
ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS 

 
 
Møte nr. 1-2013 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim 
INNKALLES TIL MØTE 

28. januar 2013 kl. 08.30 på Møterom 2 
 

SAKLISTE 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
1/13  Godkjenning av protokoll frå forrige møte 

2/13  Rapport frå undersøking- skulemiljøet i Bjerkreim 

3/13  Vedr. sak 78/12 - administrasjonens saksutgreiing 

4/13  Kontrollutvalets årsmelding for 2012 

5/13  Kontrollutvalets årsrekneskap for 2012 

6/13  Statusoversikt pr. januar 2013, kontrollutvalets saker 

 

EVENTUELT 

REFERAT-/MELDINGSSAKER 
M 1/13 Kommunestyrets behandling av sak: Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 12 
M 2/13 Kommunestyrets behandling av kontrollutvalets årsplan for 2013 
 
Ver grei å melda eventuelt forfall snarast på telefon 51336590, som sms til  mobiltlf. 98806776 eller 
på e-post til postmottak.rks@sandnes.kommune.no  

Ved forfall blir varamedlemmer kalla inn særskilt. Medlemmer som meiner seg inhabile, må gi 
melding om dette slik at varamedlem kan kallast inn.. 

Evt. saker merka(Unnateke offentligheit i medhald av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. 

 

Vikeså, 21. januar 2013 
 
Magne Vaule 
Leiar av kontrollutvalet Wencke S: Olsen 
                  sekretariatet 

mailto:postmottak.rks@sandnes.kommune.no�
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 201000100 
: E: 049   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Bjerkreim 
 

28.01.2013 
 

1       /2013      
 

 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FORRIGE MØTE 
 
 
Protokoll frå kontrollutvalets møte den 26. november 2012 vert lagt fram for kontrollutvalet til endelig 
godkjenning, sjå vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
Forslag til  
 
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokoll frå møte den 26. november 2012. 
 

 
 
 SANDNES, 14/1-2013 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

  
 

Protokoll frå forrige møte 
Vedlegg: 

 
 
    Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 201200052 
: E: 216   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Bjerkreim 
 

28.01.2013 
 

2       /2013      
 

 
RAPPORT FRÅ UNDERSØKING- SKULEMILJØET I BJERKREIM 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim bestilte på sitt møte i oktober ei undersøking av skulemiljøet i 
Bjerkreim. Føremålet med undersøkinga har vore å sjå nærare på mottatt klage fra FAU ved 
Bjerkreim skole, der FAU hevder at kommunen har unnlatt å følge opp en mobbesak. 
 
Ut frå dette føremålet har kontrollutvalet bedt revisor om å sjå nærare på følgjande problem-stillingar: 

• Hvordan har saksgangen vært i disse sakene?  
• Har saksbehandlingen vært i tråd med lov og forskrift m.m?  
• Har sakene vært behandlet innen rimelig tid, jf. opplæringsloven og forvaltningsloven?  
• Hvis sakene ikke har vært behandlet innen rimelig tid, hva er i så fall grunnen til det?  
• Hvilke tiltak har kommunen satt i verk på bakgrunn av henvendelsene fra de foresatte? Og 

når har tiltakene blitt satt inn? 
 
Saksutredning: 
Revisor har ved utarbeiding av rapporten registrert i alt ni saker i perioden 2010 – 2012. En av disse er 
ikkje omtalt då dei berørte ønska å vera anonyme. Fire saker er avklart, mens fire framleis er under 
behandling/uavklart. Revisor har derfor gått gjennom disse sakene, sjå nærare omtale av den enkelte 
saka i sjølve rapporten. Kort oppsummert viser rapporten følgjande: 
Fylkesmannen har ved tidlegare tilsyn peika på at kommunen ikkje sikrar at saker som gjeld elevanes 
psykososiale miljø vert behandla etter reglane om enkeltvedtak opplæringslova. Det ser ikkje ut til at 
praksis er nevneverdig endra etter dette tilsynet, då revisor finn at det  sjeldan vert fatta einkeltvedtak i 
sakene. Dette er eit brot på Opplæringslovas § 9a, 3. ledd.  
 
Kommunen har og for lang saksbehandlingstid i enkelte saker, og det har ikkje blitt gitt foreløpig svar 
i saker som har tatt lang tid, slik det skal gjerast i høve til i Forvaltningslovas bestemmelsar.  
 
Revisor finn og at skulen ikkje ser ut til å ha oppfylt si rettleiingsplikt i høve til forvaltnings-lova i 
fleire av sakene.  
 
Revisor peiker og på at det er elvens oppfatning av skulemiljøet som skal liggja til grunn for dei 
vurderingane som vert gjort, noko revisor finn ikkje har vore tilfelle i fleire av sakene.  
 
Revisor peiker og på at i fleire tilfelle er tiltak sett inn for seint. Gjennomgangen tyder og på at 
føresette/FAU og skulen har svært forskjellige virkeligheetsoppfatningar når det gjeld fleire av sakene. 
Gjennomgangen tyder og på at både ein del føresette og FAU manglar tillit til skulen.  
 
Revisor finn og fleire positive trekk, der skulen har klart å få til gode tiltak for elevane, slik at 
skulemiljøet har blitt forbetra.  
 
Dette er eit kort samandrag av funn i rapporten, det vert vist til sjølve rapporten for utdjuping. 
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Revisor foreslår at skulen framover bør: 
• Styrka sakbehandlinga når det vert rapport brot på skulemiljøet, slik at desse blir behandla i 

høve til lovkrav 
• Det bør fattast vedtak i høve med alle henstillinger om tiltak vedr. det psykososiale miljøet, i 

høve til lovkrav 
• Skulen bør bli raskare til å handtere henvendelser, følgja desse opp og gi tilbakemelding til 

føresette 
• Det bør setjast inn tiltak umiddelbart når dette er nødvendig, og foreldra bør underrettast  om 

dette, samt gis vidare informasjon om evt. endringar, avslutning osv. 
• Skulen bør og sørgja for raskare intern klagebehandling, revisor foreslår her å delegera dette 

til skulesjefen 
• Skulen og kommunen bør vurdera hjelp utanfrå i vanskelige saker 
• Eit hovudmål bør vera å gjenoppretta tilliten til skulenes handtering av skulemiljøsaker 

 
Rapporten er ikkje ein forvaltningsrevisjon, men ei undersøking. Dei ovanfor nemnde punkta er derfor 
forslag frå revisor ut frå det som kjem fram i rapporten, og ikkje anbefalingar på linje med i ein 
forvaltningsrevisjonsrapport. 
 
Av same grunn (undersøking, ikkje ordinær forvaltningsrevisjon) har rådmannen fått rapporten til 
gjennomlesing, men har ikkje kommentert den. 
 
 
Kontrollutvalet innstiller til kommunestyret å fatta slikt 
 

VEDTAK: 
 

• Kommunestyret i Bjerkreim tar den framlagde rapporten frå undersøkinga 
ang. skulemiljøet i Bjerkreim til etterretning. 

• Rapporten vert oversend rådmannen, som bes om å ta stilling til dei tiltaka 
som vert føreslått frå revisor, med spesielt fokus på dei påviste lovbrota. 

• Oversikt over korleis rådmannen har følgt opp føreslåtte tiltak i  rapporten 
vert send kommunestyret via kontrollutvalet ca. 6 mnd. etter at rapporten er 
vedtatt i kommunestyret. 

 
 
SANDNES, 21/1-2013 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 

 

 
 
 

Rapport frå undersøkinga 
Vedlegg: 

    Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200900034 
: E: 047   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Bjerkreim 
 

28.01.2013 
 

3     / 2013 
 

 
 
VEDR. KOMMUNESTYRESAK 78/12 - ADMINISTRASJONENS 
SAKSUTGREIING 
 
Bakgrunn: 
I kommunestyremøte den 12.12.12 sette representanten Børge Vassbø fram følgjande forslag: 
 
Sak 078/12 blir sendt til kontrollutvalet for vurdering av om kontrollutvalet er tilfreds med 
saksgang og handsaming. Dersom kontrollutvalet ikkje er nøgd blir ev. saka lagt fram for 
kommunestyret på nytt. 
Forslaget fekk 13 stemmer og blei vedtatt. 
 
Saksutredning: 
Sak 78/12 omhandlar Tilstandsrapport for grunnskulen 2012. Dette er ein rapport som alle kommunar 
som skuleeigarar er pålagde å utarbeida årleg etter en fastsett mal. 
 
Kommunestyret har tidlegare behandla sak 22/12: Oversendelse fra kontrollutvalget vedrørende 
psykososialt miljø i skulen, der kommunestyret fatta følgjande vedtak: 
Saken utsettes. 
Etter pålegg fra Fylkesmannen er Senter for atferdsforskning engasjert for å gi faglig bistand i 
klagesaken som har vært til behandling hos Fylkesmannen. Når dette er utført vil en be 
rådmannen legge frem en sak for kommunestyret der en også ber skolene legge frem sine 
planer og arbeidsmetoder mot mobbing. 
 
Ifølgje administrasjonen er den årlege rapporteringa som går fram av sak 78/12 ei 
tilbakemelding/oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 22/12.  
 
Denne saka vert lagt fram for kontrollutvalet utan forslag til vedtak. Kontrollutvalet bes imidlertid om 
– i  høve med kommestyrets vedtak – å ta stilling til om ein anser den tilbakemeldinga som er gitt via 
den årlege tilsynsrapporten for grunnskulen i sak 27/12 å vera ei tilfredsstillande tilbakemelding i høve 
til kommunestyrets vedtak i sak 22/12. 
 
 
Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak. 
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 SANDNES, 21/1-2013 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

 
 

  

1. Kommunestyrevedtak i sak 22/12 
Vedlegg: 

2. Saksutgreiing med vedlegg – kommunestyresak 27/12 
 
    Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800154 
: E: 033   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Bjerkreim 
 

28.01.2013 
 

4       /2013      
 

 
KONTROLLUTVALETS ÅRSMELDING FOR 2012 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalets årsmelding skal oppsummera kontrollutvalets arbeid i året som har gått. Sekretariatet 
har utarbeidd forslag til årsmelding for 2012 for kontrollutvalet i Bjerkreim.  

Saksutredning 
I forhold til årsplan for 2012 er kontrollutvalets mål i det alt vesentligaste oppfylt.  
 
Det vert elles vist til vedlagte årsmelding for 2012. Eventuelle endringar som måtte koma fram på 
møtet vil bli  innarbeidd i årsmeldinga av sekretariatet før den vert vidaresend kommunestyret til 
orientering. 
 
 
Forslag til  

 
 

VEDTAK: 
 

• Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar det framlagte forslaget til årsmelding for 2012.  
• Årsmeldinga vert oversend kommunestyret i Bjerkreim til orientering. 

 
 

 
 
SANDNES, 15.01.2013 
 
 
Wencke S. Olsen 
sekretariatsleder   
 
 

Årsmelding 2012 
Vedlegg: 

    Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800203 
: E: 212   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Bjerkreim 
 

28.01.2013 
 

5      /2013      
 

 
KONTROLLUTVALETS ÅRSREGNSKAP FOR 2012 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet har iflg. Forskrift for kontrollutvalg § 18 ansvar for å fremma forslag til budsjett for 
kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Det medføre at utvalet òg har eit oppfølgingsansvar knytt til 
kontrollutvalets rekneskap. 
 
Saksutredning: 
Rekneskapet er delt inn i 3 delar: Utgifter knytt til kontrollutvalet sjølv, utgifter til sekretariat og 
utgifter til revisjon. 
 
Når det gjeld utgifter til kontrollutvalet, er det eit mindreforbruk på ca. 12%. Det er og eit 
mindreforbruk på utgifter til sekretariat, der ca. 97% av budsjettet er brukt. Dette skuldast 
tilbakebetaling etter at rekneskapen for 2011 vart lagt fram med overskot. I tillegg er budsjettforslag 
for 2012 redusert av kommunestyret når det gjeld betaling for tenester frå dei selskapa der kommunen 
er medeigar/medlem (revisjon og sekretariat). 
 
Utgifter til revisjon har eit større meirforbruk, då det er brukt godt 36% meir en budsjettert. Ifølgje 
revisor skuldast dette meirforbruket i hovudsak den bestilte undersøkinga ang. skulemiljøet, som i stor 
grad har blitt ferdigstilt i 2012.  
 
Samla sett viser kommunerekneskapen for 2012  at kontrollutvalet har eit meirforbruk på ca 22%. 
Dette skuldast i sin heilhet undersøkinga ang. skulemiljøet, då det er mindreforbruk på dei andre 
områda.  
 
Forslag til  

 
VEDTAK: 

 
Kontrollutvalet i Bjerkreim tar oversikt over årsrekneskapet for kontrollutvalets 
budsjett 2012 til orientering. 

 
 
SANDNES, 22.01.2013 
 
Wencke S. Olsen 
Sekr.leder 
 

Rekneskapsoversikter 
Vedlegg: 

 
 
    Tilbake 
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ROGALAND 
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS  
 

  

 Arkivsak 
Arkivkode 

: 200800150 
: E: 216   

 Saksbeh. : Wencke S. Olsen 
 
Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget i Bjerkreim 
 

28.01.2013 
 

6       /2013      
 

 
STATUSOVERSIKT PR. JANUAR 2013, KONTROLLUTVALETS 
SAKER 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet får til kvart møte oversikt over status på bestilte prosjekt og kontrollar, samt andre 
saker kontrollutvalet har tatt opp til handsaming. Oversikta inneheld og kva for ferdigstilte prosjekt 
som har vorte behandla og sendt over til kommunen, når desse skal følgjast opp og oversikt over kva 
for prosjekt som er heilt ferdigbehandla. Til slutt kjem ei oversikt over andre saker. 
  
Saksutgreiing: 
I oversikta finst det ei kolonne som viser når revisor ventar å vera ferdig med den enkelte rapporten 
kontrollutvalet har bestilt. Denne er oppdatert etter siste mottatte oversikt frå Rogaland Revisjon. Til 
dette møtet ligg rapport frå undersøking ang. skulemiljøet i Bjerkreim føre til behandling. 
 
 
 
Forslag til  
 

VEDTAK: 
 

Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikten for januar 2013 til orientering. 
 

 
 
 SANDNES,  21. januar 2013 
 
 
Wencke S. Olsen 
Daglig leder 
 

 

 

Statusoversikt pr. januar  
Vedlegg: 

 
    Tilbake 
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Bjerkreim kommune - kontrollutvalget      
        
Regnskap 31.12.2012- kontroll og tilsyn       
        
Ansvar 120   Tjeneste 1101, 1102, 1103          Alle tall er eks. mva.     
        


  Kommunestyrets Kontrollutvalg Kommuneregn-  Regnskap 
selskapene


30.4.2012 
  vedtak forslag skapet  
Art Tjeneste 1101 Kontrollutvalget 2012 2012 31.12.2012 % 
1080 Møtegodtgjørelse 60 000 52 000 60 618    
1090 Pensjonsinnskudd, trekkpliktige forsirkr 


 
8 000 


 
   


1091 Gruppeliv/ulykke 0 
  


   
1099 Arbeidsgiveravgift 8 000 8 000 8 547    
1115 Bevertning møter 0  1 500    
1130 Post/bank/telefon/internett       
1150 Opplæring, kurs 5 000 15 000 0    
1160 Reiseutgifter, kost etc.  0 


  
   


1195 Avgifter, gebyrer, lisenser 8 000 5 000 0    
 Kontrollutvalgets utgifter 81 000 88 000 70 665    
8        
 Tjeneste 1102        
1140 Annonser, reklame, informasjon 


  
1130    


1350 Kjøp av sekretariatstjenester 
  


87 440   85 300 
 Utgifter sekretariat 91 000 96 000 88 570   85 300 
 


 
      


 Tjeneste 1103       
1375 Kjøp fra IKS; Rogaland Revisjon 280 000 286 875 392 613   391 163 
1429 Merverdiavgift utenfor mva-loven       
        
1729 Momskomp inntekt drift       
        
 Samlet budsjett 452 000 470 875 551 848 122%   


 
 





		Regnskap selskapene30.4.2012

		Kommuneregn-

		Kontrollutvalg






                       KONTROLLUTVALET I BJERKREIM 
 


 
PROTOKOLL 


 
 
 
Utvalg: 
Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 


Møtenr.: 
6-2012 


Møtedato: 
26. november 
2012 


Utvalgssaksnr.: 
35/12  - 39/12  


Innkalt: 
Magne Vaule 
Brit Tengesdal 
Geir Ove Svela 
Tyra Skårland 
Mauritz Bjerkreim 


Forfall: 
Geir Ove Svela. Varamedlem var innkalt, men 
møtte ikkje. 
 
 


Andre: 
Annebeth Melhus Mathiassen, Rogaland Revisjon IKS 
Wencke S. Olsen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
35/12  Godkjenning av protokoll frå forrige møter 
 
Protokollane frå møta 27. august og 30. oktober vart samrøystes vedtatt. 
 


VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim godkjenner protokoll frå møte den 27. august 2012 og 
30 oktober 2012. 


 
 
 
 
36/12  Oppfølging av politiske vedtak 1. halvår 2012 
 
Det vart lagt fram følgjande tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalet ønskjer også en liste over ikkje avslutta saker frå 2011 til utgangen av 2012 
ved neste rapportering. 
 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med dette tillegget. 
 


VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tar dei framlagte statusrapportane over oppfølging av 
politiske vedtak 1. halvår 2012 til orientering. 
Kontrollutvalet ønskjer også en liste over ikkje avslutta saker frå 2011 til utgangen 
av 2012 ved neste rapportering. 
Saka vert vidaresendt kommunestyret til orientering. 







 
 
37/12  Utkast til prosjektmandat: Forvaltningsrevisjon "Vedlikehald av kommunale 


bygg" - utsetting av prosjekt 
 
Det vart vedtatt å stryke siste setningsledd i forslag til vedtak. 
 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt med denne endringa. 
 
 


VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim vil ta det framlagte prosjektmandatet ang. 
”Vedlikehald” opp til ny vurdering i samband med bestilling av nye prosjekt. 
 
 


 
 
 
38/12  Årsplan for 2013 - kontrollutvalet i Bjerkreim 
 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
 


 
VEDTAK: 


 
Kontrollutvalet i Bjerkreim vedtar den framlagde årsplanen for 2013. 
Planen vert vidaresendt kommunestyret til orientering. 


 
 
 
 
 
39/12  Statusoversikt pr. november 2012, kontrollutvalets saker 
 
Kontrollutvalet gikk gjennom oversikta. 
 
Forslag til vedtak vart samrøystes vedtatt. 
 
 


VEDTAK: 
 


Kontrollutvalet i Bjerkreim tar statusoversikten for november 2012 til orientering. 
 


 
  







REFERAT/-MELDINGSSAKER  
5/12 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2013 - 16 
6/12 Melding om vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 15 
7/12 Melding om vedtak - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Kvalitet i barnevernstjenesten 
8/12 Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport - Anskaffelser 
 
 
 
EVENTUELT 
Annebeth Melhus Mathiassen orienterte om framdrift i det bestilte prosjektet ang. skulemiljøet i 
Bjerkreim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen er i samsvar med det 
som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
Leder av kontrollutvalget 
        Sekretær for kontrollutvalget 
 
 
 
 








Kan inneholde data under publiseringsgrense. 


Mandag 19. november, 2012 


Tilstandsrapport for 
grunnskolen 2012 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 


Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport: 


• Kommuner 
• Fylkeskommuner 
• Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
• Private skoler med rett til statstilskudd 


Rapport om tilstanden i opplæringen 


Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø. 


Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen 
ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven § 
5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. 


Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. 


Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem 


Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp 
indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. 


