
18.1 Plan for et godt psykososialt miljø ved skolene i Hasvik 

kommune 

 

Denne planen omhandler målsetninger og rutiner for et godt psykososialt miljø ved skolene. 

Planen består av to deler: 

Del 1: er den overordnende plan som er felles for alle skolene i Hasvik kommune. Denne 

delen inneholder 

 Innledning 

 Overordnede målsettinger 

 Arbeid for et godt psykososialt miljø på skolenivå 

 Internkontroll for et godt psykososialt miljø 

 Ikrafttredelse 

 Vedlegg  

o Mal for løsning 

o Mal for melding 

o Mal for enkeltvedtak 

o Mal for klage 

Del 2: er plan for et godt psykososialt miljø ved den enkelte skole som skal rulleres årlig. 

Denne delen inneholder: 

 mål for et godt psykososialt miljø ved skolen/SFO 

 satsningsområde for skoleåret 

 forebyggende arbeid og tiltak for å avdekke krenkende atferd 

 skolens årshjul i arbeidet for et godt psykososialt miljø der en synliggjør når planer, 

aktiviteter og evalueringer skal foregå.  

 rutinebeskrivelser i forhold handlingsplikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 1. PLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VED 

SKOLENE I HASVIK KOMMUNE. 

1. INNLEDNING 

I K-06 ( læreplanverket for kunnskapsløftet) Prinsipper for opplæringen som sammenfatter og 

utdyper bestemmelsene i opplæringsloven står det følgende i Læringsplakaten: 

Skolen og bedriften skal: ”…sikre at det fysiske og psykososiale arbeids-og læringsmiljøet 

fremmer helse, trivsel og læring…” 

K-06 er statens styringsredskap i forhold til skolens pedagogiske virksomhet og har status av 

å være en nasjonal instruks. Den gir kommunen som skoleeier og skolens ansatte et bundet 

mandat i forhold til nasjonale vedtatte målsettinger. 

Denne planen skal legge føringer for skolenes arbeid med opplæringslovens § 9A-3 og setter 

krav til skolenes planer for et godt psykososialt miljø. ( del 2 av denne planen) 

Elevenes psykososiale og fysiske skolemiljø er hovedsakelig hjemlet i opplæringsloven, samt 

i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Hva er krenkende atferd, forståelse og definisjon 

Definisjonene er hentet fra utdanningsdirektoratets hefte om elevenes skolemiljø 

 

Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre. 

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en 

annen hudfarge eller snakker et annet språk. 

Diskriminering betyr at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for eksempel på 

grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse (nasjonal eller etnisk). 

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse. 

Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en 

annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for 

å forsvare seg.  

Både vold, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan være krenkelser som benyttes 

i mobbing gjentatte ganger og over tid, og går ut over et offer som ikke kan forsvare seg. 

 

FNS barnekonvensjon omhandler blant annet barnets rett til utvikling, medvirkning, ikke-

diskrimeinering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Det pekes spesielt på utvikling av 

respekt for barnets personlighet. Kulturell identitet, språk og verdier. Bla mobbing kan 

hemme en slik utvikling. FNs barnekonvensjon er gjort til norsk lov gjennom 

menneskerettsloven. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opplæringsloven  

kapittel 9a og prinsipper for opplæringen slår fast elevenes rett til et godt fysisk og 

psykososialt miljø 

Det overordnede kravet i O L § 9a-1: 

Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et fysisk og psykososialt miljø 

som fremjar helse, trivsel og læring. 

Opplæringsloven § 9a-3 første ledd: 

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den 

enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. 

Opplæringsloven § 9a-3 andre ledd: 

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett 

for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal 

skolen snarast mogleg behandle saken etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.           

Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter 

føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 

§11-1a sier at hver skole skal ha et skolemiljøutvalg bestående av elever, foreldre, tilsatte, 

skoleledelsen og kommunen. Siste ledd sier. 

