema for risikoanalyse. I samtaler kommer det frem at rektor en tydelig leder
av skolemiljøet. Det ble også sagt at både ledelsen og de ansatte var vennlig i hvordan de møtte elevene
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og at de voksne på skolen fremstår som trygge. Det kom frem i samtaler med flere grupper at skolen i
enkelte klasser har utfordringer med klasseledelse, noe som skaper uro i disse klassene. Skolen er
imidlertid klar over dette og har satt i verk tiltak for å endre dette.
Skolen har også en kontaktlærer ved skolen som har ansvaret for elevrådet og som har guttegrupper.
Det er tre grupper med gutter. I gruppene har de samtaler og arbeider praktisk. Han har en time med
hver gruppe hver uke. I tillegg er vedkommende faglærer på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Dette
blir oppfattet som et positivt tiltak fra flere av de vi snakket med.
De blir også sagt av flere grupper at skolen har mange aktiviteter på skolen og en del av dem på tvers av
trinn for å skape et godt skolemiljø. Det blir sagt at skolen arbeider systematisk for å skape et trygt og
godt skolemiljø.
I samtalen med de foresatte kom det blant annet frem at:
•

det er stor forskjell på tiden før og etter Corona for 6. og 7. trinn. Trinnene har det bedre nå etter
sommerferien.

•

det er trinn der enkeltelever ikke trives i. På ett trinn er det jentegrupper som andre jenter ikke
kommer inn i. Dette er noe som gjør det vanskelig å danne vennskapsbånd på tvers av disse
gruppene.

•

på ett trinn er det også mye krangling, særlig når det er vikar i klassen. De peker også på at
vikarer som blir brukt ikke alltid gir et godt nok pedagogisk tilbud.

•

det er på ett trinn dårlig engelsk undervisning. Foresatte mener det er et lite tilfredsstillende
pedagogisk opplegg i engelsk og at leksene er vanskelig tilgjengelig

•

Chroome book oppleves som et godt verktøy, men lærere/vikarer bruker ikke verktøyet likt.
Foresatte savner også god nok opplæring i verktøyet.

•

det var ulikt hvordan klassemiljø oppleves fra trinn til trinn. Det fremkom at det var enkelte trinn
som har større utfordringer enn andre.

•

ett trinn har hatt tre ulike kontaktlærere på tre år, samt å bli slått sammen to år på rad med andre
trinn.

•

noen foresatte opplever at det er utfordringer med språkbruk på skolen.

•

det som skjer på fritiden på Snap, tar elevene med seg på skolen.

En sak som ikke bare opptok elevene, men også foresatte var utearealet på skolen. Det ble sagt at
utearealet ikke er tilstrekkelig, slik det er utformet nå. Både elever og foresatte viser til at manglende
apparater bidrar til mistrivsel. I dag må elevene stå i kø for å bruke lekeapparatene og det fremkommer at
da blir det knuffing. Knuffingen i køen tar elevene med seg videre inn i klasserommet. Foresatte og elever
forteller at de synes det er uheldig. Det fremkommer at det er stor forskjell på utearealene på de
forskjellige skolene i Ringerike kommune. Det er merkbare forskjeller og dagens utearealer ved skolen er
ikke det utearealet som ble forespeilet foresatte når skolen ble bygd. I tillegg blir det sagt at det blir
foresattes ansvar og sikre et godt utemiljø på skolen gjennom dugnad og det mener de ikke er riktig.
I samtalene med de foresatte ble det fortalt at skolen og kommunen ikke alltid håndtere henvendelser
angående læringsutfordringer til enkeltelever i henhold til opplæringsloven kap. 5. Det blir sagt at det er
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lang ventetid både hva gjelder saksbehandlingen på skolen og hos PPT. Dette temaet er ikke en del av
revisjonen, og vi formidlet dette til de foresatte.
I samtalene med foresatte kom det også frem at elevene er godt ivaretatte og veldig fornøyde. De
forteller at skolen har arbeidet med krenkelser og mobbing over tid. De fortalte at de hadde lav terskel
for å si noe om det til de ansatte.
Når det gjelder Corona tiltak forteller foreldrene at dette kan være uheldig for noen elever. Dette gjaldt at
grupper kunne bli for små og medføre at enkelt elever fikk et for lite miljø.
I samtalene med foresatte kom det også frem at de var positive til mobilfri skole, men foresatte etterlyste
retningslinjer for bruk av mobil på skolen. De fortalte at det i dag praktiseres det ulikt fra trinn til trinn og
fra ansatt til ansatt, når det er greit at elevene bruker mobil. I tillegg ønsker de foresatte at skolen skal ha
fokus på og være bevist språkbruk på ungdomsskolen. De foresatte ønsker ikke at det skal utvikle seg til
et tøft språk på ungdomsskolen.
Både foresatte og elever forteller at det ikke er fagbøker nok til alle elevene i alle fag. I tillegg bruker
lærerne ofte å legge ut tekster på Chrome. De foresatte fortalte at disse tekstene ofte var lagt inn på en
måte som gjorde de vanskelig å lese dem. Det ble også påpekt at det var like viktig for foresatte som
elevene at de hadde fagbøker som de kunne lese i fra, slik at de kunne hjelpe sine barn med leksene.

Vurdering
Revisjonskriterier:
•

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for arbeidet.
o

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

I opplæringsloven er det sagt at skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen,
miljøet og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Rektor har
ansvaret for at dette blir gjort. Det står også at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på
barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1.
Revisjonen viser at skoleeier og skolen har fokus på og rutiner for arbeidet med å sikre et trygt og godt
skolemiljø.
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Vår samlede vurdering er at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og
tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapitlet blir oppfylte. Det kommer også frem
både i dokumentasjon og i samtaler at rektor har ansvaret for at dette blir gjort. Det blir blant annet sagt at
rektor er synlig i elevmiljøet og at hun er rask til å håndtere ting.
Vi mener likevel at det er viktig at skolen tar hensyn til foresattes uttalelser.
Til tross for at skolen arbeider systematisk og kontinuerlig for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til
eleven, samt at eleven gir utrykk for stor trivsel på skolen, mener vi at skolen må arbeide mer med å
skape en felles forståelse blant alle elevene hva som ligger i begrepene mobbing og krenkelser og at
denne forståelsen er i samsvar med gjeldende regelverk. Vi legger da vekt på det som kom frem i
samtalene med elevene. Det var flere elever som ikke vet hva som ligger i begrepene.

