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Tiltaksplan mot  

Krenkende atferd i skoler    
og barnehager 
- versjon 9. januar 2015 

 

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel 
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Vi tror disse syv faktorene er grunnleggende og         

avgjørende for et godt læringsmiljø: 

 

Lærerens evne til å lede klassen og undervisningsløp. 

Positive relasjoner mellom lærer og elev. 

Positive relasjoner mellom elevene. 

En positiv kultur for læring blant elevene. 

Godt samarbeid mellom skole og hjem. 

God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. 

En aktiv og tilstedeværende skoleeier, såvel administra-

tivt som politisk. 
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Barnehagene og skolene i Iveland jobber med 
mange ulike forebyggende tiltak i forhold til 
krenkelser. Skolen har til enhver tid fokus på den 
enkelte barn, elev og klassemiljøet, og vi vet at 
trivsel for den enkelte betyr mye også for læring. 

Skolene og barnehagene har nulltoleranse for 
krenkelser, samtidig som vi vet at det likevel vil 
skje hendelser og episoder som kan defineres 
som det ene eller andre. Derfor er det viktig at 
barnehage, skole og hjem har fokus rundt dette 
og jobber med forebyggende tiltak. 

I denne handlingsplanen vil Iveland kommune 
vise hva som gjøres for å forebygge mobbing og 
krenkelser, og hvordan vi håndterer slike saker. 
Handlingsplanen på s. 5 viser hva skolen gjør når 
en slik sak dukker opp, og tiltaksplanen s. 6 viser 
hva som gjøres for den enkelte som opplever 
mobbing eller krenkelser. Ingen saker er like, så 
tiltakene må tilpasses den enkelte sak.  

Vi er tydelige på at én sak er én sak for mye. 

Skolene og barnehagene har et stort ansvar i for-
hold til forebyggende tiltak, handlingsplan og 
tiltak mot mobbing. Det jobbes daglig for at alle 

skal trives og ikke bli mobbet. For å få dette til er 
vi avhengig av alle parter.  Skole-hjem samarbeid 
er en viktig nøkkel her. Vi på skolene må ta vårt 
ansvar for den enkelte elev. Det er også avgjø-
rende viktig at foreldre tar sitt ansvar og følger 
opp barna sine slik at skolehverdagen blir bra. Vi 
er avhengige av å stå sammen for at hver og en 
skal få en fin skolegang og utvikle seg best mulig 
ut fra sine forutsetninger.  

Vi legger ved Direktoratets prosessbeskrivelse av 
klager og henstilling om vedtak. Vedlagt er også 
mal for foresatte for å sende en slik henvendelse, 
og mal for evt. å klage på kommunens vedtak. 

Vi ber politikere, ansatte og foreldre stå sammen 
med oss i dette arbeidet. Denne tiltaksplanen er 
en del av  satsingen Kvalifisert for framtida. 

Planen gjelder begge våre skoler og begge barne-
hagene. 

Personalet, ledet av rektor, diskuterer minst årlig 
resultater fra elevundersøkelsen, gjennomgår 
rutiner og  prosedyrer samt samtaler rundt og 
arbeider seg fram til felles definisjoner av mob-
bing og krenkelser i Iveland.  

Iveland kommunes utgangspunkt:  

Det er elevenes opplevelse av det 
psykososiale miljøet som  avgjør 
om det er godt nok.  
 
Det er elevens egen opplevelse av det 
psykososiale miljøet som er avgjørende. 
Hvis det psykososiale miljøet ikke frem-
mer helse, trivsel og læring, innebærer 
det at elevens psykososiale miljø ikke er 
godt nok. Rektor, lærere eller medelever 
skal ikke bagatellisere hva eleven opple-
ver. Rektor kan for eksempel ikke vise til 
at det generelt er få krenkelser på skolen. 
Hvis eleven opplever at noe er ubehagelig 
og krenkende, skal skolen ta det på alvor. 

Definisjon på mobbing:  
Med mobbing mener vi gjentatt negativ el-
ler ”ondsinnet” atferd fra en eller flere 
rettet mot et barn som har vansker for å 
forsvare seg. Gjentatt erting på en ubeha-
gelig og sårende måte er også mobbing. 
 
Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i 
måneden eller oftere for å defineres som       
mobbing.  

(Hentet fra 
 Elevundersøkelsen/ 

Utdanningsdirektoratet). 
 

Definisjon på krenkelser: Se s. 8.  

Iveland, 9. januar 2015 
 
 
Håkon Laland Ole Kristen Hægeland Beate Stømne Frigstad Bente Voreland 
rektor leder   styrer   pedagogisk rådgiver   
Iveland skole VOPS (skole og barnehage) Skaiå barnehage  

Lars-Ivar Gjørv 
tjenesteleder/kommunalsjef 

Vi har nulltoleranse for krenkelser. 
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Forebyggende arbeid mot mobbing – revideres årlig: 

Vi samarbeider kontinuerlig med disse instansene:  

 Elevtjenesten (oppvekstkontor, helsesøster, Moonlight og skole. Tiltak i forhold til  

       forebygging for enkeltelever. Forbeholdt ungdomstrinnet). 

 Ansvars- og kjernegrupper. 

 Gutte- og jentegrupper (helsesøster, Moonlight). 

 Annet samarbeid med Moonlight. 

 Samtaler med helsesøster. 

 Veiledning fra PPT og HABU. 

 Samarbeid med barnevernet. 

Faste opplegg på skolene: 

Tema: Iveland skole: Vatnestrøm Oppvekstsenter: 

Sosial kompetanse Zippys venner/Det er mitt valg Steg for steg/Det er mitt valg 

Foreldreveiledning Kjærlighet og grenser (7. trinn) Kjærlighet og grenser (7. trinn) 

Aktiviteter i friminuttet Trivselsvakter (vaktene ute bruker 

vester) 

Trivselsvakter (vaktene ute bruker ves-

ter) 

Ordensregler Jevnlig gjennomgang; faste og regler 

og rutiner. Klassene har også egne 

trivselsregler. 

Ordensregler godkjennes av SU hvert år. 

6 felles klasseromsregler for hele skolen. 

Elevsamtaler Elevsamtaler med hver enkelt elev 

flere ganger årlig. 

45 minutter per lærer per uke til elev-

samtaler; faglig og sosialt fokus. 
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I klassene, avhengig av klassetrinn og behov:  

 Kurs innen nettvett, f.eks. www.iktforelever.no og www.barnevakten.no/internett.  

 Filmer og annet i forhold til mobbing, f.eks. på www.mobbing.no  

 «Det er mitt valg» - www.determittvalg.no.  

 Gutte- og jentegrupper. 

 Fokus på det positive: Positiv uke, positiv julekalender, rose positiv atferd, si/skrive posi-

tive ting om hverandre i klassen og dele ut/henge opp. Være opptatt av å si noe positivt 

til hverandre. La elevene fortelle om positive ting de tenker på. Premiering/kos når man 

har nådd felles mål. 

 Ta opp ting raskt. Samarbeid med kontaktlærer og evt. sosiallærer. 

 Være direkte med de som mobber/sårer andre. 

 Turer, dagsturer, overnattingsturer, ekskursjoner. 

 Lærere styrer gruppeinndelinger i klassene. 

 Aktiviteter som for eksempel: Rollespill (Hva tenker vi, og hva gjør det med oss?), hem-

melig venn, inkluderende leker, spill, synge bursdagssang. 

 Ettermiddagsaktiviteter/klassefester (foreldrestyrt). 

 Trivselsregler – signere – forpliktelse. Disse reglene blir tatt opp jevnlig eller etter be-

hov. 

 Håndhilse på elevene. 

 Samtale med elevene om hva de har opplevd etter helg og ferie osv. 

 Individuelle samtaler etter krangel/konflikt. Med kontaktlærer, og eventuelt helsesøster 

og sosiallærer. 

 Jobbe med inkludering, for eksempler når det kommer nye elever. 

Hjerteregelen: Det er like vondt når noen sier noe vondt som når noen slår. 

http://www.iktforelever.no
http://barnevakten.no/internett/
http://www.mobbing.no
http://www.determittvalg.no
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Forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagene. 
(vil variere noe mellom de to barnehagene og fra år til år) 

 

« Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres 

kulturelle verdier og ytringer. Barn blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom 

selvhevdelse og å se andres behov. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utviklingen av problem ad-

ferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig  forebygging på dette om-

rådet.»   