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i 

arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker 

som gjeld skolemiljøet,jf. Kap 9a. 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole har som mål å bidra til at miljøet i 

skolene fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold - og dessuten 

forebygger sykdom og skade. 

 

Manifest mot mobbing 

Regjeringen, KS foreldreutvalg og en del fagorganisasjoner har skrevet under på et manifest 

der en forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende 

oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 

Hasvik kommune har skrevet under på manifest mot mobbing 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OVERORDNET MÅLSETTING  

Alle barn i Hasvik kommune skal erfare nulltoleranse for mobbing, diskriminering, rasisme 

og vold i skolen. Det betyr at alle elever skal være trygge på skolen ved at de opplever at 

voksne tar ansvar og aktivt griper inn når de oppdager at noen blir fysisk eller psykisk plaget 

og / eller ekskludert fra fellesskapet. 

Alle ansatte i skolene i Hasvik kommune skal ha kunnskap om krenkende atferd, hvordan det 

oppdages og forebygges og handlingskompetanse på hvordan mobbing skal håndteres. 

Krenkende atferd skal forhindres med skolenes  

- forebyggende arbeid                                                                                                             

- rutiner som avdekker krenkende atferd                                                                                       

-tiltak med retningslinjer for å stoppe en slik atferd og ivareta involverte elever. 

3. MÅLRETTET ARBEID FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ 

PÅ SKOLENIVÅ 

Arbeidet med skolens plan skal involvere og ansvarliggjøre alle nivå av skolesamfunnet, det 

vil si på klassenivå, alle ansatte i skole og SFO, elevråd og FAU.                                         

Skolens plan skal vedtas årlig i SMU innen 1.oktober og evalueres årlig i SMU. 

Alle skoler i Hasvik kommune skal utarbeide sin del 2 av planen med  

 mål for et godt psykososialt miljø ved skolen/ SFO 

 satsningsområde for skoleåret 

 forebyggende arbeid 

 tiltak for å avdekke krenkende atferd 

 rutinebeskrivelser i forhold handlingsplikt 

 skolens årshjul i arbeidet for et godt psykososialt miljø der en synliggjør når planer, 

aktiviteter og evalueringer skal foregå. 

Skal inneholde beskrivelse av tiltak for 

Prosedyrer ved mistanke om krenkende atferd 

Prosedyrer for umiddelbar reaksjon når krenkende atferd er avdekket 

Klare prosedyrer for hvordan de som blir utsatt for krenkende atferd blir ivaretatt 

Klare prosedyrer for hvordan de som utfører krenkende atferd blir fulgt opp 

Prosedyrer for skriftliggjøring/dokumentasjon (enkeltvedtak) 

Klare prosedyrer for informasjon om avdekkende tilfeller av krenkende atferd 

 innad på skolen 

 mellom skole og foresatte 

 til andre instanser dersom skole og foresatte anser dette nødvendig 

 



Årshjul i arbeid for godt psykososialt arbeid i skolene 
Ut fra den veiledende planen skal skolene selv- i begynnelsen av hvert skoleår -lage sitt eget årshjul i skolens 

plan for et godt psykososialt miljø.  

 

Tidspunkt   Handling Ansvar 

August  På personalmøte skal følgende tema tas opp: *krenkende 

atferd  

-hva legger skolen i begrepet, utvikle felles forståelse og 

reaksjonsform 

-hvordan får vi kjennskap til den enkeltes elevs opplevelse 

av skolemiljøet 

-hvordan evaluerer vi elevenes skolemiljø 

-varslings- og handlingsplikt og rutinebeskrivelse  

-enkeltvedtak og rutiner rundt dette 

-plan m mål, satsingsområde, forebyggende arbeid og 

årshjul for inneværende skoleår diskuteres og forslag 

utarbeides 

*Kommunalt og lokalt ordensreglement, 

inspeksjonspraksis  

 trinnene lager handlingsplan med tiltak for    

      forebyggende  arbeid                

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rektor 

September  I klassene, i elevråd og i foreldreråd orienteres det om 

-hva skolen anser som krenkende atferd 

-varslings-og handlingsplikt med rutinebeskrivelser  

-enkeltvedtak og rutiner rundt dette 

-skolens og evaluering for inneværende skoleår diskuteres 

 SMU fatter vedtak i forhold til del 2-skolens plan 

 