Krav til innhold i tilstandsrapporten 


Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra 
Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men 
det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete 
målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. 


Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet 
til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke 
særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven kappitel 4A. I 
vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall og læringsmiljø, 
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må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting. 


I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter 
og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har 
behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De 
dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren 
må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. 


Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten. 


Det generelle systemkravet 


Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
videre enn det tilstandsrapporten dekker. 


Personvern 


Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale 
indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller 
personopplysningslovens bestemmelser. 


Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som ikke 
finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 


2.1. Elever og undervisningspersonale 
Om Elever og undervisningspersonale 


Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 


• tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 
• lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 


 


2.1.1. Lærertetthet 


Lærertetthet 1.-7. trinn 


Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 


Lærertetthet 8.-10. trinn 


Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter 


 


 


Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Målsettingen er at en til enhver tid skal ha en lærertetthet som er stor nok til å 
løse lovpålagte oppgaver. Klassestørrelsen skal være pedagogisk forsvarlig, jf. Opplæringsloven, noe 
som innbefatter at det ikke alltid er like enkelt å definere behovet før nytt skoleår.  
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Bjerkreim kommune har større lærertetthet på 1-7. trinn en sammnelignbare 
grupper. Det kan skyldes større ressursbruk til spesialundervisning og andre tyngre brukersaker. Ser en 
dette i sammnheng med målsettingen om "tidlig innsats" vil det også være naturlig at det er større 
lærertetthet i barneskolen enn i ungdomsskolen. På ungdomstrinnet er lærertettheten mer jevnbyrdig 
med resten av landet. 
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Lærertettheten på 1-7.trinn er tilnærmet lik på begge skolene i kommunen. På ungdomsskolen er det 
flere elever per lærer enn på barnetrinnet. 14,5 mot 10,6 på barnetrinnet. 


2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 


Antall elever 


Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 
elever som får grunnskoleopplæring. 


Årsverk for undervisningspersonale 


Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 


Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet 
og 656 timer på ungdomstrinnet. 


I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 


 


 


Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Målsettingen er økt lærertetthet, dvs. flere disponible årsverk/lærere til bruk i 
undevisningen i skolene i Bjerkreim.  
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


 Indikator og nøkkeltall 2004-
05 


2005-
06 


2006-
07 


2007-
08 


2008-
09 


2009-
10 


2010-
11 


2011-
12 


 Talet på elevar - Bjerkreim kommune 
skoleeier 


392 389 388 399 384 395 408 411 


 Talet på elevar - Bjerkreim skule 125 122 119 120 115 124 119 122 


 Talet på elevar - Vikeså skule 267 267 269 279 269 271 289 289 


 Årsverk for undervisningspersonale - 
Bjerkreim kommune skoleeier 


33,0 36,4 39,9 38,1 44,2 44,9 45,8 41,8 


 Årsverk for undervisningspersonale - 
Bjerkreim skule 


10,9 10,9 12,7 11,4 12,9 13,0 12,9 12,8 


 Årsverk for undervisningspersonale - 
Vikeså skule 


22,1 25,4 27,2 26,7 31,3 31,9 33,0 29,0 


Bjerkreim kommune skoleeier, Grunnskole 
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Vurdering 


Bjerkreim kommune: Antall elever ved Bjerkreim skole er 122., og en må tilbake til 2005 for å finne 
elevtall (125) som er høyere. 
Vikeså skole har nå høyere elevtall enn noen år tidligere. I 2011 var det 289 elever ved skolen, mens for 
2012 er tallet steget til 411elever, registrert 19/11. 
 
Antall årsverk ved Bjerkreim skole har siden 2009 vært ca. 12.8. 
Antall årsverk ved Vikså skole har siden 2009 blitt redusert. I 2010 ble det registrert 33 årsverk, mens 
det i 2011 ble innrapport 29. 
 
Årsverk for undervisningspersonalet på kommunalt nivå er redusert med 4 årsverk fra 2010 til 2011. 
Dette til tross for et økende behov for spesialundervisning, tilpassa opplæring og spesielt krevende 
brukere i skolen. 


2.2. Læringsmiljø 
Om Læringsmiljø 


Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 


I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 


• trivsel 
• mobbing på skolen 
• faglig veiledning 
• mestring 
• faglig utfordring 


 


2.2.1. Trivsel med lærerne 


Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne 
er hyggelige. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 


 


Lokale mål 
Vikeså skule: Elevene ved Vikeså skule skal trivast godt med lærarane sine. 
 
Bjerkreim skule: har som mål å skapa eit godt læringsmiljø og å skapa gode og positive relasjonar 
mellom elevane og dei vaksne. Eit delmål er å styrke lærar si evne til å leie klassen. Jfr. 
Bjerkreimmodellen s.11.   
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med kommuner i Rogaland fylke 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Vurdering 


Vikeså skule: På Vikeså skule viser resultata eit godt nivå i elevenes trivsel med lærarane. Vi vil arbeide 
for å oppretthalde dette gjennom arbeidet med tydeleg klasseleiing. 
 
Bjerkreim skule: Resultata frå elevundersøkelsen på Bjerkreim skule viser at skulen lykkast mht 
elevens trivsel med dei vaksne. 
 
Bjerkreim kommune: Undersøkelsen viser at elvene i kommunen trives godt med lærerne. Fire 
kommuner i Rogaland skårer 4,3. Bjerkreim kommune er blant disse. 


2.2.2. Mobbing på skolen 


Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. 


Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing. 


 


Lokale mål 
Vikeså skule: har nulltoleranse for mobbing. 
Vikeså skule skal gjera forsøk på å oppdage og løyse alle konfliktar før det blir mobbing. 
Skjer det mobbing løyser skulen dette etter metode i skulen sin handlingsplan mot mobbing. 
 
Bjerkreim skule: har nulltoleranse for mobbing. Skulen har som mål å skape eit godt læringsmiljø og 
gode og positive relasjonar mellom elevane. Vidare har ein som mål å skape eit trygt miljø i friminutta 
og skuletimane. Skulen skal avdekke om det er elevar som ikkje får oppfylt retten til eit psykososialt 
miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 
 
Bjerkreim kommune: Nulltoleranse mot mobbing og et helhetlig og systematisk arbeid for at elevene 
skal ha både et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Kommunen vil også legge vekt på 
trivselsfremmende tiltak og det forebyggende arbeidet knyttet til kap. 9a i Opplæringsloven. 
 
I læreplanen (forskrift) for grunnskolen står bl.: "Dersom skolen skal fungere godt, forutsettes ikke bare 
at elevne kjenner hverandre, men at også foreldre kjenner både hvernadre og hverandres barn. Dette er 
nødvendig om de skal kunne sette felles standarder for barnas aktivitet og atferd."  Kommunen/skolen 
vil ha som mål å styrke skole/hjemsamarbeidet. 
 
I Opplæringsloven står: "Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra 
tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø". Kommunen/skolen vil styrke dette arbeidet og 
legge forholdene til rette for at skolemiljøutvalget skal ha gode arbeidsvilkår. Målsettingen er at 
skolemiløjutvalget i større grad skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø for elevene. 
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Vurdering 


Vikeså skule: er ikkje nøgd med resultatet på undersøkinga, men vi har tru på vår måte å arbeide med mobbing på. 
Stort fokus på mobbing, og aksept for å ta dette opp kan føre til auka tal i statistikken. 
 
Bjerkreim skule: viser ein tilfredsstillande score slik den vises i Elevundersøkelsen. Dette er likevel ikkje ei sovepute, 
men kvar sak som kjem opp må få ei rett behandling i forhold til dei krav lover og eigne mål set til skulen. 
 
Bjerkreim kommune: Kommunen hadde et godt resultat for 7. trinn i 2011 med en skår på 1,2. Indeksen for 2012 viser 
1,7. Dette resultatet er kommunen ikke fornøyd med. Det er vanskelig å kunne peke på årsakene, særlig fordi 
systematikken som ligger til grunn for arbeidet mot mobbing er den samme for begge årene.  


Nasjonalt fokus på mobbing: 
På Utdanningsdirektoratets nettside finner en bl.a følgende informasjon: 


• Resultatene på nasjonalt nivå har ligget stabilt på 1,4 siden 2006. 
• Manifest mot mobbing har vært underskrevet i 2002, 2005, 2006, 2009 og 2011. 
• Tema for fylkesmennenes nasjonale tilsyn i 2010 og 2011 var elevenes rett til et godt psykososialt miljø. 


Tilsynet ble ført med i alt 149 kommuner og samtlige 19 fylkeskommuner. 139 av 149 kommuner fikk pålegg om 
retting. 328 av 378 skoler fikk pålegg om retting. 


• Rapport i regi av Utdanningsforbundet viser at det er ingen forskjell på mobbing ved skoler med og uten 
mobbeeprogram. Både norsk og svensk forskning tyder på at mobbeprogrammene ikke har noen effekt, står det 
i rapporten. 


Det er urovekkende at en ikke klarer å få redusert mobbingen i skolen, særlig med tanke på det sterke fokuset dette har 
hatt de siste 10 årene på nasjonalt nivå. Lovverket, slik det er formulert i dag, viser seg også å by på store utfordringer i 
praksis. Rapport utarbeidet av juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, gir 
tydelige signaler i den retningen. 
Dette illustrer bare noen av de utfordringerr skolene står overfor. 
 
Kapittel 9a i Opplæringsloven "Elevenes skolemiljø" omhandler både det fysiske og psykososiale miljøet for elevene. Det 
er viktig å få fram, fordi loven i mange sammenheng blir brukt og oppleves som en ren "mobbeparagraf".  


2.2.3. Faglig veiledning 


Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor 
grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 


 


Lokale mål 
Vikeså skule: skal gjennom arbeid med tydeleg klasseleiing og tett samarbeid mellom lærarar gjera 
lærarane best mogleg i stand til å tydeleggjera mål for undervisninga, og korleis elevane kan nå desse 
måla. 
 
Bjerkreim skule: Gjennom lærarane sitt arbeid med auka kompetanse på vurdering skal skulen bli 
betre med omsyn til å tydeleggjera mål og korleis elevane kan nå måla.  
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Vurdering 


Vikeså skule vil arbeide vidare med tydeleggjering av mål, kriterie for måloppnåing, og formidling av 
dette til elevane. 
 
Bjerkreim skule vil arbeide vidare for å utnytte den kompetansen ein har fått i vurdering. 
 
Bjerkreim kommune: For 7. trinn er skåren for inneværende år 3,4 på nasjonalt nivå. Kommunen får 
en skår på 3,3. Når det gjelder 10. trinn er skåren 3,1 på nasjonalt nivå, mens den i Bjerkreim er 2,7. 
Målingen for inneværende år er noe lav, men ser en dette  over en periode på fem år plasserer Bjerkreim 
kommune seg godt i forhold til nasjonalt nivå. Flere målinger viser seg å være over landsgjennomsnittet. 


2.2.4. Mestring 


Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 
skolen. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 


 


Lokale mål 
Vikeså skule: vil at kvar einskild elev skal strekkja seg lengst mogleg, for å oppnå ei høg grad av 
måloppnåing, ut ifrå sine eigne forutsetninger. 
 
Bjerkreim skule: Tilpassa opplæring er ein rett for alle elevar. Oppleving av mestring er eit mål for i 
kva grad ein når måla med tilpassa opplæring. Skulen vil arbeide for at eleven kan strekke seg mot 
høgast grad av måloppnåing som passar for han.   
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Vikeså skule: Elevane på Vikeså skule meistrar fagleg godt sjølv om skulen dette året scorar lågt på 
fagleg rettleiing. Skulen tenkjer at dette kan ha ein samanheng med at lærarane på dette kullet måtte 
bruke mykje tid til å arbeide med åtferd, medan dei relativt sett var eit sterkt fagleg kull. 
 
Bjerkreim skule: På Bjerkreim skule tenkjer ein at ein balansegang mellom høg måloppnåing og 
mestring er avgjerande for at elevane skal nå sitt beste resultat. 
 
Bjerkreim kommune: Kommunens skår er i samsvar med resultatene på nasjonalt nivå både på 7. og 
10.trinn. 


 


2.2.5. Faglig utfordring 


Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet. 


Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat. 


 


Lokale mål 
Vikeså skule skal ha høge faglege og åtferdsmessige forventningar til elevane 
 
Bjerkreim skule har tilpassa opplæring som eit mål for skulen. Alle elevar skal få ei fagleg utfordring 
som balanserer med meistring. 
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Vikeså skule: visar til vurderinga under førre punkt 
 
Bjerkreim skule: På Bjerkreim skule vil arbeidet med tilpassa opplæring vera i konstant endring etter 
kvart som ein får nye elevar. Derfor blir og arbeidet med tilpassa fagleg utfordring eit arbeid i stadig 
endring.   
 
Bjerkreim kommune: Resultatet på 7. trinn er 4,0 for Bjerkreim kommune. Dette er samme skår som i 
Rogaland og på nasjonalt nivå. 


2.3. Resultater 
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Om Resultater 


Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 


I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 


• nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning 
• standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 
• grunnskolepoeng 


Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 


• nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn 


 


2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 


Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 


De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 


1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


 


Lokale mål 
Vikeså skule ønskjer å styrkje begynneropplæringa og den vidaregående opplæringa i lesing. 
 
Bjerkreim skule har som mål å gjera elevane til gode leserar ut frå sine føresetnader.   
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 
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Vikeså skule: Tidleg innsats er viktig. Pga store utfordringar med elevar på ungdomstrinnet har tidleg 
innsats, og oppfølging på mellomtrinnet for dei svakaste elevane vore vanskelg. Skulen har lesing som 
satsingsområde gjennom SOL, felles begynneropplæring og lesekvart. 
 
Bjerkreim skule har gode system for avdekking av lesevanskar og tiltak i leseopplæringa. Resultata 
gjennom fleire år på Nasjonale prøver bekrefter dette. Ein må likevel ta høgd for svingningar frå årskull 
til årskull. Det viktigaste til slutt blir individuell oppfølgjing og tilpassa opplæring. 
 
Bjerkreim kommune: Kommunen har gode resultater på nasjonale prøver i lesing for 5. trinn. 
Resultatene er høyere både på mestringsnivå 2 og mestringsnivå 3 enn nasjonalt, i Rogaland og 
kommunegruppe 02. 
 
 
 
 
 
 
 


2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 


Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 


De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 


1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 


 


Lokale mål 
Vikeså skule ønskjer å gjera elevane til å auke lesekompetansen sin til eit nivå som gjer dei til 
funksjonelle lesarar. Dette vil ein gjera med å setje fokus på lesing i alle fag!  
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Side 21 av 43 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 - 19. november 2012 







Kan inneholde data under publiseringsgrense. 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 9 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Vikeså skule vil auka fokuset på lesing av ulike tekstar i ulike fag. Dette vil forhåpentlegvis gje elevane 
ei breiare kompetanse på lesing av ulike typar tekst. 
 
Bjerkreim kommune: 
8.trinn: For mange elever plasserer seg på mestringsnivå 1 og 2. Det er også for få elever på 
mestringsnivå 4, men det  er et positivt resultat for kommunen på høyeste mestringsnivå. 
 
9. trinn: Det er for mange elever på mestringsnivå 1-3. Det er likevel positivt å se at Bjerkreim kommune 
har like mange elever på mestringsnivå 5 som på nasjonalt nivå og i Rogaland. 
 
Kommunen har en utfordring med å få løftet flere elever opp på et høyere nivå i lesing både på 8. og 9. 
trinn. En registrerer at kommunen har gode resultatet på lesing i 5.trinn, men at en ikke har klart å 
opprettholde nivået på ungdomstrinnet. 


 


2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 
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Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 


De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 


• tall 
• måling 
• statistikk 


Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 


• kan løse en gitt utfordring 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene er rimelige 
• kan ha effektive strategier for enkel tallregning 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


 


Lokale mål 
Vikeså skule: Alle elevar på Vikeså skule skal kunne meistre dei grunnleggjande rekneartane i 
matematikk så godt at dei etter 4. trinn, er i stand til å meistre vidare faglege utfordringar på 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 
 
Bjerkreim skule har som mål å oppretthalda resultata skulen har hatt dei siste åra på Nasjonal prøver i 
rekning. Arbeidet har som mål å gje elevane grunnleggjande ferdigheiter i talforståing og talbehandling, 
herunder meistre dei fire rekneartane.   
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 
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Vikeså skule: Dette året er ikkje Vikeså skule fornøyd med oppnådd resultat i rekning på 5. trinn. 
 
Bjerkreim skule har dei siste åra scora godt over nasjonalt snitt i rekning. 
 
Bjerkreim kommune: Bjerkreim kommune har gode resultater i regning på 5. trinn. Kommunen skårer 
godt over landsgjennomsnittet på høyeste mestringsnivå og plasser seg jevnt med sammenlignbare 
grupper på mestringsnivå 2. Det er også positivt å se at kommunen har få elever på mestringsnivå 1 
sammenlignet med andre. 


2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 


Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 


• tall 
• måling 
• statistikk 


Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 
sammenhenger. Dette innebærer at de: 


• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 
• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 
• kan vurdere om svarene de får er rimelige 
• kan vise effektive strategier for enkel tallregning 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 


 


Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Målsettingen er at flere elever skal plassere seg på de to høyeste 
mestringsnivåene. En vil også ha som mål å ha færrest mulig elever på laveste mestringsnivå.  
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 9 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: 
 
For 8 .trinn er resultatene gode for mestringsnivå 4 og 5. Det er også få elever på laveste mestringsnivå. 
Resultatet samlet sett vurderes som bra for Bjerkreim kommune. 
 
For 9. trinn fortsetter den positive tendensen. Kommunen har ingen elever plassert på laveste 
mestringsnivå. Resultatene forøvrig fordeler seg jevnt med sammenlignbare grupper. 


2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 


Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 


• finne informasjon 
• forstå hovedinnholdet i enkle tekster 
• forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 


Side 27 av 43 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 - 19. november 2012 







Kan inneholde data under publiseringsgrense. 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 
hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 
mestringsnivåer. 


 


Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Kommunen skal ha like mange elever på mestringsnivå 1 som 
landsgjennomsnittet. En vil også ha som målsetting å redusere antall elever på mestringsnivå 1.  
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Kommunen har for lav skår på mestringsnivå 1. Positiv tendens for kommunen er 
likevel at mange elever skårer på mestringsnivå 2. 


2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 


Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 


• finne informasjon 
• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 
• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 
• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 


Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 
fordeling av elever på mestringsnivåer. 
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Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Målsetting er færre elever på mestringsnivå 1 og 2. Det er realistisk å 
opprettholde skåren på nivå 1, men en må etterstrebe en høyere skår på mestringsnivå 2.  
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Resultatet er tilfredsstillende, og rimelig jevnt med kommunegruppe 02. 


2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 


Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 


• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 
• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 
• 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 
• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 
• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 
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Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 


 


Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Målsetting er å oppnå bedre resultat både i standpunkt og til eksamen. En ønsker 
også mest mulig samsvar mellom standpunkt og eksamen.  
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Kommunen skårer lavere en sammenlignbare grupper både i standpunkt og til 
eksamen. Det er vankelig å gi noen forklaring på dette, men når en sammenligner resultatetene mellom 
standpunkt og eksamen ser en at det er rimelig samsvar. En må likevel understreke at det er naturlig 
med variasjoner fordi eksamen og standpunkt er to helt ulike former for vurdering. Faglig nivå på 
elevkullet vil også kunne slå ut på statistikken. En må derfor se på resultatene over en lengre periode for 
å se om det er en tendens. Engelsk skriftlig standpunkt var eksempelvis 3, 8 i fjor og norsk hovedmål 
4,0. 