(Rammeplanen 2.4 , sosial kompetanse.). 

 

I barnehagen jobber vi med ulike  tiltak for å motvirke mobbing. Vi har fokus på å lære gode måter å være 

sammen med hverandre på. Et viktig begrep i barnehageloven og rammeplanen er danning. Danning er en 

livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremå-

te.  Vi har temaer som vi jobber med  hele året, og temaer som er mer tidsbestemte: 

 

Hjerteregelen: 

Det gjør like vondt inn i oss (i hjertet) når noen sier vonde ord til oss  

– som hvis noen slår oss. 

 

Følelser og vennskap: 

 I årsplanen har vi et overordna mål som er «lek og samspill». Vi vil gjennom barnehageåret ha fokus på 

samspillet barn-barn og barn-voksen. Barna kommer til å bli kjent med kanin og pinnsvin, som er beste-

venner, men som opplever at selv gode venner kan bli uvenner iblant! Og hva gjør man da? Gjennom 

hele året kommer vi til å ha fokus på å hjelpe barna å finne metoder til å takle utfordringer som: å si unn-

skyld, dele, vente på tur, si stopp, roe seg ned, bli enige, snakke om det, samarbeide, spre glede, vise 

følelser. 

 

 Andre satsinger: 

Lekegrupper, voksenstyrte grupper der barna får hjelp til å få positive samspill med andre barn. 

Vi tar konflikter på alvor og lærer å være direkte. 

Vi inkludere nye barn. 

Vi lærer om hverandres kulturer. 

Vi iverksetter programmet «Det er mitt valg» - determittvalg.no.  

http://www.determittvalg.no
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Tiltak Ansvarlig Gjøremål Tidspunkt 

Mistanke eller 
melding om 
krenkelser 

Skole, foreldre eller andre 
som får mistanke 

Undersøke, varsle skolens rektor. 
Orientere om mistanke 
Drøfte tiltak 

  

Vurdere mistan-
ke om krenkelse 

De(n) som får mistanke Vurdere mistanke 
Identifiser offer 

  

Undersøke nær-
mere mistanke 
eller påstand 

Skole (skoleleder, kontaktlæ-
rer, sosiallærer) Evt. støtte 
fra PPT 

Undersøke nærmere påstand og om-
fang 

  

Gjennomføre 
første samtale 
med den kren-
kede 

Skole (kontaktlærer, sosiallæ-
rer, andre som mobbeoffer 
har tillit til) 

Klargjøre situasjonen 
Støtte og love informasjon 
Avtale oppfølging 

  

Varsle offerets 
foresatte 

Skole (skoleleder, kontaktlæ-
rer, sosiallærer) 

Informere om krenkelser 
Informere om tiltak 

  

Samtale med 
hver av de som 
krenker 

Skole (kontaktlærer, sosiallæ-
rer) Evt. støtte fra PPT 

Konfrontere 
Stoppe krenkelsene 
Finne løsninger 

  

Samtale med 
andre elever for 
å få et helhets-
bilde 

Skole (kontaktlærer, sosiallæ-
rer) Evt. støtte fra PPT 

Få helhetsbilde 
Ansvarliggjøre vitner 
Få løsningsforslag 

  

Samtale med 
krenkerne sam-
let 

Skole (kontaktlærer, sosiallæ-
rer) Evt. støtte fra PPT 

Samordne forklaring 
Arbeide med holdning 
Konkretisere løsning 

  

Oppfølgings-
samtale med 
den krenkede 

Skole (kontaktlærer, sosiallæ-
rer) Evt. støtte fra PPT 

Skape trygge og gode rammer 
Snakke om det som har skjedd og de 
avtaler som er inngått 

  

Kontakte de 
krenkedes for-
eldre 

Skolen (kontaktlærer, sosial-
lærer) 

Blir gjort hvis ikke avtaler blir holdt. 
Informere om krenkelser 
Tiltak fra skolen 
Råd om oppfølging 

  