Oktober    

November    

Januar    

Februar/mars/april    

Mai    

Juni   

 

Gjennom 

året 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. INTERNKONTROLL 

Rektor skal sørge for at skolene har planer og rutiner for arbeidet med skolemiljøet og at 

arbeidet med skolemiljøet er en naturlig del av skolehverdagen for ansatte og elever. 
All kontakt mellom hjem- skole i forhold til uartige episoder skal loggføres med hvem har tatt kontakt med 

hvem, når og tema for samtale. 

Sjekklistene ang kvalitetsvurdering skal være en hjelp og dokumentasjon for at 

skolemiljøarbeidet er systematisk jobbet med og at alle er kjent med rutinene 

Skoleledelsen har ansvar for å rapportere om kvalitetssikringsarbeidet til SMU. Elevene skal 

delta som samarbeidspartnere. SMU har rådgivende funksjon overfor rektor. 

Hvordan spre informasjon om §9A: 

 Kommunens hjemmeside 

 Tema på skoleårets første personalmøte og råds- og utvalgsmøter 

Registrering av avvik skjer via 

 Elevsamtalen 

 Utviklingssamtale med foreldre og elever 

 Skjema som brukes som forberedelse og til oppfølging av samtalene 

 Systematisk behandling av elevenes skolemiljø på foreldremøter 

 Meldinger fra elever, foresatte og ansatte angående observerte/varslete forhold. 

- meldingene skal registreres 

- hvis meldingene foregår muntlig, skal den som mottar meldingen føre den på skjema 

Vurdering og oppfølging av elevenes skolemiljø skal være tema i alle skolens råd og utvalg 

dvs personalmøter, elevråd, FAU og SMU. 

Det skal føres referat fra møtene. 

Rektor skal ha kopi av møtereferat fra elevråd og foreldreråd 

Oppvekstleder skal ha kopi av referat fra SU/ SMU. 

Skolenes del 2 sendes oppvekstleder når den er vedtatt i SMU.  

Kopi av enkeltvedtak og eventuell klage sendes oppvekstleder.  

Rektor har ansvar for iverksettelse av eventuelle tiltak for elevenes skolemiljø 

-iverksettinga av tiltak ved meldte avvik fra 9a 

Den som mottar meldingen skal alltid vurdere eventuelle nødvendige strakstiltak og bidra til 

iverksettelse 

Meldingsskjema med påskrift om hva som er iverksatt skal til nærmeste overordnede 

Neste nivå skal vurdere om ytterligere tiltak bør iverksettes 

Når elev og foresatte ber om tiltak etter §9a skal det fattes vedtak i forhold til 

forvaltningsloven. Dette innebærer klagerett 



Den som melder avvik, skal alltid ha tilbakemelding om tiltak, eventuelt begrunnelse for 

hvorfor ikke tiltak settes inn 

Alle meldinger med dokumentasjon av oppfølging skal arkiveres i den aktuelle elevs mappe 

 

Prosedyrer ifht klage 

Det er klagerett på enkeltvedtak. 

Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt.  

Klage kan også skrives av den/de man gir fullmakt til. Klagen må grunngis. Av klageteksten 

må det gå fram hvilket vedtak det blir klaget på, og hvilken endring som ønskes i det 

påklagede vedtaket. 

Klagen sendes skolen ved rektor, kopi til oppvekstleder.  