2.3.8. Grunnskolepoeng 
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Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 


Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 


Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 


 


Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Målsetting er at elevene i Bjerkreim skal oppnå bedre resultater i standpunkt. 
Eksamensresultatet har liten innflytelse på hva den enkelte elev oppnår av samla grunnskolepoeng. 
Innsatsen må derfor først og fremst være rettet mot standpunktkarakterene i samtlige fag.  
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med kommuner i Rogaland fylke 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2011-12 | Grunnskole 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Statistikken viser at årets resultat med 37,7 er lavere enn i fjor med 39.9. Tar en 
snittet gjennom 4 år er grunnskolepoengene for Bjerkreim kommune 38,5. 
20 kommuner i Rogaland har høyere snitt enn Bjerkreim når det gjelder grunnskolepoeng. 
 
Kommunen vil i løpet av 2013 få en bedre oversikt gjennopm prosjektet Ny giv om hvor mange elever fra 
Bjerkreim kommune som gjennomfører videregående opplæring. Er det en sammenheng mellom 
grunnskolepoeng og gjennomføringsevne i videregående opplæring?  


2.3.9. Standpunktkarakterer 10.trinn 


 


 


Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Viser til målsetting skrevet under 2.3.8 om grunnskolepoeng. For å kunne sette 
inn nødvendige tiltak må en analysere flere forhold rundt undervisningssituasjonen til elvene, og lærerne 
ved skolene må være delaktige i dette arbeidet. Kommunen vil starte denne prosessen i 2013. 
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Bjerkreim kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Standpunktkarakterene for Bjerkreim kommune viser små variasjoner over en 
periode på fire år. 
 
Engelsk skriftlig - Lavere skår enn i fjor, men ellers på snitt med tidligere år. 
Engelsk muntlig - Godt resultat både i fjor og i år. 
Kunst og håndverk - Under snittet sammenlignet med tidligere år 
Kroppsøving - Under snittet sammenlignet meed tidligere år 
Matematikk - Samme resultat som i fjor 
Mat og helse - Bedre resultat enn i fjor, ellers et fag der karaktersnittet er stabilt 
Musikk - Lavere resultat sammenlignet med tidligeree år. 
Naturfag - Lavere resultat enn i fjor, men ellers er snittet jevnt med tidligere år 
Norsk hovedmål - Resultat på snitt med tidligere år, men betydelig lavere enn i fjor 
Norsk sidemål - Laveste resultat siden 2008 
Norsk muntlig - Stabilt resultat gjennom fire år 
Religion. livssyn og etikk - Klar tilbakegang fra i fjorr, ellers på snitt med tidligere år 
Samfunnsfag - Tilbakegang fra i fjor, ellers på snitt med tidligere år 
 
 


2.4. Gjennomføring 
Om Gjennomføring 


Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 


2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 


Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 


 


Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Opprettholde resultatet fra 2012.  
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med kommuner i Rogaland fylke 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2010 | Grunnskole 


 Indikator og nøkkeltall Offentleg 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Bjerkreim kommune 
skoleeier 


100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Bjerkreim kommune 100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Bokn kommune 92,3 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Eigersund kommune 96,8 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Finnøy kommune 100,0 
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 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Forsand kommune 100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Gjesdal kommune 95,9 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Haugesund kommune 98,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Hjelmeland kommune 100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Hå kommune 96,5 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Karmøy kommune 97,3 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Klepp kommune 97,5 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Kvitsøy kommune 91,7 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Lund kommune 100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Randaberg kommune 98,3 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Rennesøy kommune 100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Sandnes kommune 96,5 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Sauda kommune 100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Sokndal kommune 94,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Sola kommune 97,2 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Stavanger kommune 97,2 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Strand kommune 98,3 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Suldal kommune 100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Time kommune 97,5 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Tysvær kommune 98,7 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Utsira kommune 100,0 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Vindafjord kommune 98,2 


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Vindafjord kommune  


 Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) - Ølen kommune  
Bjerkreim kommune skoleeier, Grunnskole, 2010-2010 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Det er en svært god tendens at samtlige elever fra Bjerkreim kommune har 
begynt i videregående opplæring. Det interessante vil være å følge elevene videre for å se hvor mange 
som fullfører videregående opplæring. Prosjektet Ny giv vi gi kommunen faktagrunnlag på dette området. 


2.5. Økonomi og materiell 
Om Økonomi og materiell 


 


2.5.1. Økonomi 
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Lokale mål 
Bjerkreim kommune: Redusere ressursbruken til spesialundervisning. Midlene skal i større grad 
omdisponeres til generelle styrkingstiltak på klasse/gruppenivå.  
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


 Indikator og nøkkeltall 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 


 Driftsutgifter per elev    80 959 88 861 96 540 99 591 108 933 


 Lønnsutgifter per elev    64 371 73 102 79 478 79 282 83 032 


 Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter    82,7 85,7 85,3 83,1 80,4 


 Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev    295 283 275 427 596 


 Driftsutgifter til undervisningsmateriell per 
elev 


   2 321 2 006 1 866 2 283 1 862 


Bjerkreim kommune skoleeier, Grunnskole 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2011 | Grunnskole 


 Indikator og nøkkeltall Bjerkreim 
kommune 
skoleeier 


Kommunegruppe 
02 


Rogaland 
fylke 


Nasjonalt 


 Driftsutgifter per elev 108 933 105 675 89 967 93 710 


 Lønnsutgifter per elev 83 032 84 788 73 541 73 242 


 Prosentandel lønnsutgifter av totale 
utgifter 


80,4 82,0 81,4 78,9 


 Driftsutgifter til inventar og utstyr 
per elev 


596 810 664 850 


 Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell per elev 


1 862 1 847 1 404 1 445 


Bjerkreim kommune skoleeier, Grunnskole, 2011-2011 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Når det gjelder driftsutgifter til inventar og utstyr per elev ligger kommunen 
lavere en sammenlignbare grupper. Kommunen bruker kr 599 per elev mens nasjonalt brukes det kr 850. 
Driftsutgifter per elev er derimot høyere enn kommunegruppe 02, Rogaland fylke og nasjonalt. 
Lønnsutgifter utgjør en stor del av dette, noe som vil ha sammenheng med bruk av personal til 
spesialundervisning og ressurskrevende brukere. 


2.5.2. Materiell 


 


 


Lokale mål 
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Bjerkreim kommune: Datautstyr er ingen engangsinvestering. Det er derfor viktig at en jevnlig 
oppgraderer utstyret slik at kostnaden blir fordelt over flere år. Det er en overordnet målsetting.  
 
 


Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Bjerkreim kommune skoleeier | Sammenlignet med egne skoler | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 


Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 


 
 


Vurdering 


Bjerkreim kommune: Bjerkreim kommune har hatt en positiv utvikling når det gjelder antall elever per 
pc. Kommunen har 2 elever per pc, sammenlignet med 3, 1 på nasjonalt nivå. Dette har vært et bevisst 
satsingsområde fra kommunen/skolen sin side. Det er foretatt betydelig oppgradering av elevmaskiner 
og skjermer på begge skoler. Det har ført til bedre stabilitet på systemene, med mindre bruk av resurser 
til "praktisk" vedlikehold. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
• Interne system på skolene med lokale planer 
• Kommunale system og planer 
• Skoleforum Bjerkreim (møtefora mellom skoleadministrasjon og kommunalsjef) 
• Statusmøter mellom skole og kommunenivå 
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4. Konklusjon 
Skolene og kommunen må arbeide i forhold til de utfordringer som kommer fram i rapporten. En vil da 
legge vekt på de vurderinger som er gjort i rapporten og de målsettinger som er beskrevet under hvert 
området. 
 
Ambisjonene er på plass fra skoleadministrasjonen sin side, men en må likevel ha en realsistisk 
tilnærming til dette og se det i sammenheng med alle de lovpålagte oppgavene skolen skal løse. Slik en 
kjenner hverdagen fra praksisfeltet skjer det mye uforutsett i løpet av et skoleår. Ressurser må 
omprioriteres og fokus må rettes mot nye utfordringer som i utgangspunktet ikke var "kalkulert" da 
planene ble lagt. 
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 INNHOLD 


 


Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarli-


ge i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig 


dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.  
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 SAMMENDRAG 


Formålet med denne undersøkelsen har vært å finne ut om Bjerkreim kommune har 


fulgt opplæringslovens bestemmelser om elevenes psykososiale miljø i flere enkeltsa-


ker. 


 


I gjennomgangen har vi vurdert saksbehandlingen i henhold til opplæringsloven og 


forvaltningsloven, men ikke sannhetsinnholdet i påstandene. Med dette mener vi at vi 


ikke har vurdert om retten til et godt skolemiljø er oppfylt i de konkrete sakene. Dette 


har vært utenfor vårt mandat, og er ifølge loven opp til skolen og eventuelle klagein-


stanser å avgjøre.  


 


Antall saker. I undersøkelsen har vi forsøkt å få en oversikt over det totale antallet sa-


ker der det rapporteres om et utrygt psykososialt skolemiljø. Dette kan enten være sa-


ker der henvendelsene er kommet fra foresatte/elever, eller der sakene er oppdaget av 


skolens ansatte. Vi har sett på saker i tidsrommet 2010, og til og med november 2012.   


 


Vi har totalt registret ni saker i denne treårsperioden. I tillegg til dette er det en sak, der 


starten strekker seg lenger tilbake i tid. Denne omhandler tre elever, og saken pågikk 


over flere år.  Saken ble avgjort etter klage til Fylkesmannen, og det ble rettet kritikk 


mot kommunen fordi elevenes psykososiale ikke var tilfredsstillende, selv om det var 


forsøkt med tiltak. Lang saksbehandlingstid var også en del av kritikken i klagebe-


handlingen.  


 


Av de ni sakene ønsket én av de foresatte å være anonym. Vi har derfor ikke tatt stil-


ling til denne, fordi vi ikke vet noe om når saken er fra, eller hvordan skolen har hånd-


tert saken. Vi står dermed igjen med åtte saker i denne treårsperioden. 


 


 Fire saker er/ble ikke avklart. Det vil si at de foresatte mener at elevenes psyko-


sosiale miljø fortsatt ikke er tilfredsstillende på Bjerkreim skole 


 Fire saker er avklart. I tre saker har elevenes psykososiale miljø bedret seg, 


mens den fjerde likevel ikke viste seg å være aktuell lenger 


 


Fylkesmannens tilsyn fra 2009 viste at kommunen ikke sikrer at henvendelser om tiltak 


som gjaldt elevenes psykososiale miljø «blir behandla etter reglane om enkeltvedtak i opplæ-


ringslova. Det samme finner vi i vår saksgjennomgang, som gjelder saker i årene etter 


tilsynet. Det ser altså ikke ut til at skolens praksis i skolemiljøsaker er endret nevne-


verdig, til tross for Fylkesmannens påpekninger.  


 


Det fattes sjelden enkeltvedtak, og saksbehandlingen tar for lang tid i flere saker.  


 


Skolen har en ubetinget plikt til å behandle alle henstillinger om tiltak vedrørende det 


psykososiale miljøet, fra elever eller foreldre, i samsvar med reglene om enkeltvedtak i 
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forvaltningsloven. Terskelen for at noe er en henstilling er lav. Flere av de gjennomgåt-


te sakene er tydelige henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, og da 


skal det fattes et enkeltvedtak. Likevel har ikke dette blitt gjort, noe som er et brudd på 


opplæringsloven § 9a-3, tredje ledd.   


 


Skolens plikt til å fatte vedtak bortfaller ikke selv om de foresatte ber om tiltak som 


skolen ikke kan innfri, eller selv om de foresatte ikke ønsker enkeltvedtak (se faktadel).  


 


I en sak tok det nesten fem måneder å undersøke saken, og fatte enkeltvedtak. Ifølge 


forvaltningsloven skal det sendes et foreløpig svar dersom saken ikke behandles innen 


fire uker. Første skriftlige svar kom ca. fire måneder etter første henvendelse.  


 


I en annen sak ble en henstilling om brudd på opplæringsloven 9a-3 oversett av skolen, 


og det tok syv måneder før foreldrene fikk en tilbakemelding. Rektor har beklaget det-


te, og foreldrene ordnet selv opp i mellomtiden. 


 


Etter vår vurdering handler et enkeltvedtak både om rettssikkerhet og tillit. Et enkelt-


vedtak bidrar til å tydeliggjøre hvordan skolen vurderer saken, og gir de foresatte en 


klagerett. Det bidrar også til en tydeliggjøring av hvilke tiltak skolen setter inn/ikke 


setter inn. Dette tror vi vil styrke de foresattes tillit til skolens håndtering av saken, og 


det ville også gjøre det lettere å vurdere nye hendelser opp mot tiltakenes effekt, og 


eventuelle nye tiltak. Et enkeltvedtak i en tidlig fase vil kunne føre til en raskere saks-


gang, raskere bedring av skolemiljøet, færre uklarheter, og mindre arbeid for begge 


parter. Det vil også kunne bidra til at sakene ikke vokser seg store og vonde, selv om 


det selvsagt aldri vil være noen garantier for dette.  


 


Klagebehandling. I en sak tok det ti uker for skolen å omgjøre vedtaket. Dette er etter 


vår vurdering for langt tid, og i strid med intensjonen i forvaltningsloven.  Saken er 


heller ikke ferdig behandlet av kommunen, den er påklaget til kommunens klageut-


valg. Det er nå gått til sammen 15 uker, og foreldrene vet ikke noe om den videre 


fremdriften i saken. Dette mener vi er alt for lang tidsbruk i forbindelse med den 


kommunale klagebehandlingen. 


 


Lang saksbehandlingstid var også en del av kritikken mot kommunen i saken som ble 


avgjort etter klage til Fylkesmannen. Denne saken gikk flere runder i kommunens kla-


geutvalg. Ifølge Fylkesmannen viste denne saken at det ikke var etablert et forsvarlig 


system for å sikre at en forsvarlig oppfølging av klagesaker.  


 


Etter vår vurdering bør kommunen endre rutinene i forbindelse med klagebehand-


ling, for å unngå for lang saksbehandlingstid. Vi tror det vil være bedre om skole-


sjef er intern klageinstans i kommunen. Dette tror vi vil kunne bidra til en raskere in-


tern klagebehandling før klagen eventuelt sendes til Fylkesmannen. Rutinen i dag er at 


klagen skal sendes til den instans som har fattet vedtaket, dvs. skolen. Dersom vedta-


ket opprettholdes, sendes klagen til kommunens klageutvalg. De to nevnte sakene ty-







Rogaland Revisjon IKS 


Skolemiljø - 5 - Bjerkreim kommune 


der imidlertid på at dette tar alt for lang tid. Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen. 


Erfaringene deres er at klagesaker tar urimelig lang tid når kommunene har et eget 


klageutvalg, og klagene skal behandles der. Vi får opplyst at sakene ekspederes langt 


raskere når skolesjef er klageorgan.  


 


En raskere klagebehandling vil bidra til å styrke de foresattes tillit til kommunen og 


skolen, sannsynligvis også i tilfeller der kommunen opprettholder vedtaket. Dette har 


sammenheng med at de foresatte får en rask avklaring fra kommunen, og kan deretter 


raskt ta stilling til om de ønsker å gå videre med klagen til Fylkesmannen. 


 


Veiledning. Det ser ut til at skolen ikke har oppfylt sin veiledningsplikt i henhold til 


forvaltningsloven i flere av sakene. Gjennomgående synes vi skolen er veldig sene med 


å avklare hva foreldrene ønsker, og foreldrene blir sjelden informert om sine rettighe-


ter. Dette er en del av veiledningsplikten, og informasjon om rettigheter er et viktig 


grunnlag for å kunne avklare hvordan oppfølgingen bør være.  


 


Samtidig ønsker vi å understreke at man ikke kan forvente at skolen fatter enkeltved-


tak hver gang foresatte tar kontakt vedrørende skolemiljøet. Dersom skolen er tvil må 


de avklare med de foresatte for å vurdere om dette er en henstilling om tiltak for å 


bedre elevens psykososiale miljø (§9a-3, tredje ledd).  


 


Vurderingen i den ene saken er basert på en rekke kilder, men ikke elevenes oppfat-


ning av skolemiljøet, slik det er fremsatt av de foresatte. Dette mener vi skolen burde 


lagt til grunn for vurderingen: En burde tatt utgangspunkt i elevenes utrygghet i for-


hold til læreren, slik foreldrene formidler den. Ifølge direktoratets rundskriv skal vur-


deringen av hvorvidt elevens rett til et godt psykososialt miljø gjøres med utgangs-


punkt i elevens subjektive oppfatning (noen tåler mer, andre tåler mindre).  


 


Når det meldes om at lærer mobber elever er skolens rutine at det skal behandles som 


en personalsak. Dette tror vi kan bidra til å vri fokus vekk fra elevenes opplevelse av 


skolemiljøet, og over på skyldspørsmålet: Det er elevens opplevelse av det psykososia-


le miljøet som skal vurderes, ikke skyldspørsmålet. Så lenge eleven har en subjektiv 


oppfattelse av at det psykososiale miljøet ikke fremmer hans/hennes helse, trivsel og 


læring, har skolen plikt til å rette dette. Det trenger ikke å være en definert mobber og 


et definert mobbeoffer for at man skal kunne konkludere med at en elevs skolemiljø 


oppleves som utrygt eller ugreit.  Derfor er det viktig at skolen både behandler saken 


som en personalsak, og som en skolemiljøsak i henhold til § 9a-3 i opplæringsloven. 


 


Tiltak. I flere saker har skolen satt inn tiltak for å skape et bedre skolemiljø for den en-


kelte elev. Og vi finner enkelte eksempler på at tiltakene har en positiv effekt på ele-


vens skolemiljø. Men vi har også eksempler på at tiltakene er satt inn for sent. I noen 


tilfeller ser det ut til at skolen har iverksatt tiltak og evaluert disse, uten at foreldrene 


har vært informert. Inntrykket vårt er at flere av de foresatte synes å ha lite kjennskap 
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til hvilke tiltak som er satt inn, og hva som har skjedd i etterkant av henvendelsen. Det-


te ser ut til å ha sammenheng med at det ikke er fattet enkeltvedtak i mange av sakene. 


 


Virkelighetsoppfatninger. Gjennomgangen vår tyder på at foresatte/FAU og skolen 


har helt ulike virkelighetsoppfatninger. Dette gjelder både oppfatninger av hva som er 


fakta i den enkelte sak, vurderinger av sakene, og det gjelder den generelle oppfat-


ningen av skolens håndtering av sakene. Enkelte saker synes å være temmelig fastlåste. 


 


Mangler tillit til skolen. Gjennomgangen vår tyder på at de foresatte og FAU mangler 


tillit til skolen. Intervjuene viser ganske tydelig at de ikke har tiltro til skolens evne og 


vilje til å ta tak i skolemiljøproblemer når de oppstår. Dette tror vi skyldes flere for-


hold: Kommunens og skolens håndtering av saken som ble avgjort av Fylkesmannen, 


mangelfull og treg saksbehandling i de nye sakene, at flere foresatte ikke opplever at 


elevenes skolemiljø bedres, lite informasjon om hva som skjer i sakene, dårlig kommu-


nikasjon mellom rektor og foresatte, og kommunens klagehåndtering.  


 


Et annet moment som kan spille inn mht. foresatte og FAUs oppfatning av skolen: I al-


le de utvalgte sakene er det de foresatte, og ikke de skoleansatte, som har varslet om at 


skolemiljøet ikke er godt nok ivaretatt for de aktuelle elevene. 