Samtale mellom 
de som krenker 
og offer 

Skole (kontaktlærer, sosiallæ-
rer) 

Klargjøre situasjonen 
Finne løsninger 

  

Samtale i klas-
sen 

Skole (kontaktlærer, sosiallæ-
rer) 

Orientere 
Ansvarliggjøre på løsning 

  

Oppfølging av 
tiltak 

Skole (kontaktlærer, sosiallæ-
rer) Evt. støtte fra PPT 

Analysere situasjonen 
Tiltaksplan 
Melding 

  

Rutiner  

for å håndtere saker som handler om krenkelser. Skolene har fulgt disse rutinene siden 2009. Alle 
saker behandles ut fra sin egenart, og derfor vil lista over tiltak variere: 
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Skolen har plikt til å behandle henstillinger om 

tiltak. Elever og foreldre har rett til å klage på 

enkeltvedtak eller manglende enkeltvedtak. 

Henstillinger 

Plikten til å behandle henstillinger fra elever og 

foreldre 

Opplæringsloven § 9a–2 siste ledd pålegger sko-

len å ta stilling til henstillinger fra elever og for-

eldre om å rette på forhold ved det fysiske skole-

miljøet. En tilsvarende plikt gir § 9a–3 siste ledd 

for det psykososiale miljøet. 

  

Henstillingene kan komme fra elever, foresatte 

eller fra de rådene og utvalgene som represente-

rer dem. Dette kan være skolens råd og utvalg, 

som nevnt i opplæringsloven kapittel 11, eller 

andre utvalg på skolen. 

Hva bør en henstilling inneholde 

Henstillingene kan for eksempel gjelde konkrete 

fysiske forhold, manglende rutiner for skolemiljø-

arbeidet eller spørsmål om tiltak i et konkret til-

felle av mobbing. Henstillingene fra elever og 

foreldre bør være mest mulig konkrete. Det bør 

gjøres så klart som mulig hva som er problemet, 

og – dersom det er mulig – også hvilke tiltak som 

ønskes. Det er imidlertid ikke alltid like lett for 

elevene og foreldrene å vite hvilke tiltak som er 

best egnet. I utgangspunktet må det derfor være 

tilstrekkelig at problemet er klargjort, og at det i 

første omgang overlates til skolen eller kommu-

nen/fylkeskommunen å vurdere hvilke tiltak som 

er best egnet til å løse det. 

Hvem skal henstillingen sendes til 

Henstillingene skal normalt rettes til skolens le-

delse. Ledelsen ved den enkelte skole vil ha et 

selvstendig ansvar i de tilfellene hvor tiltakene 

ligger innenfor eget budsjettansvar eller egen 

råderett. Dette vil blant annet gjelde de fleste 

henstillinger om det psykososiale skolemiljøet og 

om bedring av det systematiske skolemiljøarbei-

det. Henstillinger om større kostnadskrevende 

tiltak vil skoleledelsen måtte bringe videre til sko-

leeieren. Skoleeieren vil i alle tilfeller ha det over-

ordnede ansvaret for at henstillingene blir vur-

Behandling av klager og henstillinger om tiltak 
(Utdanningsdirektoratet) 

Årlig revisjon i Iveland kommune: 

Personalet ved skolene har en felles prosess 

ledet av rektor som alle ansatte kjenner til og er 

en del av, der definisjonen av mobbing og kren-

kelser minst årlig diskuteres og vedtas gjennom 

en felles metodikk som andre skoler i Knute-

punkt Sørlandet også anvender. Målsettingen er 

at alle voksne som jobber i skolen skal være en 

del av dette arbeidet og på den måten sørge for 

en forutsigbar, felles og kjent praksis. 

Elevene er også med i denne årlige prosessen 

og er godt kjent med hva som ikke er aksepta-

bel atferd og oppførsel. 

Ledelsen skal alltid ha beskjed 

Alle krenkelser skal meldes til skolens ledelse. 

De ansatte ved skolene i Iveland er godt kjent 

med hva de skal se etter og vet når de skal gripe 

inn og gi beskjed til rektor. 

Alle ansatte har en plikt til å undersøke, varsle 

og gripe inn.  