Dersom klagen ikke tas til følge, vil rektor sende klagen videre til Fylkesmannen i Finnmark, 

utdanningsavdelingen. Fylkesmannens avgjørelse er endelig, og kan ikke påklages. Foresatte 

har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven § 

18 og § 19.  

Mal for klage ligger som vedlegg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Unntatt offentlighet § 13 

Kvalitetssikring av opplæringslovens § 9a- elevsak 

Om skolen ikke innen rimelig tid (14 dager), har tatt stilling til saken, vil det kunne klages 

etter forskriften i forvaltningsloven som om det var gjort et enkeltvedtak. Dette skjema følger 

elevsak fra melding er mottatt 

 

Elevens navn:______________________________     Klasse:____________ 

 

RUTINEBESKRIVELSE: Utført  dato: 

  

Melding om tiltak i forhold til psykososialt miljø er mottatt  

Det er gjort undersøkelser med bakgrunn i melding?  

Det er foretatt samtale med elev som er utsatt for krenkende 

atferd med referat som legges i elevmappe? 
 

Det er foretatt samtale med elev som har utført krenkende atferd 

med referat som legges i elevmappe? 
 

Det er gjort en vurdering av om retten til et godt psykososialt 

miljø er tilstede? 
 

Det er gjennomført samtaler med foreldrene til begge parter og 

det er skrevet referat fra samtalene. Referatene legges i elevens 

mappe. 

 

Det er fattet et enkeltvedtak? Tiltak/ oppfølging gjøres i 

enkeltvedtak for begge parter 
 

Enkeltvedtaket sendes de respektive foresatte. Klagefrist er tre 

uker fra vedtaksdato. Kopi av vedtak sendes oppvekstleder 
 

Ved klage på vedtak: klage sendes skolen v rektor. Kopi til 

oppvekstleder. 

Skriftlig klage er mottatt 

 

Dersom klagen tas til følge - Nytt vedtak fattes og sendes de 

foresatte. Kopi til oppvekstleder. 
 

Dersom klagen IKKE tas til følge – Vedtaket og all 

dokumentasjon i saken oversendes fylkesmannen.  Kopi til 

oppvekstleder       

 

 

All dokumentasjon er unntatt offentlighet, jfr. offentlighetsloven § 13 

 



 

Kvalitetssikring av opplæringslovens § 9a- generelt 

 

RUTINEBESKRIVELSE: Utført  dato: 

Personalmøte august  

Kommunens ordensreglement  

Skolens ordensreglement  

Inspeksjonspraksis  

Krenkende atferd-hva legger skolen i begrepet, felles forståelse 

og reaksjonsform 
 

Hvordan får vi kjennskap til den enkelte elevs opplevelse av 

skolemiljøet? 
 

Hvordan evaluerer vi skolemiljøet, rutinebeskrivelse  

Prosedyrer ved mistanke om krenkende atferd  

Prosedyrer for umiddelbar reaksjon når krenkende atferd er 

avdekket 
 

Klare prosedyrer for hvordan de som blir utsatt for krenkende 

atferd blir ivaretatt 
 

Prosedyrer for hvordan de som utfører krenkende atferd blir 

ivaretatt 
 

Prosedyrer for skriftliggjøring/dokumentasjon  

Prosedyrer rundt enkeltvedtak  

Prosedyrer rundt informasjon om avdekking                           

Innad på skolen                                                                          

Mellom skole og foresatte                                                           

Til andre instanser dersom skole og foresatte ser det nødvendig                                

 

Skolens mål  

Skolens forebyggende arbeid  

Skolens årshjul  

                          Referat fra møtet, deles ut til personalet  

I klassene august/sept:  

Ordensreglementer  

Hva legger vi i begrepet krenkende atferd  



Mål for skolemiljøet  

Planer og rutiner rundt skolemiljøet  

Trinnenes forebyggende plan/tiltak  

I elevråd sept:  