8.1.2.

Informasjonsplikten

Fakta
I skolens informasjonshefte til elever og informasjonsheftet til personale står blant annet i handlingsplan
for et godt skolemiljø at alle ansatte skal ha fokus på gode relasjoner mellom skolen og elever og skolen
og foreldre. Videre står det at foreldre og lærere skal ha positive forventninger til elevene og at de
sammen skal sette grenser for mobbing. I tillegg står det i handlingsplanen at læringsmiljø skal være
tema i klassen og at foreldremøter skal gjennomføres. Tema på foreldremøter skal blant annet være
klassens læringsmiljø, forventninger til samarbeid med skole og foreldre tydeliggjøres og at det skal gis
god informasjon om skolens praksis til nye foreldre, samt at trivselsplan, forebyggende og systematisk
arbeid skal tas opp på møtene.
I innsendt dokumentasjon finner vi innkalling til foreldremøter og vi ser at et av temaene er «Hvordan kan
vi sammen skape et trygt og godt skolemiljø for elevene». Foreldremøte var kalt inn særskilt for å snakke
om læringsmiljøet og klassemiljøet i en særskilte klasser. Skolen hadde her lagt ved forslag til tiltak skolen
skulle gjennomføre og forslag til tiltak foresatte kunne gjennomføre. Dette foreldremøte fulgte skolen
opp med et oppsummeringsbrev og dato for et nytt foreldremøte. Det foreligger også referater fra andre
foreldremøter på andre trinn ved skolen. Vi ser her at klassemiljø og læringsmiljø har vært tema. Videre
har de på foreldremøte blitt enige om tiltak for skolen og for de foresatte. Det er også blitt satt et mål for
arbeidet – «Få et godt læringsmiljø og jobbe for at elevene skal gjøre hverandre gode».
Skolen viser her også til «Trivsel i Ringeriksskolen». Plan beskriver hva som ligger i skolens
informasjonsplikt. I planen legger Ringerike kommune vekt på at skolen, elevene og foresatte skal
samarbeide aktivt om å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser. Planen viser til at det er viktig med
positive relasjoner mellom lærere og foreldre og at disse har positive forventninger til elevene.
Planen omhandler også foresattes ansvar, samt at meldinger fra foresatte eller elever om krenkelser
alltid skal tas på alvor. Det følger også av planen at foresatte skal varsles i saker som omhandler eget
barn både ved krenkelser og vold. Det kommer også spesifikt frem i planen at skolen skal gi informasjon
til elever og foresatte om situasjoner som truer skolemiljøet.
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Planen sier også at foresatte og elever skal ha informasjon om kap. 9A, samt kommunens trivselsplan og
ordensreglement. Innsendt dokumentasjon og samtaler bekrefter at dette blir gjort. Viser eller til det som
er sagt pkt. 7.1.2 om dette.
I samtaler med de ulike gruppene kommer det frem at skolen er flink til å informere foreldre om tiltak
angående skolemiljøet og generelt om hva skolen arbeider med. Foresatte forteller likevel om områder
de ønsker mer informasjon om fra skolen. Foresatte ønsker mer informasjon om:
•

lærersituasjonen på trinn og i klasser

•

vikarer som skal inn i klassen og skal fungere som vikar over tid. De ønsker at vikarer som skal
være i trinn/klassen over tid presenterer seg på foreldremøter eller på ukebrev.

•

informasjon om nye elever og elever som slutter på ukebrev.

•

hva som skjer i klassen, gjerne på ukeplan.

•

informasjon om hva PPT gjør i på enkelte trinn på systemnivå, herunder tidsperspektiv på
arbeidet og evalueringen.

•

generell informasjon om guttegrupper, jentegrupper for generelt å skape forståelse både hos
foresatte og elever om slike grupper.

Når det gjelder ukeplaner uttrykte foresatte at noen kontaktlærere er veldig flinke til å skrive ukeplaner
og har med tilstrekkelig informasjon, mens andre ikke er like flink. Foresatte etterlyste at skolen
utarbeidet mal for ukebrev, som angir en minimums standard. Det for å sikre en mer lik praksis på skolen.
Til slutt ble det sagt at det var et stort ønske om at skolen praktiserte likt hvor de la ut ulik informasjon.
Fellesregler for hvor ligger informasjon om
•

lekser – hvor de er gjort tilgjengelig

•

hvem som skal sende ut informasjon – hvem som er avsender må komme frem og hvilket
trinn og klasse det gjelder.

Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til skade
for elevens helse.

Skolen skal informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A. Dersom skolen finner ut at
noe ved skolemiljøet kan skade helsen til elevene, skal elevene og foreldrene snarest mulig varsles om
det.
Elever og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt. Det er
også viktig at informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret.
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Mange foresatte er fornøyd med både hvordan, hvor ofte og hvilken informasjon de får fra sine
kontaktlærere og skolen generelt.
Vårt samlede inntrykk er at skolen informere elevene og foreldrene om rettighetene etter kap. 9A, og om
forhold ved skolemiljøet som kan skade helsen til elevene. På bakgrunn av det som kommer frem i
samtalene med foresatte finner vi imidlertid at skolen fortsatt bør ha fokus på å informere foresatte om
klassemiljø og læringsmiljø. Vi viser her til innspillene fra foresatte nevnt ovenfor, samt at i de to aktive
klassemiljøsakene var det foresatte som meldte bekymring til skolen.
Vi anbefaler derfor at skolen fortsatt har fokus på å informere foresatte om skolemiljøet. Videre at
informasjonen er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret.

8.1.3.