Denne «handlingsplikten» gjennomgås og dis-

kuteres minst årlig med alle ansatte. 

Dette mener vi om krenkelser: 

Vi skal fremme en kultur der vi bruker ord og 

handlinger som understreker at alle er en del av 

fellesskapet. 

Vi anser krenkende atferd som: 

Ord eller handlinger som kan få en til å bli ned-

stemt, lei seg, sint eller gi et redusert selvbilde. 

Dette innebærer bl.a. mobbing, erting, vold, 

rasisme, diskriminering, utestenging og utheng-

ing. 

(Gjeldende definisjon etter årlig revisjon, januar 

2015). 
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dert. 

Behandling av henstillinger 

Skolen eller kommunen/fylkeskommunen plikter 

å vurdere henstillingen og "snarast mogleg" ta 

stilling til om tiltak skal settes i verk. Kravet om at 

dette må skje "snarast mogleg" må tolkes ekstra 

strengt der det blir bedt om tiltak for å avverge 

helsefare. 

Dersom skolen/skoleeieren selv ikke har tilstrek-

kelig fagkunnskap til å vurdere forholdene, må de 

bringe inn slik fagkunnskap. Når det gjelder det 

fysiske skolemiljøet, vil blant annet det miljø-

rettede helsevernet i kommunen eller de kom-

munale byggemyndighetene ha slik kunnskap. 

Når det gjelder det psykososiale skolemiljøet, kan 

kommunens pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP

-tjenesten) brukes som sakkyndig. Opplæringslo-

ven § 5–6 pålegger PP-tjenesten å "hjelpe skolen i 

arbeidet med kompetanseutvikling og organisa-

sjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til 

rette for elevar med særlege behov". Opplærings-

loven gir PP-tjenesten en aktiv rolle i forhold til 

det pedagogiske arbeidet ved skolene, og PP-

tjenesten skal ha særlig kompetanse innenfor det 

psykososiale læringsmiljøet. 

Henstillingene skal etter loven behandles etter 

reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 

Dette innebærer blant annet at skolen/

skoleeieren har ansvar for at saken er så godt 

opplyst som mulig før vedtak treffes 

(forvaltningsloven § 17), vedtaket skal være 

skriftlig med mindre dette av praktiske grunner vil 

være særlig byrdefullt, og den eller de som har 

kommet med henstillingen, skal få melding om 

vedtaket (forvaltningsloven § 27). Sammen med 

vedtaket skal det følge en begrunnelse, med 

mindre det er grunn til å tro at ingen vil være 

misfornøyd med avgjørelsen (forvaltningsloven § 

24). 

Etter forvaltningsloven § 11a skal det i saker som 

gjelder enkeltvedtak gis et foreløpig svar dersom 

henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en 

måned etter at den er mottatt. 

Etter opplæringsloven §§ 9a–2 og 9a–3, begges 

siste ledd, vil skolens reaksjon regnes som enkelt-

vedtak selv om tiltak ikke blir satt i verk. Dette 

betyr at elevene eller foreldrene kan klage til fyl-

kesmannen som om det var gjort et vedtak. 

Kommunens miljørettede helsevern 

Dersom skolen/skoleeieren får en henstilling der 

elevene/foreldrene ber om tiltak for å rette på 

skolemiljøet, kan skolen/skoleeieren gjennom 

dette bli klar over forhold som de må melde fra 

om til kommunens miljørettede helsevern. Etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler § 5 første ledd har skolens leder plikt til "å 

legge fram de opplysninger som er nødvendige 

for at kommunestyret skal kunne gjennomføre 

sine oppgaver etter denne forskrift". 

Før elevene eller foreldrene klager til fylkesman-

nen, bør de, for å få en grundig faglig behandling 

av saken, bringe saken inn for kommunens miljø-

rettede helsevern. 

Det miljørettede helsevernet er en del av kom-

munehelsetjenesten. Ifølge kommunehelsetje-

nesteloven skal kommunen ha et miljørettet hel-

severn som blant annet har som oppgave å føre 

tilsyn med at skolene oppfyller kravene til skole-

miljøet i forskrift om miljørettet helsevern i bar-

nehager og skoler. Kravene i denne forskriften 

utdyper de generelle kravene til miljøet i opplæ-

ringsloven kapittel 9a. 