 


Positive trekk. I gjennomgangen finner vi også enkelte eksempler på at skolen har fått 


til, eller forsøker å få til, gode tiltak for elevene, slik at skolemiljøet bedres. Skolenes 


logger tyder også på at skolen er opptatt av elevens skolemiljø, og at man følger nøye 


med på utsatte elever.  Skolen opplever at mye av det de gjør og foretar seg blir tolket i 


verste mening, også i tilfeller der man mener man har strukket seg langt for å hjelpe 


eleven og imøtegå de foresatte.  


 


Det er også tydelig at skolen selv synes at enkelte saker er vanskelige, og man ønsker 


mer veiledning i hvordan § 9a-3 skal fortolkes i konkrete enkeltsaker. Så langt har man 


ikke funnet noen som tilbyr denne typen veiledning. 


 


Vi er dessuten kjent med at også en del andre skoler har utfordringer mht. praktise-


ringen av opplæringsloven § 9a-3 og reglene om enkeltvedtak, og at Fylkesmannen gir 


mange pålegg her. Dette fritar ikke Bjerkreim skole for ansvar, men det viser at også 


andre skoler har problemer med tolkningen av denne delen av regelverket. 


 


Ellers finner vi det positivt at skolen nylig har lagt ut egne prosedyrer omkring opplæ-


ringsloven § 9a-3 på skolens nettside. Denne er revidert jevnlig, sist i desember 2012.  I 


tillegg har man lagt ut direktoratets brosjyre om det psykososiale miljøet. Denne gir en 


kortfattet oversikt over reglene for det psykososiale miljøet til elevene, og inneholder 


kortfattet informasjon om hvordan man tar kontakt med skolen, og hvordan man går 


frem ved klage.  
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Fremover: Skolen bør fremover styrke saksbehandlingen når det rapporteres om brudd 


på skolemiljøet, i henhold til lovkrav. Skolen bør fatte vedtak i forbindelse med alle 


henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, i tråd med lovkrav. Er man 


usikre på om det er en henstilling om tiltak bør skolen raskt avklare dette med de fore-


satte. En god og rask formell start i en sak vil sannsynligvis føre til en raskere bedring i 


saken, en bedre tillitsrelasjon mellom skole og foresatte, færre uklarheter, og mindre 


arbeid for begge parter. Skolen bør bli raskere til å håndtere henvendelser, følge opp, 


og gi tilbakemelding til foresatte.  


 


Tiltak bør settes inn umiddelbart når dette er nødvendig, og foreldrene bør underrettes 


om dette, og informeres dersom tiltaket endres, avsluttes osv. Det er viktig at de fore-


satte vet hva som skjer i saken. Ellers sitter man igjen med et inntrykk av at skolen ikke 


foretar seg noe.  


 


En måte å sikre bedre informasjon om tiltak er at det i vedtaket settes opp en plan for 


når tiltaket skal evalueres, og at det også legges opp til at de foresatte involveres i eva-


lueringen.  


 


Skolen bør også sørge for en raskere intern klagebehandling i saker som vedrører det 


psykososiale miljøet (jf. avsnitt over). 


 


I vanskelige saker, eller i saker der de foresatte melder om at effekten uteblir, bør sko-


len og kommunen vurdere å hente inn relevant kompetanse utenifra.   


 


Ellers bør det være et hovedmål for kommunen og skolen å bruke 2013 på å gjenopp-


rette tilliten til skolens håndtering av skolemiljøsaker. Dette kan for eksempel gjøres i 


form av en ekstra satsing på skolemiljø, og § 9a-3. Vi tror det også er viktig at kommu-


nen og skolen prioriterer å styrke tillitsrelasjonen til FAU. 
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Bakgrunnen for denne undersøkelsen er en klage fra FAU ved Bjerkreim skole, der 


FAU hevder at kommunen har unnlatt å følge opp en mobbesak. Den aktuelle saken 


dreier seg om to elever som mener de er mobbet av en lærer. FAU hevder at det har 


vært meldt fra om dette, men at saken ikke har vært fulgt opp av kommunen i henhold 


til bestemmelsene i opplæringsloven.  


 


Ifølge FAU har den beskrevne saken ført til at flere foreldre har «tatt bladet fra mun-


nen», og FAU har fått informasjon om tidligere saker der de mener kommunen har 


sviktet alvorlig eller vært ansvarlige for lovbrudd. Det tas sikte på å inkludere disse 


sakene i undersøkelsen, forutsatt at de kan vurderes i henhold til gjeldende bestem-


melser i opplæringsloven.  


Hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen: 


 Har Bjerkreim kommune fulgt opplæringslovens bestemmelser om elevenes 


psykososiale miljø i de ovenfor nevnte sakene? 


 
Vi starter gjennomgangen med å referere til Fylkesmannens tilsyn fra 2009 (2.1). I del 


2.2 går vi nærmere inn hvor mange saker som er meldt til skolen om et utrygt/nedsatt 


psykososialt skolemiljø, dvs. at § 9a-1 og 9a-3, ikke er oppfylt (2.2). Fra del 2.3 til 2.6 går 


vi nærmere inn på saksbehandlingen i disse sakene.  


 


I undersøkelsen har vi oppsummert saksgangen og tidslinjen i fire saker.  I tre av sake-


ne har vi gitt en kort oppsummering, og behandlet dem sammen. Årsaken til denne 


prioriteringen er at de fire første sakene ikke er/ble avklart, og er forholdsvis omfat-


tende. De foresatte mener at elevene fortsatt har (hadde) et utrygt skolemiljø på Bjerk-


reim skole. I de tre siste sakene har elevenes psykososiale miljø bedret seg, og sakene er 


gjennomgående mindre omfattende. 


 


I undersøkelsen har vi ikke vurdert sannhetsinnholdet i påstandene som er fremkom-


met, det er utenfor vårt mandat. Undersøkelsen omfatter heller ikke konfliktløsning.  


 


I del 2.7 går vi kort inn på andre skolemiljøhenvendelser som er skrevet ned i skolens 


logg. I del 2.8 oppsummeres partenes (skolen vs. FAU/foresatte) virkelighetsforståel-


ser mht. skolens håndtering av skolemiljøsaker. Dette tar vi med fordi vi ønsker å være 


mest mulig konkrete mht. hva partene er uenige om, og for å synliggjøre hvor fastlåst 


konflikten synes å være. 


 


I del 2.9 presenteres føringene for undersøkelsen. Denne kommer sist fordi vi tror de 


fleste leserne er interessert i å lese faktadelen først.  
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Rådmannen og foreldreutvalgets arbeidsutvalg er orientert om innholdet i denne rap-


porten før den oversendes kontrollutvalget. 
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Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn i november 2009. Tilsynet viste to avvik: 


 Bjerkreim kommune sikrar ikkje at oppmodingar frå elevar eller foreldre om tiltak som 


gjeld elevane sitt psykososiale miljø, blir behandla etter reglane om enkeltvedtak i opp-


læringslova 


 Bjerkreim kommune har ikkje eit forsvarleg system for å vurdere om krava i opplærings-


lova knytt til elevane sitt psykososiale miljø blir oppfylte. 


 


Fylkesmannens tilsyn viste at det ikke var blitt fattet enkeltvedtak i saker der foreldre-


ne hadde bedt om tiltak som gjaldt elevenes psykososiale miljø. Det er « ikkje synliggjort 


at skoleeigar har tatt aktive grep for å avdekkje forhold som er i strid med lovverket når det gjeld 


elevane sitt psykososiale miljø.» 


 


Videre viste tilsynet at skolene hadde satt i verk tiltak, men uten at det var fattet skrift-


lige enkeltvedtak, etter reglene i opplæringsloven og forvaltningsloven. 


 
I undersøkelsen har vi forsøkt å få en oversikt over antall saker ved skolen der elevene 


ikke opplever trygghet og sosial tilhørighet i henhold til § 9a-1. Vi har sett på saker i 


tidsrommet 2010 til og med november 2012.  For å skaffe oss en best mulig oversikt har 


vi fått saksdokumenter fra skole, kommuneadministrasjon og fra FAU. Enkelte andre 


aktører har også bidratt, men dette har i all hovedsak vært samme informasjon som vi 


har fått fra de tre hovedkildene. 


 


En av de første sakene er en sak som er avgjort etter klage til Fylkesmannen1, og det 


ble rettet kritikk mot kommunen idet elevenes psykososiale miljø ikke var oppfylt, selv 


om det var forsøkt med tiltak. Lang saksbehandlingstid var også en del av kritikken i 


klagebehandlingen. Fylkesmannen mottok den første klagen i saken den, 16.08.2010, og 


saken ble først oversendt til Fylkesmannen fra Bjerkreim kommune i brev av 01.06.11. I 


mellomtiden hadde Bjerkreim kommune behandlet saken fire ganger i kommunens 


klageutvalg. 


 


Foruten denne saken har vi registrert totalt ni saker i denne treårsperioden. I én av dis-


se ønsker den foresatte å være anonym. Vi har derfor ikke tatt stilling til denne, fordi vi 


                                                      
1 Vi ser ikke nærmere på saksbehandling i denne saken. Saken dreier seg om tre elever. 
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ikke vet noe om når saken er fra, eller hvordan skolen har håndtert saken2. Vi står 


dermed igjen med åtte saker i denne treårsperioden. 


 


I punktene under oppsummerer vi kort sakenes status: 


 


 Fire saker er/ble ikke avklart. Det vil si at de foresatte mener at elevenes psy-


kososiale miljø fortsatt ikke er tilfredsstillende på Bjerkreim skole 


o I tre saker er det fattet enkeltvedtak, alle disse er påklaget til Fylkes-


mannen.  


o I en sak ble ikke problemet løst, og eleven opplevde flere krenkelser i 


løpet av en treårsperiode. Det ble ikke fattet enkeltvedtak i saken. 


 I tre saker har elevenes psykososiale miljø bedret seg 


o En sak. Bedring. Tiltakene ser ut til å ha hatt god effekt. 


o En sak. Foreldre ordnet opp selv.  


o En sak. Ordnet opp via klassekontakt og foreldre. 


o En sak som likevel ikke viste seg å være aktuell.  


 


I gjennomgangen under går vi først inn i de fire første sakene for å si litt om hvordan 


saksgangen har vært, og om den har vært i tråd med § 9a-3. Som nevnt presenterer vi 


undersøkelsens føringer i del 2.9. Her gjengir vi bare kort hva som er reglene ved hen-


stillinger fra foresatte, og sier også litt om skolens handlingsplikt.   


 


Hovedregelen er at tilfeller der elev/foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososia-


le miljøet, skal oppfattes som henstillinger etter § 9a-3, tredje ledd3. Det er tilstrekke-


lig at eleven/foreldrene påpeker at det psykososiale miljøet ikke oppfyller kravene i § 


9a-1, og ber om at skolen iverksetter tiltak for å rette på dette. Det er ikke nødvendig at 


eleven/foreldrene skisserer hvilke tiltak de ønsker eller at de henviser til opplærings-


loven kapittel 9a. Terskelen for at noe er en henstilling er lav. 


 


Ifølge direktoratets rundskriv (del 5.2) har skolen en ubetinget plikt til å behandle al-


le henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, fra elever eller for-


eldre, i samsvar med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven4. Det gjelder uav-


hengig av hvor stort eller lite bruddet på elevens rett etter 9a-1 er.  


 


Så hva er en henstilling om tiltak? Slik vi vurderer lov og rundskriv innebærer dette 


at det skal fattes enkeltvedtak dersom foreldrene ber om tiltak, eller dersom det forven-


tes av foreldrene at skolen skal foreta seg noe for å bedre elevens skolemiljø. Dette in-


nebærer ikke at skolen skal fatte vedtak for alle henvendelser de får, for eksempel en-


keltepisoder, der det ikke forventes at skolen skal foreta seg noe. Dersom skolen er i 


tvil om det er en henstilling etter 9a-3, 3 ledd, må skolen ta kontakt med foreldrene for 


                                                      
2 Det står litt om dette i skrivet til oss, men ettersom saken er anonym kan vi ikke sjekke skolens versjon her. 
3 Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2010 
4 Kilde: Utdirs rundskriv. Henstillinger om enkeltvedtak kan både være muntlige og skriftlige, men en skriftlig henven-
delse er bedre for etterprøvbarheten. 



http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2010/5/Udir-2-2010.pdf?epslanguage=no
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å avklare dette5. Det er skolens ansvar å sørge for at foreldrene ved henvendelser får 


tilstrekkelig informasjon om retten til enkeltvedtak.  


 


Paragraf 9a-3, 2 ledd, oppstiller også særskilte plikter for skolen og skolens ansatte 


ved brudd på § 9a-1. Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt når de har kunn-


skap om, eller mistenker, at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.  


 


I alle de utvalgte sakene er det foreldrene, og ikke de skoleansatte, som har varslet om 


at skolemiljøet ikke er godt nok.  


 
I den første saken hevder de foresatte at to søsken blir mobbet av en lærer på skolen, 


mens skolen tilbakeviser dette. Det er to helt ulike virkeligheter som beskrives av par-


tene.  


 


 


Foresatte og FAU: Ifølge de foresatte snakker lærer nedsettende om de to søsknene 


foran de andre elevene. I tillegg mener de at lærer har truet elevene, og har også gjort 


den ene fysisk vondt ved et par anledninger. Fem FAU-medlemmer har elever i samme 


klasse. De hevder også at læreren snakker nedsettende til elevene, og at noen elever er 


redde for læreren.  


 


Skolen: Skolen og læreren benekter dette, og hevder at påstandene er uriktige, og at 


elevenes psykososiale miljø er tilfredsstillende. Skolene hadde barnevernet inne for å 


observere barna og læreren, i tre dager. Denne undersøkelsen viste at de to elevene 


hadde en god relasjon til læreren. Elevene viste ingen tegn til frykt for lærer, og de 


henvendte seg til læreren: «De viser med hele seg at de har det greit». Læreren har i høst 


vært alene med elevene i to timer pr. uke. Resten av tiden har også andre lærere vært 


til stede. Skoleledelsen opplyser at de bekrefter barnevernets observasjoner. Tillits-


valgt: «Vi føler stor grad av frustrasjon over urettferdigheten i det som ble presentert i media, 


og hjelpeløsheten over ikke å kunne gjøre noe med det.» 


 


 


I boksen under gir vi et kort omriss av saksgangen. Fremstillingen er basert på en av-


veining mellom hvor mye som kan sies uten å komme i konflikt med personvernrege-


len, og at vi samtidig sier nok til at det går an å få et bilde av saksforløpet. 


                                                      
5 Dette står også i direktoratets rundskriv, som vi går nærmere inn på i del 2.9. 
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Tabell 1 – Sak 1 og 2 


Dato Hendelse Innhold i hendelse 


07.mai Første henven-
delse 


Foresatt melder skriftlig om at den ene eleven blir plaget 
verbalt og utsatt for vold fra lærer.  
             


08.mai Møte Foresatte, barnevern, lærer og rektor. Foresatt gjentar på-
stander, lærer kjenner seg ikke igjen, barnevernet ønsker å 
se nærmere på saken. Det står videre at rektor skal fatte en-
keltvedtak etter § 9a-3. 
 


25.aug  Foresatte kontakter fylkesmann pr. telefon for å bli mer 
kjent med sine rettigheter, og purrer deretter skriftlig på 
svar fra skole. Her er også elevens ene søsken nevnt. Fore-
satte forteller at de også har purret andre ganger i tids-
rommet mellom mai og august. 


30.aug Første møte/ til-
bakemelding 


Møte mellom foresatte, rektor barnevern og lærer. Det er 
tydelig at saken nå omfatter begge søsknene. Ifølge refera-
tet slå det fast at saken skal utredes, og etterpå skal rektor 
fatte enkeltvedtak. Videre står det at foresatte, skole og 
barnevern var enige om at barnevernet skulle inn og obser-
vere elevene i klassen.  


11.sep Første skriftlige 
svar 


Brev fra rektor. I brevet står det at skolen venter på obser-
vasjon fra barnevernet.  


11.sep Observasjon Barnevernets observasjonsrapport blir sendt til skolen. 


14.sep Møte Møte mellom foresatte, rektor, og to fra barnevernstjenes-
ten. Gjennomgang av observasjonsrapport. Ingen avklaring 
eller resultat. Foresatte gjentar bekymring om mobbing. 
Rektor sier at han skal ta det opp med den aktuelle læreren, 
og at det er nulltoleranse for denne adferden videre. 
 


19.sep Klage til Fyl-
kesmannen 


Klage til fylkesmannen på at det ikke er fattet vedtak etter § 
9a-3.     


26.sep Brev fra Fyl-
kesmannen 


Pålegger kommunen å behandle henvendelsen straks.  


30.sep og 1 
okt 


Enkeltvedtak To identiske enkeltvedtak, datert 30.9.2012 og 01.10.12. Sko-
len konkluderer med at sakene ikke kommer inn under § 
9a-3. Vurderingen er basert på barnevernets samtaler og 
undersøkelser, samtaler mellom rektor og lærer, og samta-
ler mellom rektor og andre lærere/assistenter som har vært 
til stede lærerens klasse. Det informeres om klagerett. 


 Tiltak Til tross for at skolen mener at saken ikke kommer inn un-
der § 9a-3, setter man i verk tre tiltak, blant annet at rektor 
vil ha en tett oppfølging av lærer.  
 


23.nov Klage fra fore-
sattes advokat 


Klage oversendes til Fylkesmannen. 


04. des Status Lærer er nå flyttet til en annen klasse. Vi får opplyst at dette 
skyldes sykemeldinger på skolen, og at det ikke er et tiltak i 


denne saken. Skolen anser saken nå som løst. 
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Saksbehandlingstid. Etter vår vurdering har saksbehandlingen tatt for lang tid. Det 


har tatt nesten fem måneder å undersøke saken, og fatte vedtaket. Ifølge opplæringslo-


ven skal en sak behandles snarest mulig. Hva som er snarest mulig må vurderes i den 


enkelte sak. Dess alvorligere forholdet er, dess strengere krav vil settes til hvor fort et 


enkeltvedtak må fattes. Dette er etter vår vurdering en skjerpende omstendighet i den-


ne saken, ettersom henvendelsen dreier seg om mobbing, og påstandene er alvorlige.   


 


Dersom saken ikke behandles innen fire uker, skal det sendes en begrunnelse om hvor-


for saken tar lenger tid6. Første skriftlige svar kommer ca. fire måneder etter første 


henvendelse, og drøye to uker etter at foresatt har klaget på lang saksbehandlingstid. 


 


Veiledning. Det ser ut til at skolen ikke har oppfylt sin veiledningsplikt i henhold til 


forvaltningsloven. Foresatt har fått opplysninger om sine rettigheter fra Fylkesmannen. 


Ifølge forvaltningsloven har skolen veiledningsplikt overfor foresatte i forbindelse med 


henvendelser som dette. Skolen skal klargjøre hva saken gjelder, hvilke tiltak som fore-


slås, og vurdere om det er en henvendelse som krever enkeltvedtak og derved gir for-


eldrene klagerett.   


 


Vurdering. Saken viser at skolen og de foresatte har to helt ulike virkelighetsoppfat-


ninger. Vi skal ikke vurdere sannhetsinnholdet i partenes oppfatninger, men vi kan li-


kevel si noe om hva som er lagt til grunn for skolens vurdering.  


 


Vurderingen er basert på barnevernets samtaler og undersøkelser, samtaler mellom 


rektor og lærer, og samtaler mellom rektor og andre lærere/assistenter som har vært til 


stede i lærerens klasse. Ut fra dette konkluderer skolen med at læreren arbeider godt 


med elevene, og at elevenes psykososiale miljø er ivaretatt. I vurderingen tas det imid-


lertid ikke stilling til elevenes oppfatning av det psykososiale miljøet, slik de er blitt 


fremsatt av de foresatte. Dette mener vi skolen burde gjort: En burde tatt utgangspunkt 


i elevenes utrygghet i forhold til læreren, slik foreldrene formidler den. Ifølge direkto-


ratets rundskriv skal vurderingen av hvorvidt elevens rett til et godt psykososialt miljø 


gjøres med utgangspunkt i eleven subjektive oppfatning (noen tåler mer, andre tåler 


mindre).  