Råd og utvalg

Fakta
I skolens rutiner for råd og utvalg kommer det frem:
•

Sammensetningen av samarbeidsutvalget (SU)

•

Hva SU skal uttale seg om

•

Sammensetningen av skolemiljøutvalget (SMU)

•

Informasjon om hensikten med SMU

Det foreligger også informasjon om råd og utvalg i skolen informasjonshefte til personalet og eleverne.
Dette er omtalt i pkt. 8.1.1.
I innsendt referat fra SU møte skoleåret 2019/2020 ser vi at blant annet at «Trivselsplanen for
Ringeriksskolen» var tema.
Skolen forteller at valg av de ulike råd og utvalg skjer i august etter skolestart og at
foreldrerepresentantene velges for 2 år i gangen. Skolen forteller at skolemiljøet tas opp i råd og utvalg
hver høst og gjennom skoleåret dersom det oppstår saker som berører skolemiljøet. I tillegg gjennomgås
dette på planleggingsdager for lærerne før skolestart. Dette bekreftes i samtaler.
Det komme frem i samtaler med ulike grupper at elevrådet fungerer godt. Elevene forteller at de får
forelagt saker angående skolemiljøet. I tillegg gjennomgår de elevundersøkelsen hvert år. Dette falt ut
skoleåret 2019/2020 grunnet Corona.
I samtaler ble det bekreftet at råd og utvalg var riktig sammensatt og at de får forelagt skolemiljø saker.
Det er nye FAU leder ved skolen. Dette skal informeres ut til foreldrene i løpet av kort tid. Det ble sagt at
de får forelagt skolemiljøsaker og at det er jevnlige møter. Forrige skoleår deltok FAU på å utarbeide
tilstandsrapporten.
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Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.

SU, SMU og elevrådet skal holdes informert om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig
tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det
systematiske arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til å uttale seg og komme med
fremlegg i alle saker som er viktig for skolemiljøet.
I samtaler med ansatte, foresatte og elever bekreftes det at råd og utvalg fungere etter sine intensjoner.
På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefalinger.

Aktivitetsplikten
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
4.

Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt?

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

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

•

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

•

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

•

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

8.2.1.

Følge med

Fakta
Når det gjelder å følge med forteller skolen at denne plikten blir gjennomgått med de ansatte ved
oppstart av hvert skoleår. I tillegg er det rutiner for dette i «Trivsel i Ringeriksskolen», som skolen har tatt i
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bruk. Når det gjelder plikten til å følge med fremkommer den også i informasjonsheftet til personalet,
samt i prosedyre for mobbing.
Skolen forteller at plikten tas opp på lærermøter og på SFO-møter. merkantile, barne- og
ungdomsarbeidere, renholdere og vaktmestre er også gjort kjent med plikten til å følge med og melde
fra om de observerer krenkelser eller lignende. Dette bekreftes av de ansatte. Det blir sagt at de har
fokus på å se alle elevene hver dag, blant annet gjennom samtaler med elevene daglig. Det bekreftes
også i samtaler med andre grupper vi snakket med at ledelsen og de ansatte er flinke til å se elevene og
er vennlig mot dem.
Når det gjelder kommunens og således også skolens rutiner for å følge med viser vi til det som er står
skrevet om dette under pkt. 5.2.1., 62.1. og 7.2.1.

Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Plikten til å følge med må leses i lys av formålet bak bestemmelsen i loven og at det derfor innebærer en
plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg
imellom. I tillegg skal følge med-plikten tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved
skolen, herunder skolegården og antall vakter i friminuttene.
På bakgrunn av det som kommer frem i innsendt dokumentasjon og i samtaler med de ulike gruppene
finner vi at skolen både kjenner til sin plikt til å følge med, men også i praksis følger med. Dette bekreftes i
samtaler med elever som forteller at de føler seg trygge på skolen, herunder også ute i friminuttene.
Vi finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.

8.2.2.

Plikt til å gripe inn, varsle og undersøke

Fakta
Skolen forteller at også disse pliktene gjennomgås på starten av skoleåret. Når det gjelder håndteringen
av plikten følger skolen det som er sagt i Trivsel i «Ringeriksskolen» Vi viser her til det som kommer frem i
pkt. 7.2.2.
I Informasjonsheftet til skolen for personalet fremkommer det at plikten til å gripe inn, varsle og
undersøke følger av aktivitetsplikten. Dette følges opp i «Handlingsplan krenkende adferd» og
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prosedyrer ved vold og trusler. I disse rutinene kommer det også frem hvem som er ansvarlig for å gjøre
hva. Det følger også av rutinen at rektor skal varsles og at de arbeidet som gjøres i denne fasen skal
dokumenteres
Skolen opplyser at de informerer de ansatte om disse pliktene på lærermøter og SFO-møter. Det
bekreftes i samtaler at dette er kjent blant de ansatte. Vider blir det sagt at de undersøker saker og
varsler rektor i saker som handler om krenkelser og mobbing.

Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at
rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten
vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe
viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø.
Vårt inntrykk er at skolen griper inn når de blir klar over/ser at noen blir utsatt for krenkende ord og
handlinger. At de vil undersøke saken og varsle rektor.
På dette området finner vi ikke grunnlag for å gi anbefaling.

8.2.3.