Det miljørettede helsevernet kan veilede skolen i 

hvordan den skal oppfylle kravene i forskriften, 

og dermed også oppfylle kravene i opplæringslo-

ven. Om nødvendig kan kommunens miljørettede 

helsevern også gi skolen pålegg om å rette på 

forhold som strider mot kravene. Fordelen med å 

Det skal alltid fattes vedtak 

Skolene skal alltid fatte et såkalt «enkeltvedtak» 

når elever eller foreldre ber om tiltak ifm. kren-

kelser eller mobbing. 

Et slikt vedtak vil alltid ende opp i ett eller flere 

tiltak, som foresatte evt. kan klage på (se skje-

ma for å be om tiltak samt klage på vedtak ba-

kerst). 
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bringe inn det miljørettede helsevernet før man 

klager til fylkesmannen er at det miljørettede 

helsevernet har fagkunnskap både om skolemiljø 

og lokalmiljøkunnskap, og – ikke minst – er lokali-

sert i kommunen. Dersom kommunens miljø-

rettede helsevern gjør et vedtak man er fornøyd 

med, vil man oppnå at tiltak blir iverksatt uten at 

det blir nødvendig å klage videre til fylkesman-

nen. 

Klager 

Generelt om klageretten 

Når skolen eller kommunen/fylkeskommunen har 

behandlet henstillingen, vil deres beslutning om å 

iverksette tiltak regnes som et enkeltvedtak. Der-

som elevene eller foreldrene mener at tiltakene 

ikke er tilstrekkelige, kan de klage vedtaket inn 

for fylkesmannen. 

Også dersom henstillingen ikke blir fulgt opp av 

skolen eller kommunen/fylkeskommunen i det 

hele tatt, kan man klage til fylkesmannen. Har 

skolen eller kommunen/fylkeskommunen ikke 

har tatt stilling til saken innen rimelig tid vil også 

dette etter bestemmelsenes siste setning regnes 

som et vedtak som kan klages til fylkesmannen. 

Hvem kan klage? 

Den eller de som har bedt om tiltak, har rett til å 

klage avgjørelsen eller mangelen på avgjørelse 

inn for fylkesmannen. Også andre enn de som har 

bedt om tiltak, kan klage, dersom tiltaket ville ha 

hatt betydning for dem (forvaltningsloven § 28). 

Representative organer som Elevorganisasjonen 

og Foreldreutvalget for grunnopplæringen kan 

klage på vegne av sine medlemmer. 

Hva skal til for at man kan klage? 

Skolen eller kommunen/fylkeskommunen må få 

tid til å vurdere saken før det eventuelt kan være 

aktuelt å klage. Hva som er "rimeleg tid", vil blant 

annet avhenge av hvor alvorlig virkningen av mil-

jøet kan tenkes å være for elevene. Det kan blant 

annet være behov for å drøfte saken med kom-

munehelsetjenesten eller de kommunale bygge-

myndighetene, eller med kommunens pedago-

gisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten). Etter 

forvaltningsloven § 11a skal det i saker som gjel-

der enkeltvedtak, gis et foreløpig svar dersom 

henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en 

måned etter at den er mottatt. 

Dersom klagen blir satt fram før det er gått rime-

lig tid, kan klagen avvises. Dette vil det i første 

rekke være opp til skolen eller kommunen/

fylkeskommunen å avgjøre (forvaltningsloven § 

33 andre ledd, andre punktum). En slik avvisning 

kan klages på, og skolen eller kommunen/

fylkeskommunen plikter å opplyse om dette. Det 

vil være opp til fylkesmannen å avgjøre om sko-

len har fått rimelig tid til å avgjøre saken, slik at 

klagen kan behandles. 

Dersom skolen eller kommunen/

fylkeskommunen har gjort vedtak om tiltak, må 

elevene eller foreldrene klage før klagefristen på 

3 uker er ut (forvaltningsloven § 29). Etter forvalt-

ningsloven § 31 kan klagen i visse tilfelle behand-

les selv om klagefristen er ute. 