Ordensreglementer  

Hva legger vi i begrepet krenkende atferd  

Mål for skolemiljøet  

Planer og rutiner rundt skolemiljøet  

Trinnenes forebyggende plan/tiltak  

                           Referat fra møtet, kopi til rektor  

I foreldreråd sept  

Ordensreglementer  

Hva legger vi i begrepet krenkende atferd  

Del 2 skolens plan for et godt psykososialt miljø  

                          Referat fra møtet, kopi til rektor  

SMU innen 1.10  

Ordensreglementer  

Hva legger vi i begrepet krenkende atferd  

Del 2 skolens plan for et godt psykososialt miljø  

                        Referat fra møtet, kopi oppvekstleder  

                        Orientering til alle om vedtak  

Evaluering  

Personalmøte:  

Skolens ordensreglement evalueres  

Skolens inspeksjonspraksis evalueres  

Del 2,skolens plan, evalueres  

                          Referat fra møtet  

I klassene:  

Skolens ordensreglement evalueres  

Del 2,skolens plan, evalueres  



  

I elevråd:  

Skolens ordensreglement evalueres  

Del 2,skolens plan, evalueres  

                          Referat fra møtet, kopi til rektor  

                             

I foreldreråd  

Skolens ordensreglement evalueres  

Del 2,skolens plan, evalueres  

  

                          Referat fra møtet, kopi til rektor  

SMU  

Skolens ordensreglement evalueres  

Del 2,skolens plan, evalueres  

  

                        Referat fra møtet, kopi oppvekstleder  

 

 

 

 

 

 

 

5. IKRAFTREDELSE 
Planens del 1 er vedtatt i rektormøte 25.01.13, sak 02/13 og trår i kraft fra nytt skoleår. 

 

 

 

6. VEDLEGG 

 

 

1 Løse mobbesaker 

2 Melding om krenkende atferd  
3 Vedtak 

4 Mal for klage 

 
 

 



 

 

 

 

Vedlegg 1 

 

LØSE SAKER I FORHOLD TIL KRENKENDE ATFERD 

Følgende mal for å løse saker i forhold til krenkende atferd har gitt gode resultater. Rektorer 

og ansatte bør gjennomføre disse punktene: 

 Undersøkelser og observasjon for å skaffe informasjon. 

 Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. 

Husk at en som er blitt utsatt for krenkende atferd, ofte underdriver. 

 Samtale med foreldrene til den som er plaget. 

 Samtale med den som har utført krenkende atferd (overgriperen). Selv om det er flere 

som står bak, må dere snakke med én om gangen. Hensikten med samtalen(e) er å gi 

beskjed om at krenkende atferd er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Dere 

inviterer så til samarbeid for å få slutt på atferden, gjør avtaler om hva som skal skje, 

og setter opp en ny samtale. 

 Samtale med overgriperens foreldre hver for seg. Dersom foreldrene ønsker det, kan 

dere snakke med flere samtidig. Ikke la foreldrene selv ordne opp i elevgruppa. 

 Enkeltvedtak. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når dere har oppdaget 

tilfeller av krenkende atferd. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor 

treffe et enkeltvedtak. 

 Sanksjoner og dokumentasjon. Sett inn sanksjoner overfor overgripere dersom det er 

nødvendig. Dere bør dokumentere sanksjonene. 

 Oppfølging. Situasjonen følges inntil den den krenkende atferden opphører helt. Alle 

skal kunne gå på skolen sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Etter en tid 

kan det være gunstig å ha en samtale mellom den som ble plaget, og overgriperen. 

Ikke gjør dette for tidlig. Husk at det tar tid å komme over alvorlige krenkelser. 

 Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise, PP-tjenesten eller andre 

ressurspersoner i kommunen. Dere kan også kontakte Statped dersom det lokale 

apparatet trenger assistanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 2 
Til rektor ved …………………………………………… skole    dato: 

 

Tiltak for et bedre psykososialt miljø  
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. Rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av 

dette.  