Plikt til å varsle skoleeier

Fakta
Plikten gjennomgår skolen med de ansatte ved oppstart av skoleåret eller følger de rutinene som er
angitt i «Trivsel i Ringeriksskolen». Vi viser her til det som er sagt om dette i pkt. 7.2.3.
I tillegg har skolen også tatt dette inn i sitt informasjonshefte til personalet. Der fremkommer det at «Det
er innført skjerpelse i forhold til hvis en ansatt krenker en elev. Ved mistanke eller kunnskap om at en
ansatt har krenket en elev skal rektor varsles straks.» Dette er også omhandlet andre steder i heftet.
I samtalene kom det frem at dette var kjent og det ville bli fulgt dersom slike saker oppstod.
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Vurdering
Revisjonskriterium:
•

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

Det foreligger også en plikt om at rektor skal varsle skoleeiere så snart de får mistanke om eller
kjennskap til at en ansatt krenker en elev. Dette må sees i sammenheng med at skoleeier er arbeidsgiver
for de ansatte på skolen, og at skoleeier dessuten har det øverste ansvaret for at elevene har et trygt og
godt skolemiljø. At skoleeier kobles inn i en sak ved mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker
en elev, kan være avgjørende for at saken får riktig utfall. Det kan også tenkes at skoleeier har tilgang til
mer informasjon og andre ressurser enn skolen for å løse saken. Det vil si at rektor skal varsle skoleeier
om alle saker (vår utheving) der det er mistanke om at en ansatt har krenket en elev. De ansatte og
skolens ledelse kjenner til plikten. Det kom frem i samtalene.
Skolen hadde ikke hatt eller har saker der ansatte hadde krenket elever Vi legger til grunn at ledelsen vil
orientere skoleeier, dersom de har mistanke om eller blir kjent med at en ansatte krenker elev/elever. Vi
finner ikke grunnlag for å gi anbefaling på dette området.

8.2.4.

Dokumentere aktivitetsplikten

Fakta
Skolen dokumenterer aktivitetsplikten i henhold til egne rutiner og reglene i «Trivsel i Ringeriksskolen». Vi
viser her til det som er sagt om dette i pkt. 7.2.4.
Skolen har også lagt med mal for hendelsesrapport som viser at hendelser skal dokumenteres.
Vurdering
Revisjonskriterium:
•

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten

Skolen har et todelt dokumentasjonskrav. Det stilles både krav om at skolen lager en skriftlig plan
(aktivitetsplan) når det settes inn tiltak i en enkeltsak, jf. oppll. § 9 A-4 sjette ledd, og at skolen
dokumenterer mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppll. § 9 A-4 syvende
ledd.
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Dokumentasjonsplikten for skolen gir dokumentasjon til nytte for elevene og foreldrene i saken, men
også for skolen, skoleeier, fylkesmannen og eventuell klageinstans. Dette bidrar til å skape en faglig
forsvarlig og hensiktsmessig praksis ved skolene. Elever og foreldre får på denne måten en håndgripelig
sikkerhet for at skolen tar deres sak seriøst og at de forplikter seg til å hjelpe eleven. I den nye rollen til
fylkesmannen i håndhevingsordningen er dokumentasjonsplikten viktig for å gjennomgå sakens faktum
raskt og effektivt hvis saken meldes dit. Dessuten vil dokumentasjonskravet kunne være en styrke i
forbindelse med andre typer saker, for eksempel tilsyn, erstatningssaker, straffesaker eller
arbeidsrettslige saker.
Skolen har lagt ved hendelsesrapport i innsendte saker. Dette vil si at skolen på revisjonstidspunktet
kunne dokumentere at de oppfyller dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd.

Aktivitetsplan
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
6.

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

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

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i
skolens arbeid.

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

Dette kapittelet fokuserer også på følgende delproblemstilling:
7.

Følger kommunen opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt?

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

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.
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Fakta
8.3.1. Aktivitetsplan og Iverksette tiltak
I «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» fremkommer det at
skolene skal utarbeide aktivitetsplaner. Det står at både muntlige og skriftlige henvendelser fra foresatte
utløser en aktivitetsplan. Planen skal utarbeides innen fem arbeidsdager. I planen til kommunen
fremkommer det også hvem som er ansvarlig for å utarbeide aktivitetsplanene. Det er rektor. Det er også
sagt at aktivitetsplanen skal inneholde tiltak og forpliktelser til å følge opp.
Når det gjelder aktivitetsplan forteller skolen at de setter i gang tiltak i samarbeid med de aktuelle
elevene, foreldre og ansatte på skolen som kjenner eleven best. Skolen sier at de har et hyppig og tatt
samarbeid rundt dette arbeidet.
Sokna skole har mal for aktivitetsplan. Den er lagt ved.
Skolen har sendt inn aktivitetsplaner. Vi ser av innsendte aktivitetsplaner at de inneholder tiltak, mål og
angir hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltakene og aktivitetsplanen. Det kommer også frem når
tiltakene skal evalueres.
Vi ser at foresatte og barn signere på aktivitetsplanene som er sendt inn.

8.3.2. Høre barnets og barnets beste
Det fremkommer at barn skal høres i «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø». Dette har skolen også tatt inn i sine rutiner som er gjengitt i informasjonshefte til
personale og elever.
Det er står i kommunens plan at eleven skal få vite at skolen bryr seg og at han /hun skal få hjelp og
støtte og at mobbing/adferden skal opphøre. Eleven skal også få informasjon om videre saksgang.
I innsendte aktivitetsplaner fremkommer det at elever blir hørt og involvert i avgjørelser som omhandler
dem selv. Skolen selv forteller at de lager aktivitetsplaner og at de er flinke på å gjøre tiltak, men at de har
et forbedringspotensial på å dokumentere, men at det er noe de arbeider med.
De har ingen aktive aktivitetsplaner på revisjonstidspunktet.
8.3.3. Oppfølging av iverksatte tiltak
Det følger av «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» at tiltak i
aktivitetsplanen skal følges opp og at det er rektor og kontaktlærer som er ansvarlig for å sikre dette. Det
fremkommer at skolen skal følge opp saken til saken er løst og elever og foresatte er enig i dette.
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I innsendte aktivitetsplaner bekreftes det at tiltak evalueres og at det er evalueringsmøter med foresatte.
Aktivitetsplanene viser også at sakene avsluttes i samarbeid med foresatte og elever. Det skrives referat
fra evalueringsmøtene.
Skolen opplyser at det er viktig med hyppig oppfølging for å sikre at man holder seg til planen.
Vurdering
Revisjonskriterier:
•

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en faglig
vurdering i en sak

