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Bakgrunn

• Elevundersøkelsen, resultater publisert februar 2019
• Nesten 10 % av elevene på 7. trinn svarte at de har blitt utsatt for mobbing
• På Hvalstad skole svarte ca. 30 % på 7. trinn at de har blitt utsatt for mobbing

• To politiske saker i Asker kommunestyre
• April 2019, Læringsmiljø i askerskolen – resultater og tiltak
• Juni 2019, Læringsmiljø i askerskolen – konkretisering av tiltak

• Tilsyn fra Fylkesmannen med Hvalstad skole – læringsmiljø,
• Opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4
• Varsel april, gjennomføring juni-september, rapport desember

• Forvaltningsrevisjon psykososialt skolemiljø, Asker, Røyken og Hurum
• Behandlet av kontrollutvalget (gamle) Asker 12. desember 2019
• Behandles av kontrollutvalget (nye) Asker i januar 2020



Tilsynsrapport fra Fylkesmannen

Følgende er vurdert:

• Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved 
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

• Plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på 
skolen krenker en eller flere elever 

• Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak 

Om tilsyn fra Fylkesmannen

• Fylkesmannens (FM) oppdrag er å vurdere skolens og kommunens praksis opp 
mot kravene i lovverket

• FM bruker ordet lovbrudd når de finner avvik fra kravene i loven

• I rapporten spesifiseres om skolen etterlever alle delkrav i opplæringslovens §§ 9 A-
2, 9 A-3 og 9 A-4

• I sammendraget vurderes hver paragraf som helhet. Ved lovbrudd i ett eller flere 
delkrav, konkluderes med lovbrudd



Fylkesmannens funn

Plikt til å følge med

• Skolen tar utgangspunkt i elevenes subjektive opplevelse av skolemiljøet 
og skaffer seg informasjon om hvordan elevene generelt opplever 
skolemiljøet. 

• Videre vet skolens ansatte hvilke kjennetegn de skal se etter og hva som 
kan gjøre en elev særskilt sårbar. 

• Skolen har en fremgangsmåte som sikrer at skolen følger med på om den 
enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø. 

• Skolen dokumenterer ikke i tilstrekkelig grad hva som blir gjort for å følge 
med på om eleven har et trygt og godt skolemiljø. 



Fylkesmannens funn

Plikt til å gripe inn

• Skolen har gitt de ansatte kompetanse til å gripe inn. 

• Skolen har imidlertid ikke sannsynliggjort at de dokumenterer situasjoner 
der en som jobber på skolen griper inn mot krenkelser. 



Fylkesmannens funn

Plikt til å varsle

• Skolen varsler skoleeier i alvorlige saker eller der saker ikke har løst seg 
over tid. 

• Skolen har ikke en fast fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på 
skolen varsler rektor dersom de får mistanke eller kjennskap til at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø.

• Videre får ikke eleven alltid beskjed om at rektor vil bli varslet, og 

• skolen har ikke sannsynliggjort at den dokumenterer hva den gjør for å 
varsle rektor i sakene. 



Fylkesmannens funn

Plikt til å undersøke

• Skolen sørger for at involverte elever blir hørt når den undersøker saker 
ved mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

• Skolen har ikke sannsynliggjort at den dokumenterer hva den gjør for å 
undersøke sakene. 

• Fylkesmannen har derfor ikke grunnlag for å vurdere om skolens 
fremgangsmåte sikrer at skolen får fram fakta om situasjonen, bakgrunnen 
for elevens opplevelse, og hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan 
eleven opplever skolemiljøet. 



Fylkesmannens funn

Plikt til å sette inn tiltak

• Skolen setter inn tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø 
ikke er oppfylt. 

• Skolens fremgangsmåte for å sette inn tiltak i skolemiljøsaker sikrer ikke i 
tilstrekkelig grad at tiltakene er basert på kunnskap, prinsipper og verdier 
som er anerkjent av kompetente fagmiljøer. 

• Skolens fremgangsmåte sikrer ikke at eleven får uttale seg om innholdet i 
aktivitetsplanen. 



Fylkesmannens funn

Plikt til undersøke saken straks

• Fylkesmannen mener det er sannsynliggjort at skolens fremgangsmåte 
sikrer at rektor har gjort det som er nødvendig for at saker blir undersøkt 
straks. 

Plikt til å lage en skriftlig plan

• Skolen lager en aktivitetsplan med tråd i minstekravene i loven når 
den har en plikt til dette. Skolen gir eleven og foreldrene 
aktivitetsplanen hvis de ber om det. 



Fylkesmannens funn

Plikt til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltakene

• Skolen har en fremgangsmåte som innebærer at tiltakene 
gjennomføres i praksis, men dokumenterer ikke alltid hvordan den 
gjennomfører tiltakene. 

• Skolen har ikke en tilstrekkelig klar fremgangsmåte som sikrer at 
eleven blir spurt om hvordan tiltakene har virket og hvilke endringer 
eleven ønsker. 

• Skolen informerer foreldre om at de kan melde saken til 
Fylkesmannen, men har ikke sannsynliggjort at den informerer elever 
om denne muligheten. 