 


Samtidig er det et dilemma for skolen her, som også skolen har tatt opp med oss: En 


aksept av at elevene er utrygge på lærer oppleves som en indirekte aksept for at inn-


holdet i påstandene er riktige.  


 


Denne dobbeltheten reflekteres likevel i vedtaket. Skolen konkluderer med at det psy-


kososiale arbeidsmiljøet er greit for elevene, samtidig som man iverksetter tre tiltak. En 


negativ tolkning av dette er at skolen i vedtakets konklusjon kommuniserer at det psy-


kososiale miljøet er ivaretatt, mens man i tiltakene kommuniserer at det ikke er det. En 


                                                      
6 Jf. forvaltningsloven. 
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positiv tolkning er at man frikjenner lærer for ansvar handlingen, men at man tar ele-


venes utrygghet på alvor.  


 


Skolens rutiner kan være en av årsakene til at skolen har håndtert denne saken slik de 


har gjort.  


 


I gjennomgangen finner vi at skolen har en type rutiner når elever blir mobbet av 


andre elever, og andre rutiner når elev blir mobbet av lærer eller annen voksen på sko-


len. Prosedyren knyttet til elevmobbing består av en rekke faser med tilhørende un-


derpunkter, som undersøkelse, utredning, tiltak og oppfølging av tiltak. Rutinen når 


elever blir mobbet av lærer er følgende: Den som ser eller får melding om slikt skal umid-


delbart gje melding til rektor. Dette er ei personalsak som rektor må handsama7.  


 


Vi mener at å betegne denne type saker som personalsaker kan bidra til å vri fokus 


vekk fra elevens opplevelse av skolemiljøet, og over på skyldspørsmålet. Det er elevens 


opplevelse av det psykososiale miljøet som skal vurderes, ikke skyldspørsmålet. Så 


lenge eleven har en subjektiv oppfattelse av at det psykososiale miljøet ikke fremmer 


hans/hennes helse, trivsel og læring, har skolen plikt til å rette dette. Det trenger ikke å 


være en definert mobber og et definert mobbeoffer for at man skal kunne konkludere 


med at en elevs skolemiljø oppleves utrygt eller ugreit. Derfor er det viktig at skolen 


både behandler saken som en personalsak, og som en skolemiljøsak i henhold til § 9a-3 


i opplæringsloven. 


 


Undersøkelse. Vi har også en innvending vedrørende barnevernets undersøkelse som 


ligger til grunn for den endelige vurderingen.  Barnevernets undersøkelse har vært 


gjort mht. til «det konkrete arbeidet skolen gjør i forhold til barna8». Men barnevernet skri-


ver samtidig at de ikke har gjort en vurdering av det psykososiale skolemiljøet. Selv 


om undersøkelsen virker relevant på flere punkter, synes vi det er rart at det ikke er en 


vurdering av det psykososiale miljøet, når det er det henvendelsen fra de foresatte 


dreier seg om.  


 


 


Også i den tredje saken har foresatte og skolen helt ulik forståelse av saken, men her er 


man enige om at eleven ikke har et greit skolemiljø. 


  


Foresatte: Eleven blir utestengt og mobbet av andre elever, og har det vondt på skolen. 


Dette har vært en sak som har utviklet seg over tid, og forverret seg kraftig tidlig høs-


ten 2012. Skolens muntlige tilbakemeldinger har hele tiden vært at de har behandlet 


dette som en mobbesak, mens vedtakene viser at de ser på det som en konfliktsak.  


                                                      
7 Kilde: Bjerkreimmodellen, System for avdekking av faglege og psykososiale behov, iverksetting og oppfølging av tiltak, samt 
dokumentasjon. 
8 Brev av 20.09.12, fra levekårsavdelngen. 
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Skolen: Vi kan ikke være med på å kalle det en mobbesak når vi mener det er en kon-


flikt og utfordring knyttet til samspill. Foreldrene ønsker at deres virkelighetsoppfat-


ning skal legges til grunn. Vi er imidlertid enige med foreldrene i at eleven ikke har det 


greit på skolen.   


 


Tabell 2 – Sak 3 


Dato Hendelse Innhold i hendelse 


11.02.2010 Første skriftlige 
henvendelse 
 


Mail fra foresatt 11.2.2010. Barn utrygg på en elev i klassen. Det 
bes om enkeltvedtak..                  


Feb 2010 Tiltak Tiltak iverksettes, men det fattes ikke enkeltvedtak. Evalueres i 
desember 2010 og februar 2011.  Positiv effekt ifølge interne 
evalueringer på skolen.  
 


Juni 2011 Tiltak avsluttes Konklusjon:  Det fungerer i klassen og sammen med eleven 
Foresatte blir ikke gjort kjent med evaluering  eller avslutning 
av tiltak, verken skriftlig eller muntlig.  
 


Høsten 
2011 


Epost fra 
foresatt 


Barnet opplever å bli utestengt. 


Høsten 
2011 


Tiltak Tiltak settes inn, evalueres til jul, og fortsetter til sommeren. 


Juni 2012 Tiltak avsluttes I evalueringen konkluderes det med at tiltakene har hatt positiv 
effekt. Avsluttes. Foresatte er fremdeles ikke informert om 
evaluering eller avslutning.   
 


20.08.2012 Eposter fra 
foresatte 


Det kommer flere eposter fra foresatte i august, den første 20.08. 
De hevder at eleven fortsatt blir utestengt og mobbet. Og de ber 
om et enkeltvedtak. 
 


Mellom 20. 
aug og 20 
sept. 


Tiltak Det settes i verk tiltak, og skolen har samtaler med de foresatte.  


20.sep Enkeltvedtak Det konkluderes med at saken kommer inn under 9A3 i 
opplæringsloven. Saken beskrives som en konflikt, men det 
erkjennes at elevens psykososiale miljø ikke er tilfredsstillende 


 Tiltak I vedtaket står det at skolen skal sette inn 10 ulike tiltak 
 


25.sep Klage Sendt til skolen, med kopi til Fylkesmannen og skolesjef 


Høsten 
2012 


 Mye korrespondanse mellom skole og hjem hele høsten 2012.  
Mange møter, blant annet for å diskutere innhold i nytt 
enkeltvedtak. 
 


05.des Nytt 
enkeltvedtak 
sendes 
(omgjøring) 


I det nye vedtaket står det at skolen setter inn åtte tiltak knyttet 
til klassemiljø, og seks andre tiltak. Noen av disse er helt nye, 
og noen er utdypninger og konkretiseringer av de forrige. 
Det legges opp til evalueringer på flere nivåer:  Med barnets 
foreldre, med foresatte til de som beskrives som mobbere, på 
klassenivå og internt på skolen hver 14. dag.  


16. des Klage Sendt klageutvalg i kommune, med kopi til Fylkesmann og 
skolesjef.  
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Status pr. 8. januar 2012: I det nye vedtaket skriver rektor at skolen tidligere har opp-


fattet saken som en konflikt, men at de imøtekommer foreldrene på deres vurdering av 


saken. Dette innebærer at skolen i det nye vedtaket behandler saken som en mobbesak, 


og tiltakene rettes mot klassen generelt og de som barnet «opplever å bli mobbet av». For-


eldrenes klage dreier seg om flere forhold, blant annet mener de at rektor unngår å be-


grunne og redegjøre for hvordan han selv vurderer saken, og ikke bare gjengir hvor-


dan saken oppfattes av klager. Det klages også på tidsbruk i forbindelse med klagebe-


handling og informasjon, måten man blir møtt på av skolen, og at skolen ikke har klart 


å skape et godt psykososialt miljø for barnet.  


 


Foreldrene har ikke fått kvittering på mottatt klage, og har heller ikke fått vite noe om den vide-


re behandlingen i saken. 


 


 


Denne saken har pågått flere år, og gjennomgangen tyder på at tidligere tiltak har hatt 


positiv effekt på elevens skolemiljø 


 


Skolen har imidlertid ikke fattet enkeltvedtak i 2010, selv om foreldrene har bedt om 


dette. Dette er et brudd på opplæringsloven § 9a-3. Foreldrene har heller ikke vært in-


volvert i evalueringer og avslutninger av tiltakene i 2010 og 2011. Etter vår vurdering 


burde foreldrene være informert om evaluering og avslutning av tiltak. Dette er ikke et 


lovkrav, men det ville naturlig med en tilbakemelding ettersom det var foreldrene som 


meldte bekymringen. Det ville også styrket de foresattes tillit til skolens håndtering av 


saken.   


 


Når saken blusser opp igjen i august 2012, ber de foresatte om at det fattes et enkelt-


vedtak. Dette gjøres en måned etter foresattes henvendelse, i tråd med opplærings- og 


forvaltningsloven. En rekke tiltak blir iverksatt, og det blir også opplyst om klagerett.  


 


Etter vår vurdering har klagebehandlingen tatt for lang tid. Det tok 10 uker før skolen 


omgjorde vedtaket. Ifølge forvaltningsloven kan et vedtak omgjøres dersom det er til 


gunst for klager. Denne omgjøringen må imidlertid skje raskt, og det nye vedtaket kan 


også påklages. Det er ikke ment dette skal ta ti uker. Saken er heller ikke ferdig be-


handlet av kommunen, den er påklaget til kommunens klageutvalg. Det er nå gått til 


sammen 15 uker, og foreldrene vet ikke noe om den videre fremdriften i saken. Dette 


mener vi er alt for lang tidsbruk i forbindelse med den kommunale klagebehandlingen. 


 


Lang saksbehandlingstid var også en del av kritikken mot kommunen i saken som ble 


avgjort etter klage til Fylkesmannen. Denne saken gikk flere runder i kommunens kla-


geutvalg. Ifølge Fylkesmannen viste denne saken at det ikke var etablert et forsvarlig 


system for å sikre en forsvarlig oppfølging av klagesaker.  
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Etter vår vurdering bør kommunen endre rutinene i forbindelse med klagebehand-


ling, for å unngå for lang saksbehandlingstid. Vi tror det vil være bedre om skole-


sjef er intern klageinstans i kommunen. Dette tror vi vil kunne bidra til en raskere in-


tern klagebehandling før ev. klagen sendes til Fylkesmannen. Rutinen i dag er at kla-


gen skal sendes til den instans som har fattet vedtaket, dvs. skolen. Dersom vedtaket 


opprettholdes, sendes klagen til kommunens klageutvalg. De to nevnte sakene tyder 


imidlertid på at dette tar alt for lang tid. Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen. Er-


faringene deres er at klagesaker tar urimelig lang tid når kommunene har et eget kla-


geutvalg, og klagene skal behandles der. Vi får opplyst at sakene ekspederes langt ras-


kere når skolesjef er klageorgan. Et annet moment er at slike saker gjerne inneholder 


mye papirer og en del avansert juss, noe som kan gjøre det vanskelig for et kommunalt 


utvalg å ta stilling til saken. 


 


En raskere klagebehandling vil bidra til å styrke de foresattes tillit til kommunen og 


skolen, sannsynligvis også i tilfeller der kommunen opprettholder vedtaket. Dette har 


sammenheng med at de foresatte får en rask avklaring fra kommunen, og kan deretter 


raskt ta stilling til om de ønsker å gå videre med klagen til Fylkesmannen. 


 


 


I denne saken har vi blitt enige med de foresatte om at vi ikke skal være detaljerte i 


saksfremstillingen. Vi gir derfor bare et grovkornet bilde av saken. 


 


Saken dreier seg om at en elev plager en annen elev (trusler, dytting, slag osv.). Det har 


vært ulike episoder over tre-fire år. De foresatte har tatt opp saken på en av foreldre-


konferansene, og episodene er meldt inn jevnlig til skolen. Det fattes ikke enkeltvedtak.  


 


En episode i desember 2011 gjør at saken blusser opp. Foreldrene er nå veldig utrygge 


på elevens skolemiljø. De ønsker et tiltak som rektor sier at han ikke kan sette inn, men 


han sier at skolen skal forsøke å skjerme eleven fra lignende hendelser. Ifølge skolens 


logg ønsker ikke foreldrene å diskutere saken på dette tidspunktet. Rektor hevder også 


at han spurte om de var interesserte i et enkeltvedtak, men at foreldrene avslo det. For-


eldrene bestrider dette, og hevder de aldri ble spurt om de ønsket et enkeltvedtak i sa-


ken. 


 


Foreldrene innrømmer at de ikke ønsket å diskutere saken med rektor fordi de ikke 


ønsket å utsette barnet for dette. Foreldrene opplever videre at de ikke blir tatt på alvor 


når de henvender seg til rektor, og de har liten tillit til at skolen klarer å skjerme eleven 


(eget barn). De har heller ikke fått vite hvilke tiltak som er satt inn, verken nå eller tid-


ligere.  
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Samtidig understreker de foresatte at kontaktlæreren viser mye omsorg, og fulgte opp 


med telefoner dersom det skjedde noe. Men «..hendelsene fortsatte likevel gang på gang.» 


De hevder videre at de ofte har vært bekymret for barnets sikkerhet på skolen, og at de 


ikke har fått hvilke tiltak skolen har satt inn, verken på dette tidspunktet eller tidlige-


re.   


 


De foresatte mener de har fått lite informasjon i saken, og at de ikke har fått noe skrift-


lig før de ba om å se på skolens logg. Vi får opplyst at de ba om dette i desember, og 


fikk den i mars. 


 


Den påfølgende våren ønsker foreldrene et tiltak som kan ivareta elevens sikkerhet i 


forbindelse med en skoleutflukt. Skolen iverksetter tiltak, foreldrene får brev om tilta-


ket, men uten å fatte et enkeltvedtak.  


 


 


Skolen burde ha fattet et enkeltvedtak i denne saken, på et relativt tidlig tidspunkt.  


 


Ifølge opplæringsloven § 9a-3, 3 ledd skal det fattes vedtak om foreldrene ber om til-


tak, eller dersom det forventes at skolen skal foreta seg noe. Saksgjennomgangen viser 


at foresatte har rapportert inn flere alvorlige enkelthendelser, og det er tydelig at de 


ønsker tiltak for å bedre barnets psykososiale miljø ved skolen. Likevel har det ikke 


blitt fattet vedtak.  


 


Rektor hevder at foreldrene ønsket et tiltak han ikke kunne sette inn. Etter vår vurde-


ring er dette en god grunn til å nettopp å fatte et enkeltvedtak. I et enkeltvedtak er sko-


len nødt ta stilling til hvordan man oppfatter saken, og om skolen mener retten til et 


godt psykososialt miljø er brutt eller ikke. Man trenger ikke å være enige i foreldrenes 


oppfatninger, eller iverksette de tiltakene foreldrene ønsker. 


 


Et eventuelt enkeltvedtak ville bidratt til å tydeliggjøre hvordan skolens vurderer sa-


ken, og ville også gitt foreldrene en klagerett. Det ville bidra til en tydeliggjøring av 


hvilke tiltak skolen setter inn/ikke setter inn. Dette tror vi ville styrket de foresattes til-


lit til skolens håndtering, og det ville også gjort det lettere å vurdere ny hendelser opp 


mot tiltakenes effekt, og eventuelle nye tiltak. For foreldrene er det vanskelig å ha tillit 


til skolens håndtering av saken så lenge man ikke vet noe om hvilke tiltak som er 


iverksatt, og så lenge hendelsene fortsetter. 


 


Rektor hevder også at han spurte om de var interesserte i et enkeltvedtak, men at for-


eldrene avslo det. Foreldrene bestrider dette, og hevder de aldri ble spurt om de ønsket 


et enkeltvedtak i saken. Etter vår vurdering er det ikke relevant om foreldrene ønsker 


et enkeltvedtak eller ikke. Opplæringsloven pålegger skolen å fatte et enkeltvedtak når 


foreldrene ber om tiltak etter § 9a-3, 3 ledd, og da er det irrelevant om parten ønsker 


dette eller ikke. 
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Det er positivt at skolen satt i verk et tiltak i forbindelse med skoleutflukten, og det er 


positivt at foreldrene ble underrettet skriftlig om dette, selv om det burde vært fattet et 


enkeltvedtak. En hendelse i forbindelse med utflukten tyder imidlertid på at oppføl-


gingen av tiltaket ikke har vært tilfredsstillende.  


 


 


Som nevnt har elevenes psykososiale miljø bedret seg i de andre sakene9.  Disse be-


handler vi sammen.  


 


o Sak A. Foreldre ordnet opp selv.  


o Sak B. Klar bedring. Tiltakene ser ut til å ha hatt god effekt. 


o Sak C. Ordnet opp via klassekontakt og foreldre. 


 


Ifølge foreldrene startet sak A våren 2009 og økte i omfang etter hvert. Større elever 


oppfører seg truende og trakasserende på skolen overfor en mindre elev. Ifølge de fo-


resatte ble det jevnlig gitt beskjed om dette, også pr. epost. Vi får opplyst fra de foresat-


te at de ikke er blitt informert om sine rettigheter, og skolen klargjorde heller ikke hva 


de foresatte ønsket (av tiltak, enkeltvedtak etc.).  


 


De foresatte sendte et brev til skolen den 30. mars 2012. Her meldes det fra om brudd 


på opplæringsloven §9a-3, og henvendelsen gjaldt også elevens ene søsken. Trakasse-


ringen foregår nå også på skoleveien. Det er ikke fattet enkeltvedtak i saken, og skolen 


tar først opp saken på konferansetimen, syv måneder etterpå, den 30. oktober. Rektor 


beklaget at det hadde tatt så lang tid, og at henvendelsen var blitt oversett av skolen.  I 


mellomtiden hadde foreldrene selv ordnet opp i saken.  


 


I sak B er skolen tydelige på at dette er en mobbesak. De foresatte meldte inn saken i 


begynnelsen av oktober 2011. Det kalles inn til et møte mellom elevenes foresatte og 


sosiallærer i midten av november10. På dette møte skal de foresatte forsøke å gi et bilde 


av hvordan mobbeofferet har det, overfor de andre foreldrene. Det føres referat fra 


samtalemøtet, og oppsummeres hva man har blitt enige om, blant annet at «mobbinga 


må ta slutt, dette er ikkje akseptabelt.» Referatet inneholder også en rekke tiltak. Det står 


også at alle de foresatte skal få tilbakemelding innen juleferien.  


 


Evalueringen fra midten av desember viser en klar bedring. Eleven er mer aktiv og 


tryggere enn før, men er fremdeles litt utrygg på en av de involverte. 


 


                                                      
9 En er ikke lenger aktuell. 
10 Brevet sendes fra skolen den 1. november. 
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Foreldrene opplyser om at det også forut for november 2011 har vært en del vært epi-


soder hvor eleven ble behandlet dårlig av andre elever. Dette pågikk over flere skoleår. 


Da ringte de skolen, og skolen tok kontakt med de andre elevenes foreldre. Dette førte 


som regel til noe bedring, selv om episodene gjentok seg. Situasjonen forverret seg 


imidlertid høsten 2011. 


 


Vi får opplyst fra de foresatte at de ikke er blitt informert om sine rettigheter, og skolen 


har heller ikke klargjort hva de foresatte ønsket (tiltak, enkeltvedtak).  