•

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge
for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.
Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette
innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene
og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et
egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er
umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å
understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis
evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette
føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.
Vårt inntrykk er at skolen utarbeider aktivitetsplaner og setter inn egnede tiltak. Skolen arbeider således
for at elev (er) får et trygt og godt skolemiljø, når eleven selv eller en undersøkelse viser at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø. Vi viser her til det som kom frem i innsendt dokumentasjon og samtaler
med skolen.
Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste som et grunnleggende
hensyn i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten, er lovfestet i oppll. § 9 A-4
femte ledd. Disse rettighetene er også forankret i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12. I
kraft av menneskerettsloven § 2 nr. 4 er barnekonvensjonen gjort til norsk lov, og ved motstrid går
barnekonvensjonen foran formell lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3. Dette innebærer at kravene i
opplæringsloven må tolkes i samsvar med barnekonvensjonen art. 12 og art. 3. Innsendt dokumentasjon
og samtaler bekrefter at dette blir overholdt av skolen.
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Innsendte aktivitetsplaner viser at skolen evaluerer tiltakene jevnlig og at de blir justert og nye tiltak blir
iverksatt når det er behov for det. Vi ser også at de foresatte og eleven er med i hele prosessen. Det
følger av referatene fra evalueringsmøtene. Videre ser vi at aktivitetsplanen opphører når alle parter er
enig om det.
Vår samlede vurdering er at skolen overholder plikten til å utarbeide aktivitetsplan, tiltaksplikten og
plikten til å evaluere tiltakene overfor alle elever på skolen, samt at barnet blir hørt og får uttale seg i sin
egen sak.

Skole-hjemsamarbeid
Dette kapittelet fokuserer på følgende delproblemstilling:
4.

Sørger kommunen/skolene for et godt skole- hjemsamarbeid?

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

Skolen skal sørge for samarbeid med hjemmet.

•

Skolen skal holde kontakt med foreldrene gjennom hele skoleåret.

•

Skolen skal holde foreldremøte ved skolestart.

•

Foreldrene skal få muntlig eller skriftlig informasjon om eleven og foreldrene sine rettigheter
og plikter etter opplæringsloven og forskriften.

•

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

Fakta
Skolen har mange rutiner for å sikre et godt skole-hjemsamarbeid. Vi viser her til det som er sagt i pkt.
81.1.
Skolen forteller i tillegg at de har et meget godt skole-hjemsamarbeid. Foreldrene sender informasjon via
skolens informasjonssystem og at alle klasser avholder foreldremøter ved skolestart og at de deler ut
informasjonshefte til elever og foresatte hver høst.
Det fremkommer også i «Trivsel i Ringeriksskolen – Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø» at
skolen skal sikre et godt skole-hjemsamarbeid.
I samler fra flere av gruppene vi snakket med kom det frem at skolen samarbeider godt med de fleste
foresatte. I de få sakene der foresatte og skolen hadde problemer med å kommunisere forteller skolen at
de er klar over det og at de arbeider med dette.
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Vurdering
Skolen skal sørge for et godt samarbeid med hjemmet. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og
bidra til eleven sin faglige og sosial utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for
å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom annet fører til at flere
fullfører videregående opplæring.
På bakgrunn av det som kommer frem finner vi at skolen ivaretar sitt ansvar hva gjelder skole- hjem
samarbeid og viser ellers til det som er sagt under pkt. 5.1.1.
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9. Oppsummering og anbefalinger
Først ønsker VKR å understreke at hensikten med rapporten ikke har vært å generalisere fra dårlige
opplevelser vi har hørt om fra noen foreldre, og utlede fra dette at disse synspunktene er gjeldende for
alle. Det er sannsynlig at det er foresatte som er av en annen oppfatning enn de foresatte som valgte å
delta på samtalene med VKR. Likefullt er det skoleeier og skolenes ansvar å følge opp alle foresatte, og
deres tilbakemeldinger må tas med som en del av helhetsbildet, selv om de ikke snakker for alle
foresatte.
Skoleeier og skolene har en plikt til å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder også
når noen foresatte opplever at de eller deres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleeier og
skolenes oppgaver er krevende og svikt-sensitive fordi det handler om barn/elever. VKR mener at
summen av de tilbakemeldingene fra foresatte, elever og de andre vi hadde samtaler med, hva gjelder
skolenes arbeid med trygt og godt skolemiljø og andre funn vi har avdekket i arbeidet med
forvaltningsrevisjonen, innebærer at det er grunnlag for de vurderinger vi har gjort.
VKRs overordnede vurdering er at Ringerike kommune og de fire skolene arbeider kontinuerlig og
systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Vi har inntrykk av at skolene de siste
årene har hatt og fortsatt har fokus på arbeide med å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Det
viktigste er likevel at fleste av barna vi snakket med ga uttrykk for at de har det trygt og godt på skolen.
Det kom likevel frem at var forskjell på skolene hva gjelder et trygt og godt skolemiljø. Vi så at en skole
har større utfordringer med skolemiljø og klassemiljø enn de andre skolene som var en del av revisjonen.
Likhetstrekket ved skolene var ønske fra de foresatte om mer informasjon fra skolen om skolemiljøet og
at informasjonen ble gitt på et tidlig tidspunkt. Det ble også sagt at informasjonen måtte være konkret og
forståelig. I tillegg uttrykte foresatte et ønske om at skolene skulle arbeide med språkbruk og holdninger.
Til slutt vil vi peke på at vårt helhetsinntrykk er at opplevelsene som blir formidlet fra de ulike gruppene
angående skolemiljøet for det meste gjenspeiler dagens skolemiljø på skolen og ikke er hendelser fra
lengre tilbake i tid.
Vi har i denne forvaltningsrevisjonen funnet grunnlag for å komme med anbefalinger.
VKR anbefaler at Ringerike kommune å følge opp at skoleeier sikrer at:
•

Haugsbygd ungdomskole skaper en felles forståelse blant alle elevene om hva som ligger i
begrepene mobbing og krenkelser

•

Haugsbygd ungdomsskole oppfyller dokumentasjonskravet i opplæringsloven § 9 A-4 syvende
ledd

•

Det er tydelig i praksis at det er rektor ved Veienmarka ungdomsskole som har ansvaret for
skolens kontinuerlige og systematiske arbeid med skolemiljøet

•

Veienmarka ungdomsskole oppfyller sin plikt til å informere alle foresatte på en forståelig måte
om skolemiljøet og klassemiljøet generelt.
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•

Veien skole fortsetter arbeidet med klassemiljøene på trinnene med aktivitetsplan. At skolen
evaluere og vurdere eventuelle nye tiltak frem til alle elevene på trinnene har et trygt og godt
skolemiljø

•

Veien skole fortsetter å ha fokus på og å arbeide med å informere foresatte om noe ved
skolemiljøet som kan skade helsen til elevene eller påvirke deres trygghet og skolemiljø.