Dersom skolen eller kommunen/

fylkeskommunen ikke har gjort noe vedtak, vil 

det derimot ikke være noen klagefrist. I slike til-

feller vil en klage ikke kunne avvises med den 

begrunnelse at klagefristen ikke er holdt. 

Så lenge et forhold er under behandling i en kla-

gesak, kan man ikke komme med nye henstilling-

er og klager over det samme forholdet. Etter al-

minnelige forvaltningsrettslige regler kan slike 

nye henstillinger og klager avvises, såframt det 

ikke har kommet fram moment som gjør at saken 

bør vurderes på nytt. Det samme gjelder dersom 

saken allerede har vært behandlet og avgjort av 

klageorganet. 

 

Involvering av råd og utvalg 

Skolene plikter å holde alle råd og utvalg løpen-

de orientert om alle forhold som er vesentlige 

for skolemiljøet. Utvalgene skal ha en reell mu-

lighet til å uttale seg og evt. komme med for-

slag. 

Et skolemiljøutvalg ved hver skole er opprettet i 

tråd med Lov og forskrifter. Rektor er sekretær, 

utvalget har jevnlige møter og referatene legges 

løpende ut på skolenes nettsider. 
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Hvordan klager man i praksis? 

Klagen skal alltid leveres til det organet som har 

eller skulle ha avgjort saken i første instans, dvs. 

skoleledelsen eller kommunen for grunnskoler og 

fylkeskommunen for videregående opplæring. 

Det er fylkesmannen som er klageinstans, men 

før fylkesmannen tar saken til behandling, må 

skolen eller kommunen/fylkeskommunen ta stil-

ling til saken en gang til. 

Dersom man vil klage over vedtak eller manglen-

de vedtak fra kommunens miljørettede helse-

vern, leverer man klagen dit. 

Klageren bør utforme klagen skriftlig. Skolen eller 

kommunen/fylkeskommunen plikter etter for-

valtningsloven å hjelpe klageren med veiledning 

og eventuell hjelp til utforming av klagen. Dersom 

det er skolen eller kommunen/fylkeskommunen 

som skriver ned klagen, bør klageren forsikre seg 

om at klagen er formulert slik han eller hun øns-

ker den. Det er i disse tilfellene klageren som skal 

skrive under klagen selv om klageren har fått 

hjelp med å utforme klagen. Det er viktig å unngå 

at det oppstår tvil om hva det klages over. 

Hva skjer med klagen? 

1. Fornyet behandling hos skolen eller kom-

munen/fylkeskommunen  Når skolen eller kom-

munen/fylkeskommunen har mottatt klagen, skal 

det vurderes om klagen skal tas til følge. Dersom 

klagen ikke tas til følge, sendes klagen til klagein-

stansen, som er fylkesmannen. Dersom det er 

skolen selv som har mottatt klagen, skal den nor-

malt sendes via kommunen/fylkeskommunen. 

Skolen eller kommunen/fylkeskommunen kan 

også søke veiledning fra andre offentlige eller 

private instanser. 

Klagesaksbehandlingen hos fylkesmannen Når 
fylkesmannen mottar en klage over manglende 
tiltak vedrørende det fysiske eller det psykososia-

le miljøet, vil fylkesmannen først måtte se etter 
om førsteinstansen har gjort en faglig vurdering 
av forholdene og av om tiltak er påkrevet, og i 
såfall hvilke.  Dersom saken er til behandling hos 
kommunens miljørettede helsevern, vil fylkes-
mannen avvente en avgjørelse herfra, eventuelt 
forsikre seg om at det miljørettede helsevernet 
ikke vil bruke sin myndighet innen rimelig tid. 
 
Nærmere om klage over vedtak eller manglende 

vedtak fra kommunens miljørettede helsevern 

Vedtak gjort av det miljørettede helsevernet kan 

klages til fylkesman-

nen (kommunehelsetjenesteloven § 4a–12 jf. 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler § 27). Dersom elevene eller foreldrene har 

henvendt seg til det miljørettede helsevernet 

med en konkret henstilling og ikke fått svar på 

denne, vil elevene eller foreldrene ha like stor 

interesse av å få prøvd saken hos en klagemyn-

dighet som de ville ha hatt dersom det for eksem-

pel var gjort et vedtak i elevenes disfavør. I veile-

deren til forskriftens § 27 er det lagt til grunn at 

manglende bruk av myndighet her kan være gjen-

stand for klage til fylkesmannen. 