 


Sak C ble meldt inn tidlig i oktober 2012. Den dreide seg om utestengning. Tre uker 


senere ble det avholdt foreldresamtale. Foresatte fikk beskjed fra skolen om at dette 


jobber vi med, men det ble ikke informert om konkrete tiltak. Vi får opplyst fra foresatt 


at ingen av partene hørte mer fra skolen etter dette, men at saken ble tatt tak i privat, 


via klassekontakt. Vedkommende tok kontakt med elevenes foreldre, noe som førte til 


at situasjonen bedret seg.  


 


 


Sak A er ikke håndtert tilfredsstillende av skolen, noe rektor også har beklaget. Foresat-


tes henvendelse blir ved en feiltakelse oversett, og foresatte får tilbakemelding syv må-


neder etterpå.  


 


Etter vår vurdering burde skolen ha fattet enkeltvedtak i sak A og B, og avklart med 


foreldrene i sak C om dette var en henstilling om tiltak etter § 9a-3, 3 ledd. Ifølge loven 


må skolen ta kontakt med foreldrene dersom de er i tvil om at henvendelsen er en hen-


stilling om tiltak etter 9a-3, 3 ledd. Det er skolens ansvar å sørge for at foreldrene ved 


henvendelser får tilstrekkelig informasjon om retten til enkeltvedtak. Skolen burde 


også informert om sakens status i etterkant av henvendelsen. 


 


Både sak A og B er tydelige henstillinger om tiltak, og da skal det fattes enkeltvedtak. I 


Sak A meldes det fra om brudd på 9a-3, og sak B er en mobbesak. 


 


Etter vår mening fulgte skolen opp sak B på en god måte når situasjonen forverret seg 


høsten 2012, selv om det ikke ble fattet enkeltvedtak. Skolen samlet de involverte par-


tene, satt i verk en rekke tiltak, og evalueringen viste at eleven hadde fått det bedre på 


skolen.  


 
Foruten sakene som er nevnt, mottar også skolen en rekke andre henvendelser fra 


foreldrene vedrørende skolemiljøet. Rutinen er at alle samtaler angående brudd på 


opplæringsloven mht. tilpasset opplæring, undervisning om religion, livssyn og etikk, 


og om elevenes fysiske og psykososiale miljø, skal loggføres. 
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Vi har gått gjennom skolens logger for noen av trinnene, blant annet flere av loggene 


for klassene i de aktuelle sakene11. 


 


Kort eksempel på en henvendelse som er loggført:  


 Elev gråt og virket lei seg på grunn av en episode. Foresatt forteller litt om ele-


vens reaksjonsmønster. «…me (skolen) skal prøve å hjelpa elev viss noko ikkje er 


greit. Teamet på skulen er informert, vi ser etter litt ute i friminutta.»  


 


Vi finner også en rekke loggførte henvendelser/observasjoner knyttet elevene i de 7 


sakene vi har gått gjennom. 


 


Vurdering: Inntrykket vårt fra gjennomgangen er at skolen loggfører en rekke hen-


vendelser om elevenes læringsmiljø. Skolens logger tyder på at skolen følger nøye med 


på utsatte elever. Videre synes vi informasjonen fra loggene gjennomgående er konkre-


te, og greie å forholde seg til, og loggene tyder også på at skolen følger opp de fleste av 


henvendelsene.  


 


Etter vår vurdering ser dette i all hovedsak ut til å være henvendelser der de foresatte 


ikke ber om tiltak etter 9a-3, 3 ledd, men der man for eksempel blir enige om å følge 


med på situasjonen. Dermed er det ikke nødvendig for skolen å fatte enkeltvedtak. I så 


måte skiller de fleste av disse henvendelsene/observasjonene seg fra henvendelsene i 


sakene vi har presentert over.  


 


Men dersom henvendelsene gjentar seg, eller henvendelsene er av alvorlig karakter, 


eller skolen er usikker på om det er en henstilling etter 9a-3, 3. ledd, bør skolen ta kon-


takt med de foresatte for å avklare dette. Det er skolens ansvar å sørge for at foreldrene 


ved henvendelser får tilstrekkelig informasjon om retten til enkeltvedtak.  


 


I flere av sakene vi har gjennomgått ser det imidlertid ikke ut til at skolen har oppfylt 


sin veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven.  


 
Gjennomgangen vår tyder på at de foresatte og FAU mangler tillit til skolen. Intervjue-


ne viser ganske tydelig at de ikke har tiltro til skolens evne og vilje til å ta tak i skole-


miljøproblemer når de oppstår.  


 


Vi har tidligere vært inne på at skolen og de foresatte oppfatter enkeltsaker veldig 


ulikt. Intervjuene forsterker inntrykket av to ulike virkelighetsforståelser. I tabellen 


under ønsker vi å illustrere partenes ulike oppfatninger. Dette gjør vi for å være mest 


mulig konkrete mht. hva man er uenige om, og for å synliggjøre hvor fastlåst konflik-


ten synes å være.   


                                                      
11 Rutinen er at alle samtaler angående brudd på opplæringsloven mht. tilpasset opplæring, undervisning om religion, 
livssyn og etikk, og om elevenes fysiske og psykososiale miljø, skal loggføres. 
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Tabell 3 – Oppfatninger av skolens håndtering av sakene del I 


Foresatte/FAU Skole 
Skolen og rektor tar ikke henvendelsene på 
alvor. Nødvendige tiltak blir ikke satt inn. 
Skolen går i forsvar. Rektor er lite imøte-
kommende og vanskelig å kommunisere 
med. 


Det første vi gjør når foreldrene melder at eleve-
ne ikke har det greit på skolen er å iverksette til-
tak, og  undersøke saken nærmere. Eksempler 
på tiltak kan være flytte en elev vekk fra en si-
tuasjon, prate med foreldre osv. Vi forsøker å lø-
se sakene så raskt som mulig, uten å fatte en-
keltvedtak. 
 


Vi må mase på skolen for at det skal skje 
noe.  Rektor vegrer seg fra å skrive hen-
vendelsene ned. Vi må ofte presse på for å 
få ting skriftlig. 


Dersom saken ikke har løst seg, undersøkes sa-
ken nærmere, parallelt med å sette i verk tiltak.  
Sakene følges nøye av lærere, og observasjoner 
føres i samtalelogg. 
 


De tar mot henvendelsen, og vi diskuterer 
det der og da. Men vi får lite informasjon 
om hva som skjer med sakene videre. Det 
informeres gjerne om at det arbeides konti-
nuerlig med saken. Men vi vet ikke hva de 
gjør i praksis. Vi får ikke noe konkret å 
spørre etter.    
 


Noen ganger må vi foreta en grundig undersø-
kelse av hva som skjer, for å se nærmere hva 
som ligger bak. Da har vi en dialog med de fore-
satte. Det kan ta tid fordi en sak må undersøkes 
fra flere sider, fordi den ofte har flere sider. 


Ting skal ikke skrives. Det tas pr. telefon. 
Vi sender skriftlige henvendelser til skolen 
og får tilbakemelding pr. telefon. Vi savner 
noe mer håndfast. Vi får ikke noe skriftlig i 


forkant av sentrale møter, når det burde 


vært naturlig å få dette. 


Vi forsøker å komme frem til løsninger raskt på 
lavest mulig nivå, og gir gjerne tilbakemelding 
pr. telefon, uten for mye skriftlighet. Ikke tradi-
sjon i skolen for skriftliggjøring. Den økte skrift-
liggjøringen er en stor utfordring for lærerne, 
når den kommer på topp av undervisningen.  
 


De foresatte forteller at de ikke har fått 
hjelp fra kommunen til å finne ut hvordan 
de skal gå frem i skolemiljøsaker (veiled-
ning). I noen tilfeller har de blitt oppmerk-
som på rettighetene ved å kontakte andre 
instanser.  
 


I de tilfeller det er behov for det, mener vi at vi 
gjør det. Men det er ikke det første du gjør når 
du får en henvendelse. 


Skoleledelsen tar ikke mobbing på alvor, og 
har vanskeligheter med å innrømme at det 
forekommer mobbing på skolen. Det har 
gått prestisje i at skolen skal være mobbefri. 


Vi tar mobbing alvor, og mener at én av disse 
syv sakene er en mobbesak. Vi har blant annet, 
økt antallet fra to til tre lærervakter i hvert fri-
minutt. I tillegg kommer assistenter. Det betyr at 
vi har seks voksne ute på ca. 120 barn. Vi opple-
ver å bli misoppfattet, og at alt vi foretar oss blir 
tolket i verste mening 
 


Henvendelser om nedsatt skolemil-
jø/mobbing gjør at skolen og kommunen 
forsvarer seg mot anklagene, heller enn å 
undersøke elevens skolemiljø. Får en følelse 
av «angrep er det beste forsvar» De som mob-
bes må stå til ansvar, og forsvare sine på-
stander. Det er mobbeofferets historie som 
konfronteres Vi forstår godt de som ikke 
orker denne kampen.  


Vi undersøker sakene, men og forsøker å finne 
ut hva som har skjedd. Det innebærer også å 
snakke med den som ikke har det greit. Det er 
ikke alltid en sak er slik den først ser ut. Når vi 
prøver å finne ut hva som faktisk har skjedd så 
opplever vi at de ikke finner grunn til å tro på 
det. Lærene var i gang med foreldresamtalene 
da det stod om mobbesakene i avisen. Lærer: Da 
ble vi bedt om å forsikre oss med foreldrene om 
at elevene hadde det greit på skolen.  
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Tabell 4 – Oppfatninger av skolens håndtering av sakene – del II 


Foresatte/FAU Skole 


Det tar for lang tid før noe konkret skjer i 
sakene.  


Vi synes også det tar for lang tid i noen tilfeller. 
Det er ikke fordi vi ikke gjør noe, det handler om 
å undersøke nøye, og skaffe til veie tilstrekkelig 
informasjon. Men vi har full forståelse for at 
man mener det har tatt lang tid i noen tilfeller.  


Flere innvendinger rettes mot skolens til-
tak, som at de settes i verk for sent. En an-
nen innvending er at tiltakene ikke er egnet 
til å bedre elevenes skolemiljø.    
 


Noen ganger har foreldrene veldig sterke ønsker 
om tiltak, som det er vanskelig for oss å innfri 
(som å fjerne elev eller lærer).  


Tiltakene kan stå på et papir, men de fung-
erer ikke. I de tilfeller tiltak blir satt inn, så 
virker de ofte ikke. Elevenes psykososiale 
miljø blir ikke nevneverdig bedre, hendel-
sene fortsetter. Enkelte ganger over flere år. 
Det virker ikke som om tiltakene blir eva-
luert, eller at man reflekterer over om tilta-
kene har effekt. 


Vi har tiltaksark på hver eneste elev, som besk-
river faglig og sosial utvikling. Lærere/ledelse 
avtaler med foresatte å ringe etter en stund, for å 
spørre hvordan tiltaket fungerer. I tillegg skal 
elevene skrive på trivselsskjemaet i forkant av 
konferansetimen, og konferansetimene (to gang-
er i året) er også en anledning til å diskutere ele-
venes psykososiale miljø og tiltakenes effekt 


 


 Skolen mangler på kompetanse innen opp-
læringsloven § 9a, om elevene sitt skolemil-
jø.  


Enkelte av sakene har vært vanskelige, og vi har 
vært på jakt etter kursing i hvordan § 9-A3 skal 
fortolkes. Vi hadde kursing om mobbing i au-
gust, men dette var meget generelt. Vi har lett 
etter et kurs/veiledningstilbud der vi kan få vei-
ledning i konkrete saker (anonymisert). Vi har 
vært i kontakt med Senter for adferdsforskning 
angående dette, men fikk vite at de ikke tilbyr 
denne type kursing/veiledning.  


 


 


 


 


 


§ 9a-1. Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt 


fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring 


 


§ 9a-3. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den 


enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.  


 


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 ved-


kommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mog-


leg, sjølv gripe direkte inn.  
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Dersom en elev eller forelder ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, deriblant tiltak 


mot krenkende adferds som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mu-


lig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen ri-


melig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter føresegnene i forvaltnings-


lova som om det var gjort enkeltvedtak. 


 


Formålet med opplæringsloven kapittel 9a er å gi elever i grunnskole og videregående 


opplæring et minst like godt vern av sitt miljø som arbeidstakere har gjennom ar-


beidsmiljøloven. Retten etter § 9a-1 er en individuell rettighet. Det avgjørende i vurde-


ringen er om elevens rett er oppfylt er virkingen miljøet har på den enkelte elevens hel-


se, trivsel og læring. 


 


Definisjon av psykososialt læringsmiljø. I departementets veileder til § 9a -312 er psy-


kososialt miljø definert slik: 


o Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det so-


siale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet 


handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen. 


 


 


I Utdanningsdirektoratets rundskriv fra 201013 sies det noe om den vurdering som skal 


ligge til grunn for et enkeltvedtak. Vurderingen skal være basert på elevens subjekti-


ve oppfatning, er at en elevs påstand om at hans/hennes psykososiale miljø ikke er 


godt nok, ikke kan avvises med en henvisning til at de andre elevene mener at miljøet 


er godt eller at Elevundersøkelsen viser at det er lite mobbing på skolen. Vurderingen 


av hvorvidt elevens rett ikke er oppfylt skal gjøres med utgangspunkt i eleven, og er 


individualisert. To elever i samme klasse kan ha en ulik oppfatning av om det psyko-


sosiale miljøet er i overensstemmelse med § 9a-1. Noen tåler mer enn andre, og noen 


tåler mindre.  


 


Hvordan eleven opplever det psykososiale miljøet kan avhenge av elevens alder, opp-


vekst og oppdragelse, om eleven har blitt utsatt krenkelser tidligere og elevens person-


lige forutsetninger for øvrig. Dersom en elev opplever en handling eller et utsagn som 


krenkende, skal dette ikke bagatelliseres. Dersom en elev føler reell frykt for andre, vil 


det kunne være en ny krenkelse om eleven blir møtt med utsagn som ”dette må du tåle”. 


Skolen må gjøre det den kan for sette en stopper for årsaken til frykten. Her vil skolens 


undersøkelsesplikt etter § 9a-3 annet ledd pålegger, for eksempel læreren, en plikt til å 


finne ut av hva som har skjedd. Det understrekes at kravet i § 9a-1 må suppleres med § 


9a-3 første ledd om at miljøet skal være slik at eleven opplever trygghet og sosial tilhø-


                                                      
12 Departementets veileder 
13 Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2010  



http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/reglement/2006/veileder-til-opplaringsloven-kapitel-9a-/3.html?id=437839

http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2010/5/Udir-2-2010.pdf?epslanguage=no
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righet. Ingen elever skal måtte grue seg for å gå på skolen på grunn av et ikke tilfreds-


stillende psykososialt miljø. 


 


Lovbrudd foreligger når elevens rett etter § 9a-1 ikke er oppfylt. I alle tilfeller når ele-


vens rett ikke oppfylles vil det foreligge et lovbrudd og skolen skal da gripe inn slik at 


elevens rett oppfylles. Det blir ikke et spørsmål om hvilke tiltak skolen har iverksatt, 


men et spørsmål om elevens rett er oppfylt. Så lenge eleven har en subjektiv oppfat-


ning av at det psykososiale miljøet ikke fremmer hans/hennes helse, trivsel eller læ-


ring, har skolen en plikt til å rette dette.  


 


Paragraf 9a-1 og 9a-3 må ses i sammenheng. Paragraf 9a-1 inneholder den overordnede 


vurderingsnormen, og denne bestemmelsen skal også trekkes inn i vurderingen av de 


øvrige bestemmelsene, herunder § 9a-3. Paragraf 9a-3 oppstiller særskilte plikter for 


skolen og skolens ansatte ved brudd på § 9a-1.  


 


Det er fastsatt i § 9a-3 annet ledd at alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt når 


de har kunnskap om eller mistenker at en elev blir utsatt for krenkende ord eller hand-


linger. Kunnskap om betyr at den ansatte faktisk vet at elev blir utsatt for ikke akseptert 


atferd fra elever, lærere eller andre ved skolen. Dette kan være hendelser som den an-


satte selv er vitne til, eller blir fortalt om. 


 


Paragraf 9a-3 tredje ledd gjelder de tilfellene der foreldrene eller eleven mener det 


psykososiale miljø ikke er i samsvar med § 9a-1. Eleven og foreldrene gis her en rett 


til å henstille om tiltak og pålegger skolen en plikt til å behandle henstillingen som et 


enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vurderingstemaet som skal legges til grunn i 


tredje ledd skal være om elevens rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, 


trivsel og læring, er oppfylt. Dersom dette ikke er tilfelle er det et lovbrudd og skolen 


plikter å sette i verk tiltak slik at elevens rett etter § 9a-1 oppfylles. Det understrekes at 


§ 9a-3 tredje ledd ikke bare gjelder ved mobbing og lignende, men gjelder for ”tiltak 


som vedkjem det psykososiale miljøet” og dette gjelder også elevens oppfatning av læ-


ringsmiljøet.  


 


 


Hovedregelen er at tilfeller der elev/foreldre ber om tiltak knyttet til det psykososia-


le miljøet, skal oppfattes som henstillinger etter § 9a-3, tredje ledd. Det er tilstrekke-


lig at eleven/foreldrene påpeker at det psykososiale miljøet ikke oppfyller kravene i § 


9a-1, og ber om at skolen iverksette tiltak for å rette på dette. Det er ikke nødvendig at 


eleven/foreldrene skisserer hvilke tiltak de ønsker eller at de henviser til opplærings-


loven kapittel 9a. Terskelen for at noe er en henstilling er lav. 


 


Ifølge direktoratets rundskriv (del 5.2) har skolen en ubetinget plikt til å behandle al-


le henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, fra elever eller for-
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eldre, i samsvar med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven14. Det gjelder 


uavhengig av hvor stort eller lite bruddet på elevens rett etter 9a-1 er.  


 


Veiledning og avklaring. Dersom skolen er i tvil om en henvendelse fra ele-


ven/foreldrene er en henstilling etter § 9a-3 tredje ledd, må skolen ta kontakt med for-


eldrene/eleven for å avklare dette. Direktoratet understreker at alle henstillinger, også 


muntlige, skal tas på alvor og utredes. Dette er en del av skolens utredningsplikt etter 


forvaltningsloven § 17. Skolen har også en veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11 


i slike saker. En del av dette kan være å informere eleven/foreldrene om rettighetene 


etter kapittel 9a, og spørre om dette er en henstilling om tiltak etter § 9a-3 tredje ledd. 


 


For at skolen skal kunne ha grunnlag for å iverksette adekvate/forsvarlige tiltak, bør 


eleven eller foreldrene i størst mulig grad redegjøre for de faktiske forholdene i saken. 


Dersom det er mulig, bør det også opplyses hvilke tiltak eleven eller foreldrene ønsker 


at skolen skal sette i verk. Det er imidlertid ikke alltid slik at elever eller foreldre har en 


klar formening om hvilke tiltak som vil være de rette å sette i verk for å oppfylle lovens 


krav til det psykososiale miljøet. Det er derfor tilstrekkelig at problemet er klargjort, og 


at det i utgangspunktet overlates til skolen å vurdere hvilke tiltak som er best egnet til 


å løse problemet. Dette samsvarer også med at det er skolen som er nærmest til å vur-


dere hvilke tiltak som vil kunne være aktuelle å iverksette.  


 


Vedtaket skal alltid konkludere med om elevens psykososiale miljø er tilfredsstillende 


eller ikke, og begrunnes i elevens opplevelser som kan være individuelle, mht. dette. 