•

Sokna skole arbeider med å skape en felles forståelse blant alle elevene hva som ligger i
begrepene mobbing og krenkelser

•

Sokna skole fortsatt har fokus på å informere foresatte om skolemiljøet. Videre at informasjonen
er tilgjengelig for alle mottakere, det vil si at den er forståelig og konkret.

Drammen den 28.10.2020
Torkild Halvorsen

Ann Heidi Jebsen

Leder forvaltningsrevisjon

Prosjektleder
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Referanser
Vi har lagt til grunn følgende kilde:
•

Kommuneloven

•

Opplæringsloven § 9 A

•

Forskrift til opplæringsloven

•

Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir 3-2017 – Skolemiljø

•

Grunnlovens § 104.

•

Barnekonvensjonens art 3 og 12

•

Veiledere på området

•

Elevundersøkelsen

Dokumenter vi har lagt til grunn i denne rapporten er det vist til forløpende i rapporten. Dokumentene er
fremskaffet av både skolene og kommunen.
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 28.10.2020
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RINGERIKE KOMMUNE
Rådmannen

Viken
kommunerevisjon
IKS
Saksnr.
20/424-37

54855/20

217 B08

28.10.2020

Uttalelse til rapport om elevenes psykososiale skolemiljø
Rådmannen i Ringerike har mottatt utarbeidet utkast fra Viken forvaltningsrevisjon (VKR) på
tema Skolemiljø. En er i denne forbindelse gitt mulighet til å gi uttrykk for synspunkter på de
forhold som fremkommer i rapporten
Rådmannen har med interesse lest rapporten og de anbefalinger som gis til skoleeier og
skolene. Rådmannen ser at VKR har utført et grundig arbeid innenfor at viktig område –
elevenes psykososiale skolemiljø.
De fire skolene som har vært gjenstand for revisjonen er forskjellige, men alle bestreber seg på
å gi elevene trivsel og læring i et stimulerende psykososialt godt skolemiljø.
Rådmannen registrerer at VKR har tatt hensyn til de få merknadene de fire skolene kom med
under gjennomgang av denne rapporten 16.10.20.

Hønefoss 28.10.20
Med hilsen
Tore Isaksen
rådmann
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Kopi: Marianne Mortensen, kommunalsjef familie og oppvekst

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges.
Standard for forvaltningsrevisjon10 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)
1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. Den
består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon.

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er
Punkt

Innhold

1-5

Innledning

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

6-9

Krav til revisor

oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og
kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført

10-11

Bestilling

12-17

Revisjonsdialogen

18-19

Prosjektplan

20-21

Problemstilling(er)

22-25

Revisjonskriterier

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre

26-30

Metode og data

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,

31-33

Vurderinger og konklusjoner

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller

34

Anbefalinger

fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske

35-41

Prosjektrapport

42-44

Dokumentasjon

45-47

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

anbefalinger og noen er obligatoriske krav.

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for
forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og
denne skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.

prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer.

Krav til revisor:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at
forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk,
og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.
Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid
utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.

Bestilling:
Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere
om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er
nødvendig må bestillingen avklares med kontrollutvalget.

Revisjonsdialogen:

10

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende
oppstartsbrev til administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen
og reviderte enheter hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.
Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som
har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av
rapporten, og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier:
Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).
Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik
at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.
Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i,
og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante,
konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den
aktuelle tidsperioden.

Metode og data:
Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til
problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet
(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.
Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger:
Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller
tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i
forhold til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det
avdekkes vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.
Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri
formuleres som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte
løsninger.

Prosjektrapporten:
Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig
som mulig.
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Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier,
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det
reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og
konklusjoner.

Dokumentasjon:
Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av
utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at
det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.
Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i
undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier,
data, vurderinger og konklusjoner.
Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.
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Vedlegg 3 – Metode
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon"11
som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på
samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet
skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.
Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til
dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til
vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen
informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.
I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og
etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte enn
forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med
forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje
gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema
og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.
Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke
våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme vurderinger,
og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til utvikling i den
reviderte enhet.
I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder12. Kvalitativ metode vektlegger
forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre
forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive prosesser.
Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det
brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative
og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre.

Dokumentanalyse
Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og
lignende.
Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer vært
involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å ha stor
grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en saksinteresse, er
det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.

11
12

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode
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Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange dokumenter
med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv bare fanger opp
det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte benyttes i kombinasjon
med andre metoder.

Samtaler / intervju / gruppeintervju
Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende
problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.
Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten.
Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for
påliteligheten.
Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid
verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.
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Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier
Vi har ut fra lovverket utledet følgende revisjonskriterier (utledning se pkt 3.2):
Overordnet krav til internkontroll koml. § 23, andre ledd.

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende
kontroll.»
a.

Kommunen skal påse at skolen driver i samsvar med opplæringsloven kap 9A herunder arbeider
forebyggende og rapporterer på området.
b. Kommunen skal sikre at skolen har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta elevens rett til et godt
skolemiljø.