Hva skal man klage over – skolens/skoleeierens 

manglende tiltak eller kommunens miljørettede 

helseverns unnlatelse av å gripe inn overfor sko-

len? 

Om man velger å klage på skolens/skoleierens 

"avgjørelse" om ikke å gjøre noe, eller det miljø-

rettede helsevernets manglende inngripen, vil 

være et spørsmål om hensiktsmessighet. Man 

kan også velge å klage over begge "ikke-

vedtakene". I klagen bør man gjøre oppmerksom 

på dette. 

Internkontroll 

Iveland kommune har et felles, digitalt intern-

kontrollsystem for skoler og barnehager som 

ajourholdes løpende. 
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Til rektor ved                                            skole Dato: 

 

Tiltak for et bedre psykososialt miljø  

 

Bakgrunn for hvorfor jeg ber om tiltak 

(Du må først si noe om hvorfor du ber om tiltak. Hva har for eksempel skjedd?):  

 

 

 

Tiltak 

Du behøver ikke foreslå tiltak. Hvis du har forslag til hvordan skolemiljøet kan bli bedre 

for barnet ditt, skriver du hva du mener skolen bør gjøre. Du kan også skrive om tilta-

kene bør gjelde for en enkelt elev eller for en gruppe elever: 

 

 

 

 

Jeg ber skolen treffe et vedtak så snart som mulig.  

 

Hva sier loven? 

Opplæringsloven § 9a-1 gir alle elever en individuell rett til et godt psykososialt miljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal sørge for at det psykososiale miljøet 

fører til at eleven føler trygghet og sosial tilhørighet. Dette følger av opplæringsloven  

§ 9a-3 første ledd.  

Elevens egen oppfatning av det psykososiale miljøet avgjør om elevens rett er oppfylt 

eller ikke. Skolen har plikt til å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Rek-

tor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av dette.  

 

Hilsen 

Vedlegg: Forslag til hvordan dere som foreldre/foresatte ber om tiltak. 
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Til rektor ved ……………………… skole     dato: 

Klage på                        skoles vedtak om psykososialt miljø. 

Bakgrunn for klagen 

Hvorfor klager du? Fyll inn årsaken eller hva som har skjedd. Under er noen eksempler. 

Husk at om tiltakene ikke har fungert, etter å ha vært prøvd ut, skal du ikke klage, 

men be om nye tiltak. 

Skolen har ikke truffet et enkeltvedtak selv om jeg har bedt om det. 

Jeg er ikke fornøyd med de tiltakene skolen vil sette i gang. 

Skolen gjennomfører ikke tiltakene. 
Andre årsaker. 

 
Jeg/vi er ikke fornøyd med skolens tiltak fordi: 

 

 

Hvilke tiltak mener du vil hjelpe?  

Hvis du har forslag til andre tiltak som vil hjelpe, kan du beskrive dem her. Vær kon-

kret! Du trenger ikke foreslå noe. Den personen som behandler klagen, må lytte til det 

du ber om.  

Jeg/vi mener skolen bør: 

  

 

Hva sier loven?  

Opplæringsloven § 9a-1 gir alle elever en individuell rett til et godt psykososialt miljø 

som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal sørge for at det psykososiale miljøet 

fører til at eleven føler trygghet og sosial tilhørighet. Dette følger av opplæringsloven  

§ 9a-3 første ledd.  

Når skolen skal vurdere om elevens rett er oppfylt eller ikke, er det elevens egen opp-

fatning av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Skolen har plikt til å oppfylle 

elevens rett til et godt psykososialt miljø. Rektor har ansvaret for den daglige oppføl-

gingen av dette.  

Hilsen  

 

 

Kopi til Fylkesmannen i Aust-Agder.  

Kontaktinformasjon finner du på www.fmaa.no  

Vedlegg: Forslag til hvordan du som forelder kan skrive en klage 

http://www.fylkesmannen.no