 


Loven stiller ikke like strenge krav til å fatte enkeltvedtak om det er skolens ansatte 


som oppdager at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Det er ikke 


formulert noe krav i § 9a-3 annet ledd om at skolen må fatte et enkeltvedtak i slike sa-


ker, slik man må når det er en foresatt /elev ber om tiltak etter 9a-3, tredje ledd.15.  Det-


te fratar ikke skolen ansvaret for å følge opp på en adekvat måte. I noen tilfeller vil til-


takene skolen setter i verk kreve at det treffes enkeltvedtak.  


 


 


I saker etter § 9a-3 tredje ledd skal skolen ”snarast mogleg” fatte enkeltvedtak etter reg-


lene i forvaltningsloven. Hva som vil være ”snarast mogleg” må vurderes konkret i 


den enkelte saken. Dette vil avhenge av blant annet alvorlighetsgraden i det forholdet 


som elever og foreldre vil ha endret. Dess alvorligere forholdet er, dess strengere krav 


vil settes til hvor fort et enkeltvedtak må være fattet.  


 


Dersom det foreligger alvorlig fare for liv og helse må det settes i verk tiltak umiddel-


bart. I noen saker kan det være at behovet for å utrede saken før enkeltvedtak fattes 


                                                      
14 Kilde: Utdirs rundskriv. Henstillinger om enkeltvedtak kan både være muntlige og skriftlige, men en skriftlig hen-
vendelse er bedre for etterprøvbarheten. 
15 Jf. rundskriv. 
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gjør at det vil ta litt tid før det kan fattes et enkeltvedtak. I alle saker må behovet for at 


enkeltvedtaket fattes så fort som mulig ses i forhold til hvor mye utredning som er 


nødvendig for at enkeltvedtaket kan fattes på et forsvarlig grunnlag. At saken skal be-


handles snarest mulig betyr at henstillinger fra elever og foreldre vedrørende det psy-


kososiale miljøet skal prioriteres høyt. 


 


Dersom saken ikke behandles innen fire uker, skal det sendes et foreløpig svar med en 


begrunnelse om hvorfor saken tar lenger tid.  


 


 


Paragraf 9a-3 inneholder ikke noen særskilte krav til hva skolen må undersøke før det 


fattes enkeltvedtak etter § 9a-3 tredje ledd16. I forvaltningsloven § 17 kreves det at sko-


len må sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før det fattes vedtak. Skolen må 


sørge for at følgende er tilstrekkelig utredet: 


 de faktiske forhold 


 de rettslige forhold 


 vurderingene knyttet til de faktiske og rettslige forhold 


 


Skolen må foreta en konkret undersøkelse av de faktiske forholdene i saken, blant an-


net bakgrunnen for henstillingen, hva som har skjedd og hvem som er involvert i sa-


ken. Det er ikke alltid saken er slik den fremstår umiddelbart.  


 


Utredningen av de rettslige forhold innebærer at det ses på vilkårene for at eleven har 


rett til at det iverksettes tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, og eventuelt hvilke 


tiltak eleven har rett på. Utredningen av vurderinger innebærer at det utredes nærmere 


på bakgrunn av både faktiske og rettslige forhold hvilke tiltak vedrørende det psyko-


sosiale miljøet som skal iverksettes i den aktuelle saken. Hvor mye saken må utredes, 


vil være en konkret og skjønnsmessig vurdering. 


 


For at enkeltvedtaket skal inneholde tiltak som er egnede til at elevenes psykososiale 


miljø oppfylles, er det viktig at saken er forsvarlig utredet. Et vedtak som fattes uten at 


saken er utredet kan være problematisk. Samtidig kan ikke skolen bruke for lang tid. 


Det skal snarest mulig fattes et enkeltvedtak og det forventes derfor at skolen starter 


utredningen av saken umiddelbart.  


 


 


 


 


 


 


 


                                                      
16 Rundskriv og veileder.  
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 VEDLEGG 


Kriterier for denne undersøkelsen er: 


 


 Opplæringsloven (spesielt §§ 9a-1 og 9a-3), og forvaltningsloven.  


 Føringene eller revisjonskriteriene er gjengitt i del 2.9  i faktadelen. Vi har presentert føringene 


sist i faktadelen, fordi vi tror de fleste leserne er interessert i å lese saksfremstillinger og vurde-


ringer først. Vi gir den likevel nokså stor plass. Grunnen til dette er at det synes å være en del 


usikkerhet omkring hvordan opplæringsloven § 9a skal fortolkes. 


 


I undersøkelsen har vi forsøkt å få en oversikt over alle sakene som er meldt til skolen om et utrygt (ned-


satt) psykososialt skolemiljø, dvs. at § 9a-1 og 9a-3, ikke er oppfylt. Hovedfokus i prosjektet har vært å un-


dersøke om Bjerkreim kommune, ved skolen, har fulgt opplæringslovens bestemmelser om elevenes psy-


kososiale miljø i disse sakene  


 


Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn i november 2009. Vi ønsker å konsentrere vår undersøkelse til tids-


rommet etter Fylkesmannens tilsyn. Vi har sett på skolemiljøsaker i tidsrommet 2010 til og med november 


2012. For å skaffe oss en best mulig oversikt har vi fått saksdokumenter fra skole, kommuneadministrasjon 


og fra FAU. Vi har også fått informasjon og saksdokumenter fra foresatte og enkelte andre aktører, men 


størstedelen av saksdokumentene har vi fått fra de tre hovedkildene.  


 


Skolen mottar en del henvendelser vedrørende skolemiljø fra foresatte. Disse skal føres i skolens logg. 


Enkle registreringer i skolens logg regnes ikke som en sak i seg selv. Saker om utrygt psykososialt skole-


miljø regnes her som:  


1) En henvendelse der foresatte ber om tiltak/handling vedrørende det psykososiale miljøet, eller 


der de skoleansatte varsler om krenkende ord eller handlinger, og 


2) at vi har fått informasjon om saken gjennom FAU/foresatte og skolen/kommune-


administrasjonen, 


3) og at foresatte står frem med navn slik at det er mulig å vurdere skolens håndtering av saken. 


 


I en av sakene vi har fått opplysninger om, ønsket de foresatte å være anonyme. Vi har ikke tatt stilling til 


denne saken, fordi vi ikke vet noe om når saken er fra, eller hvordan skolen har håndtert saken. 


 


I tillegg til dette er det en sak, der starten strekker seg lenger tilbake i tid. Denne omhandler tre elever, og 


saken pågikk over flere år17. Dette er en sak som er endelig avgjort etter klage til Fylkesmannen. Vi gjør 


derfor ikke en vurdering av kommunens håndtering av denne saken. Vi bruker imidlertid saken som bak-


grunn for vår undersøkelse, og refererer til Fylkesmannens konklusjoner herfra. 


 


I undersøkelsen har vi oppsummert saksgangen og tidslinjen i fire saker.  I tre av sakene har vi gitt en kort 


oppsummering, og behandlet dem sammen. Årsaken til denne prioriteringen er at de fire første sakene 


ikke er/ble avklart, og er forholdsvis omfattende. De foresatte mener at elevene fortsatt har (hadde) et 


utrygt skolemiljø på Bjerkreim skole. I de tre siste sakene har elevenes psykososiale miljø bedret seg, og 


sakene er gjennomgående mindre omfattende. 


I undersøkelsen har vi ikke vurdert sannhetsinnholdet i påstandene/beskyldningene som er fremkommet, 


det er utenfor vårt mandat. Undersøkelsen omfatter heller ikke megling eller konfliktløsning.  


                                                      
17 Fra våren 2009 til sommeren 2012. 
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Skriftlige kilder 


 Saksdokumenter i de aktuelle sakene 


 Avisartikler, skriv og notater i tilknytning til de ulike sakene 


 Brev og dokumenter fra FAU 


 Skolens rutiner, logger vedrørende klassemiljøet18 


 Fylkesmannens tilsynsrapport 


 


Intervjuer 


 Fire representanter fra Bjerkreim skole 


 Skolesjef 


 Fullmektig i saken som ble avgjort etter klage til Fylkesmannen 


 3 medlemmer av FAU 


 10 foresatte i de aktuelle sakene 


Definisjon på mobbing, hentet fra Kunnskapsdepartementets veileder til opplæringsloven kapitel 9a - 


elevenes skolemiljø: 


o En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative 


handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen med 


vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre må-


ter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og styr-


keforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og 


er noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne. 


o Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre 


kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved 


over en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- el-


ler maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret si side. 


o Loven omfatter både direkte mobbing, med etter måten åpne angrep på offeret, og indirekte 


mobbing, med sosial isolering og utestenging frå gruppa. 


Dette er hentet fra rundskriv fra 2010 


Fase 1: henstilling om tiltak 


o elev/forelder henstiller om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø 
Fase 2: skolen plikter å fatte enkeltvedtak 


o skolen utreder saken 
o skolen treffer enkeltvedtak hvor det tas stilling til om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt og hvil-


ke tiltak som eventuelt skal settes i verk 
Fase 3: eventuell klage 


o foreldrene/eleven klager på innholdet i vedtaket eller saksbehandlingsfeil 
o skolen ikke oppfyller innholdet i enkeltvedtaket mv. 
o foreldre/elev mener skolen ikke har fattet vedtak innen rimelig tid 
o foreldrene/eleven klager til skolen som forbereder saken og sender den til klageinstansen 


Fase 4: fylkesmannen behandler klagesaken 
o fylkesmannen behandler klagen 


Fase 5: gjennomførings- og evalueringsfasen 
o hjelpen til eleven settes i gang i samsvar med enkeltvedtaket 
o skolen vurderer om tiltakene er tilstrekkelige eller om andre tiltak må settes i verk for å oppfylle 


elevens rett 


 


                                                      
18 Alle samtaler angående brudd på opplæringsloven mht. tilpasset opplæring, undervisning om relgigion, livssyn og 
etikk, og om elevenes fysiske og psykososiale miljø, skal loggføres ved Bjerkreim skole. 
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Planen byggjer på:  


 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (heretter opplæringslova) 


 Rundskriv Udir -2 -2010, 15.06.2010 – Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæ-
ringslovens kapittel 9a (heretter rundskriv) 


 Arbeid mot mobbing. Rettleiar for tilsette og leiarar i grunnskolen (heretter rettleiar). 
Utdanningsdirektoratet. 


Eleven har i følgje §9a-3 rett på: 


 Å ikkje bli utsett for krenkjande ord og handlingar  


 Å ha venner og å bli inkludert i det sosiale miljøet 


 Ro og orden i klasserommet  
Merk: 


 Mobbing vert definert som: Negativ eller ”vondsinna” åtferd gong på gong frå ein eller 
fleire retta mot ein elev som har vanskeleg for å forsvare seg (Rettleiing s 3).  


 Det psykososiale miljøet omfattar meir enn mobbing (Rundskriv s1) 


 Elevens psykososiale miljø skal positivt fremme helse, trivsel og læring (Rundskriv s2) 


 Utgangspunktet for vurderinga er eleven si subjektive oppleving av det psykososiale 
miljøet (Rundskriv s 3) 


 Eleven har rett til å oppleve å bli inkludert i det sosiale fellesskapet (Rundskriv s4) 


 Alle ansatte ved skulen har handlingsplikt dersom ein får kunnskap eller mistanke om 
at ein elev blir utsatt for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, 
vald eller rasisme (Rundskriv s 8) 


 Kontaktlærar har eit særleg ansvar for å følgje opp eleven sin faglege og ikkje-faglege 
utvikling, blant anna eleven sitt forhold til medelevar og tilsette ved skulen (Rundskriv 
s 9) 


Anna: 


 Skulen nyttar element frå OLWEUS’ KJERNEPROGRAM MOT MOBBING OG AN-


TISOSIAL ATFERD – EN LÆRARRETTLEIING, samt  element frå Zero-programmet 


utarbeid av Senter for atferdsforskning ved Erling Roland som hjelp i arbeidet mot 
mobbing. 


 


 


 


Rutinar kring førebygging av brot på Oppl. § 9a-3.  


Mål Delmål Tiltak 
Skape eit godt læ-
ringsmiljø  


Skape kultur for læring  


Gode rutinar for kart-
legging og utarbeiding 
av tilpassa undervis-
ningsopplegg 


I høve til Bjerkreimsmodellen del 1. 


Skape gode og posi-
tive relasjonar mel-
lom elevane og dei 
vaksne 


Styrke lærar si evne til 
å leie klassen 


 


Skape gode og posi-
tive relasjonar mel-
lom elevane  


  Bruk av Det er mit val og Steg for steg. 


 Sosiallærar har samtaler og ulike grupper, mel-
lom anna jentegrupper i sjuande klasse, samt 
jente- og gutegrupper etter behov 


 Ha ulike aldersblanda aktivitetar som bli-kjent- 
tur  og juleverkstad 


Skape trygt miljø i   Midttimeaktivitetar med elevvakt 


                                                      
19 Datert 03.12.12. Bjerkreim skole har laget en plan, «Bjerkreimmodellen», som skal være et system for avdekking av 
faglige og psykososiale behov, og iverksetting og oppfølging av tiltak, samt dokumentasjon. Del 2 i denne modellen 
handler om skolens rutiner og prosedyrer med hensyn til opplæringslovens § 9a-3. 
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friminutta og elles i 
skoletida. 


 Tre lærar-vaktar i alle friminutt iført gule vestar 
slik at dei er godt synlege. Vaktene skal ikkje stå 
på same stad eller opphalde seg med bare ein 
elev. I tillegg er det assistentar ute størstedelen 
av dagen. 


 Møte opp i klasserommet med ein gong det har 
ringt og vere første mann til å ønske velkom-
men til ny time. 


 Om morgonen går vakta innom alle klasserom 
og ønskjer god morgon 


 Starte timen med å sjå alle elevane og vere den 
som ser og seier frå når det er tid til å gå ut eller 
heim (I nokre klassar kan det vere lurt at læra-
ren står ved døra og ser på kvar enkelt og seier 
”takk for i dag”.) 


 Kontaktlærar skal reise temaet om mobbing ei 
gong i veka, til dømes dikt, novelle, la elevane 
formulera noko skriftleg, logg, mm. Sjå i boka 
”Mobbing forbudt”. 


 Kontaktlærar tek opp temaet mobbing kort på 
kvart foreldremøte og konferansetimar 


 Ordensreglar. Her på skulen kalla Skulevettreg-
lar (sjå Info-heftet). 


 


Rutinar kring avdekking av brot på oppl.§ 9a-3.  


Mål Tiltak Dokumentasjon 


Avdekkje om 
det er elevar 
som ikkje får 
oppfylt retten 
til eit psykoso-
sialt miljø som 
fremjar helse, 
trivsel og læ-
ring  


 Elevsamtaler. Kontaktlærar har 
elevsamtaler minimum ei gong per 
termin, der §9a-3 inngår som del 
av samtaleemna 


 Sosiallærar. Observerar i klassane 
og har samtale med elevar ved 
mistanke.  


 Kontaktlærar. Tar opp emnet på 
kvart teammøte (kvar veke) og får 
tilbakemelding frå resten av læra-
rane om dei har observert noko. 


 Elevundersøkinga. Vert gjennom-
ført årleg i 7 trinn. 


 Foreldreundersøkinga. Det vert 
lagt til rette for denne i samband 
med foreldremø-
te/konferansetimar. Frivillig. 


 Trivselsundersøking. Skjema som 
dei føresette fyll ut kvart halvår til 
konferansetimen.    


 Observasjon. Kontaktlærar, med-
lærarar og vaktar har ansvar for å 
observera elevane for å sjå at alle 
har det greitt. Her nyttar de frimi-
nuttlogg  
 


 Referat får teammøte 


 Elevundersøkinga og 
foreldreundersøkinga  
digitalt 


 Trivelsundersøking. 


 Friminuttlogg  


 


Prosedyre dersom nokon får mistanke eller kunnskap om (eventuelle) brot på Oppl. §9a-3 


Faser Dokumentasjon 


Fase 1. Avdekking. 
Lærar eller vaksen får kunnskap om brot på oppl. §9a-3. Dersom ein ser 
at ein elev ikkje har det greitt slik det er skildra i opplæringslova §9a-3,  
skal ein melde frå til kontaktlærar. Dersom ein ser nokon bli mobba, 


Samtalelogg, åtferd-
skjema  og tiltaksark 







Rogaland Revisjon IKS 


Skolemiljø - 34 - Bjerkreim kommune 


skal ein, om mogeleg, straks gripa inn. Kontaktlærar skal underrettast, 
slik at strakstiltak kan setjast i gong. Kva slike strakstiltak inneber, er 
avhengig av på kva for måte eleven ikkje får oppfylt sin rett etter §9a-3.    


 Den som mottar skriftleg eller munnleg melding, registrerar 
samtalen i Samtalelogg (Bjerkreimmodellen digital).  Dersom lærar 
eller vaksen sjølv observerar at ein elev blir utsett for ei kren-
kjande handling, skal dette registrerast i Åtferdskjema 
(Bjerkreimmodellen digital). Dersom tilbakemeldinga kjem på 
trivselsundersøkinga, er det ikkje naudsyt med vidare regist-
rering 


 Underrett kontaktlærar.  Dersom dette er mindre uo-
verenstemmelser, kan lærar ordne opp i dette på klassenivå. 
Hugs å notera i tiltaksark. Sosiallærar kan evt bidra med hjelp 
til tiltak. 


 Rektor skal underrettast dersom: A.) hendinga var grov, B.) det 
er mistanke om mobbing, C.) meldinga omhandla mobbing, el-
ler D.) at det er mistanke om at hendinga har pågått over tid 
(ikkje er ei enkelt-hending) 


Fase 2. Vidare utgreiing av saka 


Dersom ein har grunn til å tru at hendinga eller observasjonen ikkje var 
ei ”eigongshending”, må det setjast i gong eit arbeid med sikte på å setje 
inn tiltak, slik at eleven si rett til eit godt psykososialt miljø blir oppfylt. 
Dersom årsaka til at ein elev ikkje får oppfylt retten til eit godt psyko-
sosialt miljø involverar andre elevar (for eksempel ved plaging, erting, 
utestenging, mobbing, mm), er det viktig at ein har samtaler også med 
desse.  Målet med denne fasen er å skape eit best mogeleg utgangspunkt 
for det vidare arbeidet og utforming av tiltak. ”Det er ikkje alltid den 
ansattes første antagelse om kven som krenker og kven som er krenket 
er riktig” 


 Kontaktlærar og/eller rektor og/eller sosiallærar (bli einige) har 
samtaler med den som er blitt plaga. Hugs at ein som er blitt 
plaga eller mobba, som regel underdriv. 


 Kontaktlærar og/eller sosiallærar og/eller rektor (bli einige) har 
samtale med foreldra til den som er plaga. 


 Kontaktlærar og/eller sosiallærar og/eller rektor (bli einige) har 
samtale med den som plagar eller mobbar. Sjølv om det er fleire 
som plagar, snakk med ein om gongen. Føremålet med samta-
len er å gi beskjed om at plaginga og mobbinga er uakseptabel 
og må stoppe straks. Dei inviterer så til samarbeid for å få slutt 
på plaginga eller mobbinga, gjer avtaler om kva som skal skje, 
og set opp ny samtale. Det er viktig å hugse på at alle parters 
side av saken skal vurderasti 


 Kontaktlærar og/eller sosiallærar og/eller rektor (bli einige) har 
samtale med foreldra til mobbarane kvar for seg. Dersom for-
eldra ønskjer det, kan de snakke med fleire samtidig. Ikkje la 
foreldra sjølv ordne opp i elevgruppa. 


Hugs å registrere 
alle samtalar i Sam-
talelogg.  
Skriv eit personleg 
notat som du lagrar 
på P. Notatet kan 
bli del av framtidig 
dokumenta-sjon 
om nødvendig.  
 