Vurdering av funnene i tilsynet

• Når Fylkesmannen avdekker lovbrudd tar Asker kommune dette 
på største alvor

• Lovbrudd kan innebære at barn ikke har det trygt og godt på 
skolen

• Asker kommune vil følge opp alle funn og sørge for at skolene 
etterlever lovkravene

• Sikre at temaplan og veileder for læringsmiljøarbeidet er godt kjent
• Oppdatering av rutiner
• Kompetanseheving, særlig dokumentasjon og barnets stemme
• Nettverk og læring mellom skoler
• Kontrolltiltak



Tiltak askerskolen 2019

• Alle skoler 
• Sende lokal handlingsplan skolemiljø til gjennomgang sentralt
• Analysere resultater i elevundersøkelsen sammen med elever og foresatte
• Foreslå tiltak og rapportere

• Skoleeiers skjerpede krav til skolene
• Sikre implementering av prinsippene i temaplan lokalt på hver skole
• Læringsmiljøundersøkelse Klassetrivsel for alle elever to ganger årlig
• Lokalt ressursteam

• Kompetanseheving og sentrale ressurser
• Kursrekke og nettverk for oppfølging enkeltelever «Vold, migrasjon, traume-

og psykisk helse» i samarbeid med RVTS
• Ny veilederstilling læringsmiljø
• Økt vekt på systemveileding fra PPT
• Skoleomfattende læringsløyper i askerskolens kompetanseplan
• Erfaringsdeling mellom skoler, lære av skoler som lykkes



Tiltak på 7. trinn Hvalstad vår 2019
• hyppige møter og kommunikasjon med foreldrekontakter 

• eget gutteforeldremøte for gutteforeldre en av klassene i januar, førte til sosialt arrangementer for 
guttegruppen, tettere oppfølging fra foresatte på sosiale medier samt noen felles kjøreregler 

• fra uke 2 og frem til siste skoledag leier skolen inn ekstra miljøterapeut, i store deler av perioden to 
miljøterapeuter som følger opp spesielt sårbare barn

• endret gruppeinndeling på tvers av trinnet mandager

• ved vikarbruk er det kun ansatte i skolen og da spesielt skoleledelsen som går inn som vikar, ingen 
bruk av ufaglært og eksterne vikarer

• Styrking av trinnet med tolærersystem i flere timer

• veiledning av ansatte på trinnet av eksterne veiledere, tidligere år har det vært to perioder med 
systemsak PPT og klassebytter både av enkeltelever og av hele gruppen

• tett oppfølging fra ungdomsskolen vårhalvåret 2019, sikre god overgang

• egne tilbud for elever på 7. trinn i friminuttene som bordtennis og turneringer i gymsalen

• Hvalstadmila som igangsetter leker før friminuttene starter, både klassevis og for trinnet



Tiltak lokalt på Hvalstad skole 2019
• tett kontakt og oppfølging fra direktørnivå og veiledertjenester i kommunen

• informasjon og involvering i læringsmiljøarbeidet på alle foreldremøter og på ITL februar 2019

• klassetrivselsundersøkelse for alle trinn, gjennomføres høst og vår, presenteres på foreldremøter 
og utviklingssamtaler

• elevrådet utarbeidet spørreundersøkelse med utgangspunkt i noen av spørsmålene fra 
elevundersøkelsen som ble lagt frem i Brukerråd februar 2019

• revidert tilsynsplan

• revidert handlingsplan for trygt og godt psykososialt miljø 

• ansettelse av miljøterapeuter og oppstart av miljøterapeutisk team i samarbeid med helsesykepleier 
og skolens ledelse

• arbeid i personalgruppen rundt handlingsplanen til skolen og kommunen

• tett samarbeid med FAU - barnevakten holdt foredrag for mellomtrinnet mars 2019

• dialog med mobbeombudet i Akershus som også holdt opplæring av personalet våren 2019 rundt 
§9a. Var invitert inn for å samarbeide med FAU, men meldte avbud og har ikke hatt tid ved senere 
anledninger



Tiltak lokalt på Hvalstad skole 2019

• fokus på psykisk helse gjennom høsten 2019 spesielt uke 41, personalet får opplæring i 
psykisk helse, årsak og virkning, gjennom ulike foredragsholdere

• Skolens 20-årsjubileum med tema psykisk helse

• miljøterapeuter og rektor deltar på kurs og nettverk kommunen holder fra RVTS

• skolen har foredragsholdere fra BVT, og om vold og seksuelle overgrep i november og 
desember 2019

• høyt fokus på VI skole; skape samhørighet i personalet, endre holdningen i 
lokalsamfunnet om at vi ikke er en “mobbeskole” og fellesopplevelser som skole

• oppstart av skolekor som tilbud i skolehverdagen til dem som ikke har sport som sin 
hovedarena

• to kroppsøvingslærere knyttet opp mot Trivselslederordningen for å få det gjennomført på 
best mulig måte

• rektor er inne på 6. og 7. trinn i forkant av elevundersøkelsen 2019 for å informere om hva 
den handler om samt snakker om begrepsforståelse



Forvaltningsrevisjon i de tre kommunene

• Psykososialt læringsmiljø – felles problemstillinger
• Arbeider skolene systematisk og kontinuerlig for å sikre et godt psykososialt 

skolemiljø for elevene i grunnskolene, og gjennom dette forebygge mobbing og 
andre krenkelser?

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

• Har kommunen et forsvarlig system for å avdekke praksis som avviker fra 
opplæringsloven?

• Samlerapport til Kontrollutvalget 28. jan. 2020

• Orientering i Utvalg for oppvekst i februar

• Oversendelse til Kommunestyret februar eller mars?



Videre prosess læringsmiljø

• Læringssamling for rektorer 5-6. februar
• Skoleeiers kontroll
• Funn i tilsyn og forvaltningsrevisjon

• Mål inn i virksomhetsplanene til skolene
• Utarbeide harmonisert rutine og maler for læringsmiljøarbeidet innen 1. 

mars
• Lukke lovbrudd, svare ut forbedringsforslag

• Gjennomgang ny rutine i rektormøte mars – forventninger til skolene
• Opplæring/implementering ny rutine på alle skoler fra mars
• Ny opplæring (rutinemessig) ved oppstart av skoleåret

• Skoleeiers kontroll november
• Internrevisjon våren 2021 – er rutiner implementert?