Skolemiljø

Forebyggende arbeid
I opplæringsloven er det sagt at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring. Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder for alle som er elever på barnetrinnet,
ungdomstrinnet og i videregående skole jf. Opplæringsloven § 9A-1. Eleven har en individuell rett til et
trygt og godt skolemiljø, og det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er
trygt og godt jf. opplæringsloven § 9 A-2.
Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser, jf. opplæringsloven. § 9 A-3. Eksemplene som nevnes i
loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal ha nulltoleranse også for mindre
alvorlige krenkelser. Verken direkte handlinger som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte
krenkelser, som utestenging, isolering og baksnakking skal tolereres. Hva som er en krenkelse skal tolkes
vidt, men ikke slik at alle kritiske utsagn eller uenigheter er krenkelser. Skolens oppgave er også å lære
elever å tenke kritisk og å respektere andres meninger og overbevisninger, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 14.
Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene, jf.
opplæringsloven. § 9 A-3 andre ledd.
Kravet om systematisk arbeid handler til dels om at det må etableres gode rutiner for å oppfylle kravene
og dels om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og overordnet ansvar for skolemiljøet. For å oppnå
målet om et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, miljøet, og tryggheten til eleven, må det
systematiske arbeidet være en integrert del av skolevirksomheten på den enkelte skole. Det
systematiske arbeidet må tilpasses lokale forhold på den enkelte skole. Det er rektor som er ansvarlig
som har ansvaret for at skolen driver et systematisk arbeid for skolemiljøet.13

13

Prop. 57L s. 60-62
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Skolene har plikt til å informere elever og foresatte om deres rettigheter etter opplæringsloven kapittel 9
A, og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen, jf. opplæringsloven. §
9 A-9. Elevene og foresatte skal få nok informasjon til å kunne vurdere om elevens rettigheter er oppfylt
og hvordan de kan gå fram for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles. Skolene forutsettes å gi
informasjonen til elever og foresatte i egnet form og på egnede tidspunkter, slik at formålet med
informasjonsplikten blir oppfylt, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 63-64. Det kan for eksempel være riktig å gi
informasjon flere ganger i året, ved konkrete situasjoner og henvendelser om at en elev ikke har et trygt
og godt skolemiljø.
I tillegg til foresatte og eleven skal samarbeidsutvalg, skoleutvalg, skolemiljøutvalget, elevrådet og
foresatte holdes informert om alle saker som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som mulig tas med i
arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske
arbeidet for et trygt og godt skolemiljø og har rett til å uttale seg og komme med fremlegg i alle saker
som er viktig for skolemiljøet.14
Hvis skolen finner ut noe ved skolemiljøet som kan skade elevenes helse, skal skolen varsle elevene og
foresatte om det snarest mulig, jf. opplæringsloven. § 9 A-9 andre ledd.15
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:
•

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerheten til
elevene, slik at kravene i loven blir oppfylt og det skal fremgå at rektor er ansvarlig for
arbeidet.
o

•

Herunder ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og
trakassering.

Skolen skal informere elevene og foresatte om retten etter kap. 9A og varsle elever og
foresatte så snart som mulig dersom de blir klar over forhold ved skolemiljøet som er til
skade for elevens helse.

•

Skolen skal holde råd og utvalg orientert om alt som er viktig for skolemiljøet og utarbeide
ordensreglement for den enkelte skole.

•

Rutinene skal være kjent og tatt i bruk i organisasjonen

Aktivitetsplikten
Aktivitetsplikten utløses når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Ordlyden «trygt og godt
skolemiljø» sikter til elevenes psykososiale skolemiljø og retten etter oppll. § 9 A-2. Å ha et trygt og godt
skolemiljø omfatter mer enn frihet fra krenkelser. Elevene har rett til et skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring.

14
15

Prop.57L s. 87
Skolemiljø Udir-3-2017
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Uttrykket «alle som arbeider på skolen» brukes til å beskrive personkretsen som omfattes av
aktivitetsplikten. Dette gjelder plikten til å følge med, gripe inn og varsle. Plikten til å undersøke saken og
eventuelt sette inn tiltak hviler på skolen. Det er uttalt i forarbeidene at aktivitetsplikten skal omfatte en vid
personkrets. En vid plikt er viktig for best mulig å skape sikkerhet for at alle i elevenes omgivelser er
årvåkne og tar affære dersom en elev ikke har det godt på skolen. For å oppnå dette må aktivitetsplikten
gjelde for alle som arbeider eller yter tjeneste på skolen, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 20.
Opplæringsloven § 9 A-4 første ledd fastslår at alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om
elevene har et trygt og godt skolemiljø. Hva som ligger i plikten til å følge med, er presisert nærmere i
forarbeidene. Det heter i Prop. 57 L (2016-2017) s. 22 at plikten til å følge med må leses i lys av formålet
bak bestemmelsen og at det derfor innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt
observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. Følge med-plikten må tilpasses de
konkrete omstendighetene rundt elevene og ved skolen.
Alle som arbeider på skolen skal gripe inn mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering hvis det er
mulig. Det som kjennetegner plikten til å gripe inn, er at handlingen skjer umiddelbart og at den er rettet
mot å stoppe en situasjon som pågår og er forholdsvis akutt. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse
en slåsskamp eller en annen fysisk krenkelse, om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og
irettesette elever som krenker andre verbalt.
Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulig å gjennomføre.
Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle
skoleeieren i alvorlige tilfeller. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle legger grunnlaget for at
rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne måten
vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til å skaffe
viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø.
Det er lav terskel for hva som skaper «mistanke om» eller «kjennskap til» at en elev ikke har et trygt og
godt skolemiljø. Dette er uttrykkelig presisert i forarbeidene, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 23 og 77.
Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest
undersøke saken. Undersøkelsesplikten må leses i sammenheng med at alle elever har rett til et trygt og
godt skolemiljø. Siden elevene har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, gjelder
skolens plikt til å undersøke mer enn de tilfellene der en elev er utsatt for mobbing og krenkelser.
Undersøkelsesplikten er heller ikke avgrenset av årsaken til at eleven ikke opplever å ha det trygt og godt
på skolen. Hvis grunnen til at eleven opplever mistrivsel er forhold utenom skoletiden og utenfor skolens
område, har likevel skolen undersøkelsesplikt så lenge elevens skolemiljø påvirkes negativt av det
Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 16