Dersom samtale 
med heimen skjer 
på møte, hugs å 
skrive referat.  


Fase 3. Tiltak for å løyse mobbesakar og andre brot på oppl. §9a-3. 
Uansett på kva for måte eleven ikkje får oppfylt retten til eit godt psyko-
sosialt miljø, skal det setjast i verk tiltak for å løyse problemet. Kanskje 
vil det vera snakk om å vidareføre strakstiltaka frå fase 1, eller det kan 
vera aktuelt å supplera med fleire tiltak, eller setje i verk heilt nye tiltak.  
Når det gjeld utforming av tiltak, skal sosiallærar og/eller rektor invol-
verast. Skulen har eigen perm merka ”Mobbing” der ein finn tips til til-
tak. I tillegg nyttar skulen element frå permen Olweus kjerneprogram mot 
mobbing og antisosial atferd – en lærerveiledning og element frå Zero-
programmet ved Erling Roland som hjelp til å utforme tiltak. 


 Rektor avgjer om det skal gjerast enkeltvedtak når mobbing er 
avdekka. Foreldra kan og be om at ein gjer noko. Da må rektor 


Enkeltvedtak  
 
Tiltaksark 
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gjere enkeltvedtak  


 I enkeltvedtaket skal det komme klart fram kva for tiltak som 
skal setjast i verk. Skulen har ikkje plikt til å etterkomme dei fø-
resettes forslag til tiltak. Det er viktig å hugse at rettstryggleiken 
til alle involverte elevar skal ivaretakastii. 


 Rektor og sosiallærar drøftar om tilfellet treng oppfølging i ut-
vida ressursteam 


 Kontaktlærar i samarbeid med rektor og sosiallærar, sett inn 
sanksjonar andsynes mobbarar dersom det er nødvendig. 


 Teamet/teama informerast 


Fase 4. Oppfølging av tiltak. Det er viktig at ein evaluerar tiltaka for å 
sjå om dei verkar. Det er og viktig at ein foretar dei nødvendige under-
søkingane for å sikre seg at ikkje mobbing og liknande tar til att på eit 
seinare tidspunkt. Alle skal kunne gå på skolen saman og oppleve sosial 
tilhøyrsle og tryggleik. 


 Etter ei tid kan det vere gunstig å ha ein samtale mellom den 
som vart plaga og mobbarane. Ikkje gjer dette for tidleg. Hugs 
at det tek tid å komme over alvorlege krenkingar 


 Kontaktlærar og rektor og sosiallærar vurderar om ein skal søke 
råd og hjelp hos PP-tenesta eller andre ressurspersonar i kom-
munen/andre stadar 


Evaluering i til-
taksark, samt samta-
lelogg. 


Rutinar når elev blir mobba av lærar eller annan vaksen på skulen.  


Den som ser slikt eller får melding om slikt, skal umiddelbart gje melding til rektor. Dette er 
ei personalsak som rektor må handsama.  


Liste over tiltak som kan nyttast i arbeidet for eit godt skulemiljø (ikkje uttømmande)  
(henta frå Olweus kjerneprogram mot mobbing og antisosial atferd – en lærerveiledning) 


 Bruk av klare verbale irettesetjingar/reprimandar overfor elever som utøver uaksepta-
bel åtferd. 


 Time-out. Å fjerne ein elev frå ein situasjon som ein antar eleven opplever som positiv, 
til dømes heile eller deler av friminutta 


 Med utgangspunkt i skulen sine ordensreglar lage klassereglar og knytte bruk av posi-


tive og negative konsekvensar til desse.  Positiv forsterking når elevene handlar i tråd 
med reglane, negative konsekvensar dersom elever bryt reglane. Negative konsekven-
sar kan være bruk av klare verbale irettesetjingar, time-out, be om årsak hjå den ein har 
vært ufin mot, ha alvorleg samtale med rektor eller inspektør, mm 


 Systematisk bruk av klassemøte i arbeidet for eit godt klassemiljø 


 Bruk av rollespill og forteljingar for å auke elevanes innleving og forståing av mobbe-
problematikken. 


 Skule-heim-samarbeid 
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078/12 Kommunestyret 28.11.2012


Tilstandsrapport for grunnskolen 2012
 


Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
75390 Tilstandsrapport for grunnskolen 2012


Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig 
at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert 
forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av 
sektoren på en god måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den 
øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. 
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 
Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag 
for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale 
målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor 
langt skoleeier er kommet i å nå målene.
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte 
identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter 
forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. 
I tilstandsrapporten for Bjerkreim kommune vises resultater på skolenivå på enkelte områder, 
noe som ikke er gjort i tidligere rapporter. Opplysningene som fremkommer er ikke 
identifiserbare. Skolene er av den oppfatning at en rapport som innholder opplysninger på 
skolenivå er mer formålstjenelig for dem i prosessen videre.
Tilstandsrapporten gir generelle faktaopplysninger i form av tall på flere sentrale områder 
innen skolesektoren. Administrasjonen/skolen vil kunne gi en grundigere utredning enn det 
som fremkommer i rapporten, men ønsker da en mer spisset bestilling fra kommunestyret 
eller levekårsutvalget slik at en kan forberede framlegg.


Rådmannen sitt forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2012 tas til orientering.







28.11.2012 Kommunestyret - Møtebehandling:
Rektor Dag Voigt orienterte om rutiner og prosedyrer for Bjerkreim skule, i forhold til § 9a-3 i 
opplæringslova.
Rektor Kjersti Bjerkreim orienterte om rutiner for Vikeså skule, i forhold til § 9a-3 i 
opplæringslova.
Rektor Kjersti Bjerkreim orienterte om oppfølgingen av en konkret sak, etter samarbeid med
Senter for adferdsforskning. (Møtet ble da lukket jf. Kommuneloven § 31-2)


Levekårsutvalget ønsker en sak om klager etter opplæringslova skal behandles i 
klageutvalget.


Rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.


KST-078/12 Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen 2012 tas til orientering.








Tertialrapport


Timeføring oppdatert 31.12.2012
FR = Forvaltningsrevisjon 
RR = Regnskapsrevisjon 
ATT= Attestasjoner  
KU = Kontrollutvalg  


Kunde 005 Bjerkreim kommune
Timer inneværende år


Sum av R201 Fakt.gr.
Måned FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK ekskl mva


1 18,5 18,5 3,0 40,0 27 000                           
2 37,0 3,0 4,0 5,0 49,0 33 075                           
3 13,0 67,0 8,0 88,0 59 400                           
4 26,5 2,5 2,0 8,0 39,0 26 325                           
5 17,5 13,5 4,0 0,5 35,5 23 963                           
6 4,5 7,5 1,0 9,5 3,0 25,5 17 213                           
7 12,0 12,0 8 100                             
8 26,5 4,0 1,5 32,0 21 600                           
9 0,5 0,5 338                                


10 35,5 21,5 6,5 63,5 42 863                           
11 58,0 25,0 1,0 84,0 56 700                           
12 102,0 3,5 5,0 110,5 74 588                           


Totalsum 312,5 201,0 37,5 25,0 3,5 579,5 391 163                        


Kunde (Alle) Bjerkreim Kom
Budsjett og regnskap tidligere år


Fakt.gr.
Data FR RR ATT KU RÅD Totalsum NOK ekskl mva
 B2011 150,0 210,0 50,0 25,0 435,0 282 750                        
R 2011 191,5 184,5 37,0 25,0 438,0 284 700                        
 B2012 150,0 200,0 50,0 25,0 425,0 286 875                        
R 2012 312,5 201,0 37,5 25,0 3,5 579,5 391 163                        
 B2013 150,0 200,0 35,0 25,0 410,0 284 950                        


Kommentarer
Budsjett 2013: Styrebehandlet 22.08.12 og  i representantskap høsten 2012 med  timepris  695 for kommuner og 750 for andre + mva. Budsjettet 
vedtas  som et rammebudsjett Budsjettet oppleves stramt, men det er lagt inn en mindre reduksjon i timetall  2013. Budsjettet beholdes som et 
rammebudsjett. 
Forbruk 2012:  I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2011 gjennomført og interimsrevisjonen for 2012 på det nærmeste avsluttet. Det er utført 
attestasjon av mva‐kompensasjonen for 6 terminer i 2012.Blant særattestasjoner kan nevnes bekreftelse av tilskudd til ressurskrevende brukere, 
sikkerhetsmidler, lønnstilskudd og antall psykisk utviklingshemmede .  Innen forvaltningsrevisjon er overordnet analyse  og prosjektet anskaffelser 
levert, mens  skolemiljø og vedlikehold av kommunale bygg er bestilt sammen med selskapskontroll av Interkommunalt Arkiv IKS. Kommunestyrets 
reduksjon av 10 timer i FR budsjettet i 2012 er ikke medtatt i vår oppstilling. Merforbruk FR 2012 skyldes i hovedsak  forvaltningsprosjekt om 
skolemiljø som er bortimot ferdigstilt. 
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Tertialrapport


Timeføring oppdatert 31.12.2012
FR = Forvaltningsrevisjon 
RR = Regnskapsrevisjon 
ATT= Attestasjoner  
KU = Kontrollutvalg  j g
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Kontrollutvalet i Bjerkreim 
 
 


Statusoversikt januar 2013 
 
Arkivkode : E: 216 - 
Saksnr. : 200800150 
 


 Vedtekne prosjekt under arbeid/til behandling: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt  Vedtatt igangsett Estimert 


timeforbruk 
Status - antatt 
ferdigstild  til: 


Vedlikehald av kommunale bygg   Utsett 
Undersøking av skulemiljøet  31.10.2012 100 . 150 t Til behandling 
Selskapskontrollar    
Interkommunalt Arkiv IKS 16.04.2012 > 10 timar  


    
 
  Andre saker: 
 


Sak/prosjekt Behandla  Status Merknader 
Overordna analyse 04.06.2012 Ferdigbehandla  


 
Oversikt over prosjekter behandla i kontrollutvalet som skal følgjast opp/er 
ferdigbehandla:: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Bestilt Behandla Oversendt 


kommunen 
Planlagt 
oppfølg 


 og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Anskaffelser 14.11.11 04.06.12 05.06.12 6 mnd. etter kst.  
Styringssystemer 12.04.2010 21.02.2011 22.02.2011 1. halvår 2012 Ikke vedtatt 


oppfølging i kst. 
      Selskapskontrollar      
Rogaland Revisjon IKS 11.04.2011 05.09.2011 07.08.2011 2012  
      
 
Ferdigbehandla prosjekt:: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt Bestilt Oppfølging 


behandla 
Oversendt 


kommunen 
Planlagt 
oppfølg 


 og svarfrist 


Status/dato for 
evt. purring 


Barnevernstjenesten 22.11.2010 27.08.12   Ferdigbehandla 
Styringssystemer 12.04.2010 21.02.2011 22.02.2011 1. halvår 2012 Ikke vedtatt 


oppfølging i kst. 
Selskapskontrollar      
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Innleiing  
Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ1


 


, som på vegne av kommunestyret skal føra det løpande 
tilsynet med den kommunale forvaltninga, både administrativt og politisk. Kontrollutvalet har 
likevel ikkje tilsynsansvar for kommunestyret, men er underlagt dette. 


Kontrollutvalets samansetning  
Bjerkreim kommune har eit kontrollutval beståande av 5 faste medlemmer og 5 
varamedlemmer.  


Medlemmer Varamedlemmer, numeriske 
         Magne Vaule, leiar 1. Magnus Helland 
 Brit Tengesdal, nestleder 2. Aud Sissel Birkeland 
 Geir Ove Svela 3. Rune Eia 
 Tyra Skårland 4. Arnold Helland 
 Mauritz Bjerkreim 5. Jan Tore Skårland 
 


Kontrollutvalets arbeid i 2012 
Kontrollutvalet hadde 6 møter i 2012 og behandla i alt 39 saker. I tillegg kommer referat- og 
meldingssaker. Kontrollutvalets hovudarbeidsområde er  knytt opp mot rekneskap, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 


 
Rekneskapsrevisjon: 
Kontrollutvalet har i høve til årsplanen behandla følgjande saker: 


• Årsrekneskap og årsmelding 2011 for Bjerkreim kommune  
• Økonomistyring og budsjettdisiplin i kommunen. Kontrollutvalets planlagte oppfølging av  


dette punktet via orientering om kommunens tertialrekneskap har ikkje vore gjennomført i 
2012, då kontrollutvalets møter stemde dårlig overeins med tidspunkt for rapportering.  


 
Dersom det vert konstatert misligheter ved revisjon eller på annan måte, orienterer revisor 
umiddelbart kontrollutvalet, jfr. forskrift om revisjon § 3. Revisor har ikkje informert om 
hendingar i 2012. 
 
Kontrollutvalet skal sjå til at revisors merknader til årsrekneskapen  vert følgt opp av 
administrasjonen. Revisjonsberetning for rekneskapet for 2011  innehaldt ingen spesielle 
oppfølgingspunkt. 
 
Kontrollutvalet mottar årlig orientering frå revisor om revisors årsplanar for det løpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Kommunelovens § 77 
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Innleiing  
Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ2


 


, som på vegne av kommunestyret skal føra det løpande 
tilsynet med den kommunale forvaltninga, både administrativt og politisk. Kontrollutvalet har 
likevel ikkje tilsynsansvar for kommunestyret, men er underlagt dette. 


Kontrollutvalets samansetning  
Bjerkreim kommune har eit kontrollutval beståande av 5 faste medlemmer og 5 
varamedlemmer. Fram til haustens val var desse medelmmer i kontrollutvalet: 


Medlemmer Varamedlemmer, numeriske 


         Kristine Osland, leiar 1. Rune Eia 
 Geir Ove Svela, nestleder 2. Gunnhild Vassbø 
 Leif Gjedrem 3. Øyvind Espeland 
 Tyra Skårland 4. Rolf Moi 
 Leif Morten Songe 5. Ola Vikeså 
 
Etter valet hausten 2011 er desse med i kontrollutvalet: 


Medlemmer Varamedlemmer, numeriske 


         Magne Vaule, leiar 1. Magnus Helland 
 Brit Tengesdal, nestleder 2. Aud Sissel Birkeland 
 Geir Ove Svela 3. Rune Eia 
 Tyra Skårland 4. Arnold Helland 
 Mauritz Bjerkreim 5. Jan Tore Skårland 
 


Kontrollutvalets arbeid i 2011 
Kontrollutvalet hadde 6 møter i 2011 og behandla i alt 40 saker. I tillegg kommer referat- og 
meldingssaker. Kontrollutvalets hovudarbeidsområde er  knytt opp mot rekneskap, 
forvaltnings- revisjon og selskapskontroll. 


Rekneskapsrevisjon: 
Kontrollutvalet har i høve til årsplanen behandla følgjande saker: 


• Årsrekneskap og årsmelding 2010 for Bjerkreim kommune  
• Økonomistyring og budsjettdisiplin i kommunen. Kontrollutvalet har følgt opp dette punktet 


via orientering om kommunens tertialrekneskap.  
 
Kontrollutvalet skal sjå til at revisors merknader til årsrekneskapen  vert følgt opp av 
administrasjonen. Revisjonsberetning for rekneskapet for 2010  innehaldt ingen spesielle 
oppfølgingspunkt. 
 
Kontrollutvalet mottar årlig orientering frå revisor om revisors årsplanar for det løpende 
revisjonsarbeidet, samt revisors uavhengighetserklæring. Dette er eit ledd i kontrollutvalets 
lovpålagte tilsyn med kommunens revisor. Dersom det vert konstatert misligheter ved 
revisjon eller på annen måte, orienterer revisor umiddelbart kontrollutvalet, jfr. forskrift om 
revisjon § 3. Det er ikkje rapportert om slik tilfelle i 2012.  


                                                 
2 Kommunelovens § 77 
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Forvaltningsrevisjon: 
Årleg forvaltningsrevisjon er ei lovpålagt oppgåve. Kontrollutvalet bestilte følgjande rapport 
for levering i 2012:  


• Anskaffelser 


Rapporten vart lagt fram  til kontrollutvalets møte i juni, og er vidaresendt kommunestyret. 
 
Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at kommunestyrets vedtak i fbm forvaltningsrevisjon 
vert følgt opp av administrasjonen. Kontrollutvalet har i august 2012 følgt opp rapporten 
”Kvalitet i barnevernstenesta”. Sak frå oppfølginga er vidaresendt kommunestyret. 
 
Kontrollutvalet har bestilt rapport ang 


• Skulemiljøet i Bjerkreim 


for levering i byrjinga av 2013.  
 
Selskapskontroll: 
Kontrollutvalet har ansvar for å sjå til at det vert ført kontroll med forvaltninga av 
kommunens interesser i selskap m.v, jfr. Kommunelovens § 77.5. Selskapskontroll skjer i tråd 
med Plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyret. 
 
Kontrollutvalet har bestilt selskapskontroll i Interkommunalt arkiv (IKA) IKS for levering i 
2012. Denne rapporten vil ikkje vera ferdigstilt før på ettervintaren 2013, det skuldast i stor 
grad at den omfattar eit stort tal på eigarkommunar.  
 
Ved årets utgang er det ikkje bestilt nye selskapskontrollar. 
 
Kontrollutvalets budsjett 
Kontrollutvalet har budsjettansvar for budsjettet for kontroll og tilsyn, og har i den forbindelse 
lagt fram budsjettforslag for 2013. I tillegg har rekneskap for kontroll og tilsyn 2011 samt 
tertialrapporter for 2012 for kontroll og tilsyn blitt behandla i utvalet. Kontrollutvalets 
budsjettforslag omfattar kontrollutvalets kjøp av revisjons- og sekretariatstenester samt 
utgifter til kontrollutvalets drift. Dette budsjettforslaget kan ikkje endrast administrativt. 
 
Anna 
Kontrollutvalet har i løpet av året behandla oppfølging av politiske vedtak for 2.halvår 2011 
og for 1. halvår 2012. Utvalet har også fastlagt møteplan og årsplan for 2013. 
 
Rådmann, oppvekstsjef, personalsjef,  økonomisjef og  skatteoppkrevjar har alle møtt i 
kontrollutvalet i løpet av året og gitt orientering om ymse saker.    
 
Ordfører har møterett på kontrollutvalets møter, jfr. kommunelovens § 9.4, og har vore til 
stades på fleire av møta.  
 
Kontrollutvalet ser det som viktig å halda seg oppdatert i forhold til sitt fagområde. 
Medlemmer frå kontrollutvalet har derfor deltatt på lokal konferanse på Sandnes i desember.  
 
Kontrollutvalet har i sitt arbeid eit nært samarbeid med kommunens revisor og sekretariat. 
Revisor utfører rekneskapsrevisjonen samt forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter 
kontrollutvalets bestilling. Oppdragsansvarlig revisor har vore til stades på alle møter i 
kontrollutvalet.  
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Kontrollutvalets sekretariat er kontrollutvalets administrasjon, og skal sørgja for at alle saker 
til kontrollutvalet er tilstrekkelig utgreidd og at vedtaka vert sett i verk. Sekretariatet bistår 
kontrollutvalet med dette samt med øvrig administrasjonsarbeid. Representant frå sekretariatet 
skal være til stades på alle møta. 
 
 
Måloppnåing  i forhold til handlingsplan for 2012 
Ut over mindre avvik som er nemnt ovafor, er det ingen vesentlige avvik i forhold til vedtatt 
årsplan/handlingsplan for 2012.  
 
 
 
  


Vikeså, 28. januar 2013 
 


 
 
Magne Vaule         Brit Tengesal   
Leiar          nestleiar 
 
 
Geir Ove Svela    Tyra Skårland    Mauritz Bjerkreim 
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