Elevenes fysiske arbeidsmiljø
Generelt
Fagområde
OppvekstSkole
Beskrivelse
Skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et godt miljø, både fysisk og
sosialt.
Skolebygget og uteplassen skal tilpasses alle elever, også de med
funksjonsnedsettelse.
Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke
fungerer bra nok. Skolen skal ta stilling til oppfordringen så fort som mulig og skal
lage et skriftlig vedtak om saken.
Elevene skal få ta del i planleggingen og i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.
Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene deres og om skolens
plikter.
Målgruppe
• Elever i grunnskolen og videregående skole
• Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
• Foresatte

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se spesieltfriskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljøopplæringslova
Kapittel 9A
Lover
Forvaltningsloven
Friskolelova
Opplæringslova

Forskrifter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Retningslinjer
Skolemiljø (Udir-3-2017)

Praktiske opplysninger
Saksbehandlingstid
Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen
én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få
opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet
Et vedtak kan klages på til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter
ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage
som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener
vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til
fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge

Kontaktinformasjon
Ansvarlig avdeling
Navn

Oppvekstetaten

Leder

Holt, Gro Irene

Telefon

62978100

Telefaks

62978101

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

2120 SAGSTUA

Besøksadresse 2120 SAGSTUA
Åpningstid

08-1530 (08-15 i perioden 01.06.-31.08.)
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Andre opplysninger
Dato oppdatert
12.01.2016 10:13
Organisasjonsnr.
964950768
Kommunenr.
0418