 

Bakgrunn for hvorfor jeg ber om tiltak 

Du må først si noe om hvorfor du ber om tiltak. Hva har skjedd? Hva består den krenkede atferden i?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

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

hva du mener skolen bør gjøre. Du kan også skrive om tiltakene bør gjelde for en enkelt elev eller for en gruppe 

elever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg ber skolen treffe et vedtak så snart som mulig.  

 

Hilsen: ………………… 

 

 



 

 

 

Vedlegg 3 

 

Foresattes navn 

Gateadresse 

Postnummer og poststed    

Unntatt offentlighet., offl. § 13, fvl. § 13.1 
 

         Dato 

 

 

Vedtak om tiltak etter opplæringsloven § 9a-3-elevenes psykososiale miljø 

 
Vi viser til henvendelse om tiltak datert (00.00.00). I henvendelsen blir det opplyst om at (elevens navn + 

innholdsbeskrivelse fra melding). 

 

Vedtak: 

Skolens konklusjon er at elevens rett til et godt psykososialt miljø er oppfylt/ikke oppfylt og at det er 

grunnlag/ikke er grunnlag for tiltak etter opplæringslovens kapittel 9a-3. 

 

- Tiltak: Du må beskrive de tiltakene som du bestemmer skal settes inn eller hvorfor du 

ikke setter inn tiltak.  

- Varighet: Du må opplyse om hvor lenge enkeltvedtaket skal gjelde. 

- Ansvarlig for oppfølging: Du må opplyse om hvem som er ansvarlig for å følge opp 

enkeltvedtaket. 

- Evaluering: Du må si noe om når og hvordan tiltakene skal evalueres; om de virker 

eller ikke. 

- Kontakt med foreldrene: Du bør beskrive hvordan skolen vil legge til rette for en 

fortløpende dialog med foreldrene om hvordan elevens skolesituasjon utvikler seg, og 

om hvordan tiltakene virker.  

 

 

Bakgrunn for saken 

I opplæringslovens § 9a-3 er skolen gitt et særlig ansvar for å fremme et godt psykososialt miljø, der alle elever 

skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet.  

- henstilling om tiltak fra …, datert… 

På bakgrunn av henvendelsen har skolen gjort følgende undersøkelser:  

    

    

 

 

Begrunnelse 

Skolen har nå avsluttet sine undersøkelser og funnet at (framstilling av det som  under-søkelsen viser). 

Du må begrunne hvorfor skolen setter inn tiltakene, og hvorfor akkurat disse tiltakene er valgt.  

Dersom du velger å ikke sette inn tiltak, må du begrunne hvorfor.  

Hvis du velger andre tiltak enn de foreldrene ber om, må du begrunne hvorfor.  

 

Rettslig grunnlag for vedtaket 

I opplæringsloven § 9a-1 står det:  

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar 

helse, trivsel og læring.”  



Opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd fastslår: 

”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot 

krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka 

etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil 

det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.” 

 

Klageadgang 
Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2b og kan påklages i henhold til § 28 og  

§ 29. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klage kan også skrives av den/de man gir fullmakt til. 

Klagen må grunngis. Av klageteksten må det gå fram hvilket vedtak det blir klaget på, og hvilken endring som 

ønskes i det påklagede vedtaket. 

Klagen sendes skolen ved rektor.  

Dersom klagen ikke tas til følge, vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i Finnmark, utdanningsavdelingen. 

Fylkesmannes avgjørelse er endelig, og kan ikke påklages. Foresatte har, med visse unntak, anledning til å se 

sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven § 18 og § 19.  

 

Med hilsen 

 

___________________ 

rektor ……..skole 

 

 

Kopi: oppvekstleder 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg 4 

 

 

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 konkret! 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 oppfatning 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 oppfølgingen av dette.  

 

 

Hilsen  

 

 
 

 

 

 

 

DEL 2                                                               Vedtatt i SMU sak …./….. 

 
 