16

Skolemiljø Udir-3-2017

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

113

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

Aktivitetsplan17
Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge
for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 9 A-4.
Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 25 og 78. Dette
innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene sine, evaluere virkningene
og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Et
egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø. Siden det er
umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, er det viktig å
understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis
evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing og andre krenkelser, skal dette
føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak.
Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak. Plikten til å lage en skriftlig
aktivitetsplan utløses samtidig som tiltaksplikten for skolen, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 32. Dette vil være
når skolen får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser
på eget initiativ eller etter at en elev selv sier ifra.
I aktivitetsplanen skal det stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når
tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal
evalueres. Det er presisert i forarbeidene at dette kun er minimumskrav, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 33 og
78.
Når det gjelder omfanget av aktivitetsplanen, går det frem av forarbeidene at minstekravene til
opplysninger må tilpasses den enkelte saken.
Elevenes rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og elevens beste er et grunnleggende hensyn
i alle skolens vurderinger og handlinger for å oppfylle aktivitetsplikten.
Tiltaksplikten gjelder så lenge det finnes egnede tiltak som kan gi eleven et godt og trygt skolemiljø. Hva
som ligger i at tiltak skal være egnet, beror på faglige og konkrete skjønnsvurderinger. Dette innebærer
vurderinger som baserer seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av
kompetente fagmiljøer.
Skolens tiltak må tilpasses den konkrete saken. Her kan det blant annet være viktig å avklare årsaken til at
eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. Tiltak kan vurderes i både korte og lange tidsspenn.
Avgjørende for om en skole har oppfylt aktivitetsplikten etter oppll. § 9 A-4, er om skolen har gjennomført
de aktivitetene som med rimelighet kan forventes i den konkrete saken. Hva som kan forventes av skolen
på ethvert tidspunkt i saksforløpet, vurderes ut fra en faglig standard.

17
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Vi har utledet følgende revisjonskriterium:

•

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

•

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

•

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

•

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten

•

Skolen skal sette inn egnede og lovlige tiltak når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt eller en undersøkelse viser det samme.

•

Skolen skal høre de involverte elevene og barnets beste skal være et grunnleggende
hensyn i skolens arbeid.

•

Skolen skal lage en skriftlig plan (aktivitetsplan) når det treffes tiltak på bakgrunn av en
faglig vurdering i en sak

•

Skolen skal sørge for å fortsette å vurdere ulike tiltaks effekt og sette inn tiltak som etter en
faglig vurdering er egnet til å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Kommunens avvikssystem
Det følger av kommuneloven § 25-1 at:
«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at

lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for
internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.»

Når det gjelder internkontroll under kommunedirektørens ansvarsområde, er regelverket betydelig
utbygd i ny lov kapittel 25. Internkontroll defineres ikke i loven, men det angis hva som kreves som et
minimum. Etter § 25-1 første og andre ledd skal internkontrollen sikre at lover og forskrifter følges, og
internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

115

Ringerike kommune | 2020 | Psykososialt
skolemiljø

risikoforhold. I tillegg er det gitt en lovbestemt plikt til å rapportere til kommunestyret om internkontroll og
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Første ledd sier at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges, og at kommunedirektøren er ansvarlig for denne
internkontrollen. Bestemmelsen fastslår således både at kommunen skal ha internkontroll og at det er

kommunedirektøren som har ansvaret for internkontrollen. Kommunedirektøren kan delegere utførelsen
av det konkrete internkontrollarbeidet til andre i administrasjonen, som for eksempel leder av ulike
tjenesteområder i kommunen. Ved slik delegering vil kommunedirektøren fortsatt ha ansvaret for
oppgaven og oppfyllelse av lovens krav.
Målet med internkontrollen framkommer også av første ledd, hvor det sies at kommunen skal ha
internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunen kan også selv fastsette andre mål med
internkontrollen, men slike krav påvirker ikke rammene og tolkningen av det lovbestemte
internkontrollkravet. Kravet om internkontroll gjelder for alle lovpålagte plikter kommunen har. Den
gjelder for både kommuneplikter (plikter som bare er pålagt kommuner) og aktørplikter (plikter som stiller
krav til enhver som driver en aktivitet eller tilbyr en tjeneste).
I andre ledd stilles det krav om at internkontrollen skal være systematisk. Arbeidet med internkontrollen
skal ikke være tilfeldig, hendelsesbasert eller spontant. Det innebærer at det må være fungerende rutiner
for det løpende internkontrollarbeidet som det jobbes med på en planmessig og metodisk måte.

Bokstav c fastslår at internkontrollen skal sikre at avvik og risiko for avvik avdekkes, og at avvik og risiko
for avvik som er avdekket, følges opp. Dette er kommunedirektørens oppfølgingsplikt. Både konstaterte

avvik og risiko for avvik skal følges opp. Allerede oppståtte feil skal korrigeres. Samtidig må
kommunedirektøren forebygge at feil oppstår. Kommunedirektøren må skaffe oversikt over områder i
kommunen hvor det er fare for manglende etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn relevante
forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge regelbrudd. Kommunedirektøren
vurderer og beslutter hva som konkret skal gjøres for å avdekke avvik og risiko for avvik, og på hvilken
måte oppfølgingen av avvik og risiko for avvik skal gjøres.
Vi har her utledet følgende revisjonskriterier:
•
•
•
•
•
•

Kommunen skal ha et internkontrollsystem
Kommunen skal ha et system/rutiner for å avdekke avvik
Kommunen skal ha system/rutiner for å melde og håndtere avvik
Kommunen skal ha system/rutiner for å iverksette nødvendige tiltak for å lukke avvik
Kommunen skal ha system/rutiner for å følge opp at iverksatte tiltak har ønsket effekt
Kommunen skal sikre at skolene er kjent med rutinene og har tatt i de i bruk
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Org.nr.: 985 731 098 MVA
post@vkrevisjon.no | vkrevisjon.no
Hovedkontor - Drammen
Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen
Avdelingskontor - Hønefoss
Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss
Avdelingskontor - Ski
Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski
Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski

