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1 Om opplæringsloven 

Alle elever har rett til et godt læringsmiljø, noe som er en forutsetning for elevenes faglige og 

sosiale utvikling. Formålet med opplæringsloven kapittel 9a er å gi elever i grunnskolen et 

minst like godt vern av sitt miljø som arbeidstakere har gjennom arbeidsmiljøloven. 

Departementet understreket i Ot. prp. nr. 72 (2001-2002) at 

 ”når det er i samfunnets interesse at elevane oppheld seg i skolen, bør det også vere 

samfunnet sitt ansvar å gjere sitt ytterste for å hindre at dette opphaldet blir til skade for dei.”  

 

Skolens plikt til å ta vare på elevene må ses i sammenheng med foreldrenes ansvar. Barnets 

foreldre er pålagt ansvar for å beskytte barnet sitt, jf. barneloven § 30. Når foreldrene 

overlater barna til skolen, overtar skolen ansvaret for barnas vel. Foreldrene må kunne regne 

med at skolen tar godt vare på barnet/ungdommen. I Barnekonvensjonens artikkel 3 

understrekes også voksnes ansvar for å ivareta barnets beste. 

 

Opplæringsloven § 9a–3 andre ledd 

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

blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller 

rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og 

dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.» 

 

Forpliktelser for å oppfylle elevens individuelle rett til et godt psykososialt miljø 

a) skoleeier, skolen, rektor og alle ansatte plikter å sikre elevens individuelle rett etter §§ 9a-

1 og 9a-3 gjennom individrettet arbeid. Det individrettede arbeidet omfatter blant annet: 

 skolens handlingsplikt etter § 9a-3 annet ledd 

 skolens plikt til å behandle henstillinger fra elever/foreldre om det 

psykososiale miljøet som enkeltvedtak etter § 9a-3 tredje ledd 

b) skolen plikter å arbeide systematisk for å oppfylle elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø, jf. § 9a-3 første ledd og 9a-4. Dette er et krav om internkontroll hos skolen.  

c) skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven er 

oppfylte og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene, jf. opplæringsloven § 13-10 

annet ledd.  
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Utgangspunktet for vurderingen er elevens egen subjektive opplevelse av det psykososiale 

miljøet.  

 

For mer informasjon, se Udirs Rundskriv 2-2010. 
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2 Hva er krenkende adferd og 

mobbing  

I Norge mobbes omtrent 40.000 barn og unge regelmessig. Det tilsvarer rundt fem prosent. 

Nesten like mange mobber andre regelmessig.  

Utdanningsdirektoratet definerer mobbing som «gjentatte krenkelser mot en person som har 

vanskelig for å forsvare seg. Det kan dreie seg om for eksempel erting, utestenging, spredning 

av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som slag, dytting 

og sparking». Mobbing er derfor ikke en konflikt mellom noenlunde jevnbyrdige parter.  

Krenkelser kan tan mange former. Fore eksempel uthenging, baksnakking, ødelegging og 

stjeling av ting, ironi og sarkasmer, stemmeleie og herming, kroppsspråk og negative blikk, 

slutte å prate når en elev kommer til, kallenavn som er negativt ment, kjefting og ordrer, 

systematisk avvisning, sletting av en som internettvenn, deling av negative bilder og 

kommentarer på internett, seksuelle krenkelser og trakassering. 

Mobbing på nett kan være vanskelig å avdekke. Derfor må voksne engasjere seg i elevenes liv 

på nettet og bygge tillit for å få innsyn i det som skjer. De fleste som blir mobbet på nettet, 

blir også mobbet på tradisjonelt vis, viser forskningen. Mobbing ved hjelp av mobiltelefon og 

på nett foregår mest utenfor skolen. Skolene må likevel ta opp denne formen for mobbing, 

fordi den berører elevenes skolesituasjon og påvirker læringsmiljøet. Alle skolene i Gjerdrum 

skal ha regler for bruk av mobil og internett i skoletida og datakontrakt som elevene skriver 

under på. Skolene må jobbe målbevisst for å lære elevene digital dømmekraft og godt nettvett. 

Du bestemmer.no kan med fordel brukes i dette arbeidet. For digital mobbing som foregår 

utenfor skolen, kan det bli aktuelt å samarbeide med foreldre, politi eller andre for å løse 

sakene. 

Forskning viser at de som blir mobbet ikke har spesielle ytre kjennetegn, men de er mer 

engstelige og deprimerte enn andre. Ofte er de også ensomme. Ressurssterke elever kan også 

bli mobbet. De som ofte plager andre skiller seg heller ikke ut fysisk. Den viktigste 

forskjellen fra andre er at de er mer proaktivt aggressive. Det betyr at de har en tendens til å 

reagere med utadrettet aggresjon for å oppnå sosiale gevinster som for eksempel makt og 

tilhørighet. Det er viktig å merke seg at plagerne sjeldent er sinte på mobbeofferet, det er altså 

andre mekanismer som driver dem. Når mobbing skjer, er det ofte tilskuere. Dessverre griper 
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«de andre» sjeldent inn, dersom de ikke får hjelp til dette av voksne. De voksne, både foreldre 

og de voksne i skolen, har en avgjørende rolle i å forebygge, avdekke og stoppe mobbing. 

Elever som blir mobbet er i en vanskelig situasjon. De kan raskt få en forringet livskvalitet, og 

mobbing kan ha alvorlige og langvarige konsekvenser for mobbeofferet. Barn som er utsatt 

for mobbing kan utvikle forskjellige vansker, både fysisk, psykisk, sosialt og læringsmessig. 

Uansett om mobbingen har sluttet, kan mobbeofrene slite med konsekvensene mange år 

etterpå.     
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3 Forebyggende tiltak 

Det er vanskeligere å løse mobbesaker enn å forebygge dem. Derfor er det viktig at skolene 

arbeider systematisk for å bygge et godt læringsmiljø for elevene. Det vil alltid oppstå 

konflikter der hvor barn og unge er. Pedagogenes oppgave er å utvikle hele eleven, både 

faglig og sosialt, og hjelpe dem til å mestre livet og delta i sosiale fellesskap med andre. 

Ledelsen må sørge for at de ansatte har nok kompetanse om mobbing og forebyggende arbeid 

og at det er tema i personalet med jevne mellomrom. Skolene må samarbeide tett med PP-

tjenesten, skolehelsetjenesten og skoleeier. 

 

Gjerdrum kommunestyre har vedtatt at Gjerdrum kommune skal være et lokalsamfunn med 

MOT. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs 

målsetning er å utvikle robuste ungdommer som tar bevisste valg og tror på egne krefter, samt 

gode miljø der ungdom aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle. MOTs 

grunnverdier er 

 MOT til å leve 

MOT til å bry seg 

MOT til å si nei 

Mer info finnes på www.mot.no. 

 

Barneskolene i Gjerdrum er med i Trivselslederprogrammet. Målsetningen er å fremme økt 

og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene, legge til rette for at elever 

skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner, redusere konflikter blant elever, 

fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt, og fremme økt og 

mer aktivitet i undervisningen. Mer info finnes på www.trivselsleder.no. 

 

Gjerdrum ungdomsskole er en YouMe-skole. Skolen samarbeider med Akershus idrettskrets 

og Gjerdrum idrettslag for å skape mer fysisk aktivitet for alle i skolen og utdanne flere ledere 

til idretten. YouMe-elevene har fysisk aktivitet med alle elevene på 8. trinn hver uke, 

arrangerer velkomstfest for nye elever, samt andre positive 

arrangementer for elevene gjennom skoleåret. Se www.meridrett.no for 

mer informasjon. 

http://www.mot.no/
http://www.trivselsleder.no/
http://www.meridrett.no/
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For å utvikle et godt læringsmiljø, må skolens ledelse arbeide kontinuerlig med å forbedre 

ulike sider ved læringsmiljøet og ha gode rutiner for arbeidet mot mobbing. 

Elevundersøkelsen skal gjennomføres hvert år på alle skolene. Gjerdrumsskolen har også 

en egen rutine for håndtering av mobbing og andre krenkelser.   

 

God klasseledelse preget av gode relasjoner mellom lærer og elev er en sentral 

forutsetning for å lykkes med arbeidet. Gjerdrumsskolen har utviklet felles kjennetegn på 

god klasseledelse og gode relasjoner. Dette er felles standarder som de ansatte må følge. 

Det er viktig at alle ansatte har en felles forståelse og praksis av regler og rutiner, 

standarder, begreper, holdninger og verdier. Ordensreglementet gjennomgås med elevene, 

slik at alle er trygge på hvilke regler som gjelder, hvilke forventninger som stilles til dem, 

og hvilke sanksjoner som inntrer ved brudd på skolens regler.  

 

Videre må skolen utvikle positive relasjoner mellom elevene og en kultur for læring. Å 

utvikle elevenes sosiale kompetanse er en av skolens hovedoppgaver. Dette gjøres blant 

annet gjennom voksne som hjelper elevene å bygge vennskap, for eksempel gjennom 

vennegrupper. Systematiske elevsamtaler brukes som et verktøy for å forebygge og 

avdekke mobbing, samt utvikle elevenes sosiale kompetanse. Det er bedre med flere små 

enn en lang elevsamtale. Trivsel og tilhørighet kan også kartlegges ved hjelp av 

sosiogrammer og det nettbaserte verktøyet klassetrivsel.no.   

 

Elevene må ha en aktiv rolle i det forebyggende arbeidet og være med på å bygge et godt 

læringsmiljø uten mobbing.  Felles arrangementer som MOT til å glede-dagen, 

underskriving av mobbemanifest, månedssamlinger og talentkonkurranser bidrar til å 

utvikle samhold og en kollektivt orientert skolekultur. Et godt samarbeid med foreldrene 

er både forebyggende og nødvendig for å forebygge og løse mobbesaker. 

Foreldrekontaktene bidrar også til sosiale aktiviteter, som gir trygge elever og foreldre. 

 

Profesjonell inspeksjon er et viktig verktøy i arbeidet mot mobbing. Det skal være mange 

nok og godt synlige voksne i friminuttene, og de må ha kunnskap om hva de skal se etter 

og hvordan. Gode aktivitetstilbud i friminuttene virker også forebyggende. Dette ivaretas 

blant annet ved hjelp av trivselsledere på barneskolene, samt MOT- og YouMe-elever på 

ungdomsskolen.  
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4 Hvordan avdekke krenkende atferd 

Forskning viser at det stort sett foregår mer mobbing enn det som avdekkes. Mye mobbing 

kan være vanskelig å oppdage, for eksempel utestenging, baksnakking og mobbing på nett. 

Derfor er det viktig at ansatte tar meldinger om mobbing fra elever eller foreldre på største 

alvor. Problemer søkes løst på lavest mulig nivå, men skoleledelsen skal alltid informeres om 

mobbing og andre krenkelser.  

Hva Ansvar  

Utvikle elevenes kunnskap om hva krenkende adferd er, hvor det foregår, 

hvordan det kan oppleves for den som blir krenket, og hvilke følger det kan 

få for den som utøver mobbing og andre krenkelser, samt gjøre elevene 

bevisst på tilskuerrollen. 

Kontaktlærer 

Tydelige og klare forventninger, slik at elevene vet hvordan det blir reagert 

på negativ atferd.  

 

Skoleledelsen/ 

ansatte  

Mobbing og andre krenkelser er tema på alle utviklingssamtaler med elever 

og foreldre. 

 

Skoleledelsen/ 

kontaktlærer 

Bruke elevsamtaler som et verktøy for 

 relasjonsbygging 

 kartlegging av elevenes trivsel og læringsmiljø 

 normdanning og korrigering 

 forebygging av krenkelser og mistrivsel 

Kontaktlærer  

Mobbing og andre krenkelser er tema på foreldremøte om høsten. 

Handlingsplanen gjennomgås i møtet. 

 

Skoleledelsen/ 

kontaktlærer 

Tilstrekkelig tilsyn i friminuttene, der alle voksne er aktivt til stede, godt 

synlige og har kunnskap om hva de skal se etter og hvordan. 

Skoleledelsen/ 

ansatte 

Det gjennomføres jevnlig observasjon og kartlegging av klassemiljøet. Både 

Udir og Læringsmiljøsenteret har skjema og kartleggingsmateriell som kan 

benyttes, i tillegg til det nettbaserte verktøyet klassetrivsel.no.    

Ansatte 
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Mobbing og andre krenkelser er tema på skolens faste trinnmøter. Avdelingsleder 

Elevundersøkelsen gjennomføres på 5. – 10. trinn. Lokale undersøkelser 

brukes for yngre elever. Resultatene analyseres og følges opp gjennom 

skoleåret. Elevrådet, FAU, og SU/SMU involveres i arbeidet. 

Rektor  

På skolenes hjemmeside finnes det informasjon om hvordan man kan melde 

fra om mobbing og andre krenkelser. 

Kommunalsjef 

Melding om mobbing eller andre krenkelser fra elever, foresatte og ansatte 

blir alltid tatt alvorlig og utløser handling. Skolen gir foresatte og eleven en 

tilbakemelding så fort som mulig, og senest innen tre dager, om hva skolen 

vil foreta seg for å løse saken. 

Skoleledelsen/ 

ansatte 
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5 Hva gjør skolen når en elev har blitt 

utsatt for krenkelser 

Hva Ansvar  Frist 

1. Det skrives bekymringsskjema i alle saker 

hvor skolen oppdager mobbing/krenkende 

adferd eller får beskjed om at noen blir 

plaget. Skoleledelsen informeres snarest. 

Den som oppdager 

eller blir gjort kjent 

med handlingen

  

1 dag 

2. Undersøker saken for å skaffe mer 

informasjon. Observasjon kan være aktuelt. 

 

Kontaktlærer/ andre 

aktuelle voksne/ 

skoleledelsen 

1-3 dager 

3. Samtaler med den som blir krenket, foresatte 

til den som blir krenket, den/de som har 

utført handlingen og foresatte til den/de som 

har utført handlingen, samt eventuelle vitner. 

Dersom det er flere som har utført 

handlingen, skal en snakke med en og en om 

gangen. Formålet med samtalene er å gi 

beskjed om at handlingen er uakseptabel og 

skal opphøre straks. Gjøre klare avtaler for å 

få slutt på dette, og sette opp ny tid for 

oppfølgingssamtale. 

Kontaktlærer/ 

skoleledelsen 

5 dager 

4. I vanskelige saker gjennomføres en drøfting 

i miljøteam/utvidet ressursteam.  

Kontaktlærer/ 

skoleledelsen 

Ved behov 

5. Enkeltvedtak jfr. Oppl § 9a-3. Rektor avgjør 

om det skal fattes enkeltvedtak. Foresatte 

kan også be om at skolen skal fatte 

enkeltvedtak. Vedtak om tiltak fattes i 

samarbeid med foresatte. 

Rektor  5 dager 

6. De involverte elevene følges tett opp i en 

periode - gjerne daglig. Situasjonen skal 

Kontaktlærer/ andre 

aktuelle voksne/ 

Min. to uker 
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følges opp helt til det er slutt på handlingene. 

Det skal vurderes om det skal arbeides 

strategisk i forhold til klassen/gruppa, om 

inspeksjonen skal styrkes, om sanksjoner 

skal iverksettes (jf. ordensreglementet), 

eventuelt hvilke andre tiltak som bør 

iverksettes.  

skoleledelsen 

7. Når skolen ønsker mer kompetanse, kobles 

beredskapsteam mot mobbing inn. Dersom 

det er behov, kan PPT, psykisk helse, 

skolehelsetjenesten, barnevern eller andre 

bidra. Det er viktig at den som blir krenket 

får riktig og nok hjelp. Det er også viktig at 

mobberen får hjelp t il å forstå hvordan 

hans/hennes adferd påvirker, slik at 

krenkelsene ikke gjentas. Dersom det er 

fattet flere vedtak (se punkt 5) uten at 

tiltakene har gitt tilstrekkelig effekt, skal 

beredskapsteamet orienteres. 

Rektor Ved behov 

8. Etter en tid kan det være gunstig å ha en 

samtale mellom den som ble plaget og 

den/de som krenket. Det er den som ble 

krenket som må avgjøre om eller når 

han/hun er i stand til å gjennomføre en slik 

samtale. Det tar tid å komme over alvorlige 

krenkelser. 

Kontaktlærer/ 

skoleledelsen 

 

9. Dokumentasjon: Skolen dokumenterer 

kontakt med elever og foresatte vedr 

krenkelser og mobbing, og dette oppbevares 

i elevmappa. Foresatte og elever over 15 år 

har innsynsrett og gis anledning til å komme 

med bemerkninger til møtereferat. 

Kontaktlærer/ 

skoleledelsen 

Kontinuerlig  



13 

 

10. Når arbeidet med en sak avsluttes, drøfter 

skolen og involverte parter hvordan saken 

ble håndtert, slik at skolen kan utvikle sin 

kompetanse i arbeidet med mobbing og 

krenkelser. 

Skoleledelsen  Når saken avsluttes 
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6 SLT-team  

Gjerdrum kommune har etablert et beredskapsteam mot mobbing. Teamet trer i funksjon når 

barn og foreldre opplever at skolen ikke tar tak i mobbing på en tilfredsstillende måte, og/eller 

når skolen ber om hjelp fordi det ligger utenfor enhetens kompetanse og kapasitet å løse opp i 

et mobbeproblem.  

 

Beredskapsteamet består av SLT-koordinator, ledende helsesøster, leder av PPT, leder av 

barnevernstjenesten, en rektor, representant for NAV, politi, leder for psykisk helse og 

kommunalsjef for kultur og oppvekst. Teamet møtes minimum en gang per halvår. SLT-

koordinator leder teamet. 

 

Teamet er et rådgivende organ og er organisert under kommunalsjef for kultur og oppvekst. 

 

Henvendelser skjer til SLT-koordinator Anne Marthe Sedlak, epost 

anne.marthe.sedlak@gjerdrum.kommune.no, som drøfter saken med kommunalsjef innen tre 

dager. Det foretas en vurdering fra sak til sak i forhold til hvem av de andre medlemmene som 

trekkes inn i arbeidet.  

 

Responstid: En eller flere av teamets medlemmer skal kunne møte skole/foreldre/elev innen 

fem arbeidsdager. 

 

Før beredskapsteamet behandler saken, skal skolen ha fulgt prosedyren i kap 5 i denne planen.  

 

 

 

 

 

 

mailto:anne.marthe.sedlak@gjerdrum.kommune.no
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7 Årshjul 

Arbeidet mot mobbing og andre krenkelser skal være systematisk og en del av den daglige 

virksomheten på skolen.  

 

Tid Handling Ansvar Gjennom

-ført 

August Gjennomgå handlingsplanen med elever og 

ansatte. Gjennomgå rutinene for håndtering av 

mobbing og andre krenkelser med ansatte. 

Rektor/ 

kontaktlærer 

 

September  Foreldremøte på alle trinn. Gjennomgå 

handlingsplanen. 

Rektor/ avd.leder/ 

kontaktlærer 

 

Oktober 

 

SU/SMU/Elevrådet/FAU informeres om 

skolens arbeid mot mobbing og inviteres til 

samarbeid.  

Varsle rådsorganene om antall enkeltvedtak 

etter §9a. 

Rektor 

 

 

November  Gjennomføre elevundersøkelsen. 

«Mot til å glede»-dagen. 

Skoleledelsen 

MOT-koordinator 

 

Desember  Varsle rådsorganene om antall enkeltvedtak 

etter §9a. 

Oversende informasjon om status for tiltak i 

perioden august – desember til SLT-team. 

Rektor  

 

 

Februar Analysere og vurdere funn og tiltak etter 

elevundersøkelsen. 

Skoleledelsen/ 

ansatte/SU/ SMU/ 

Elevråd/FAU 

 

Mars  Iverksette tiltak på bakgrunn av funn fra 

elevundersøkelsen.  

Skoleledelsen/ 

ansatte 

 

Mai Varsle rådsorganene om antall enkeltvedtak 

etter §9a. 

Oversende informasjon om status for tiltak i 

perioden januar - mai til SLT-team. 

Rektor  
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8 Hvor kan elever og foresatte 

henvende seg for informasjon og 

hjelp 

 

 Skolen; ved kontaktlærer, sosiallærer eller avdelingsleder/rektor 

 Kommunalsjef for oppvekst og kultur  

 Samarbeidsutvalget/Skolemiljøutvalget (SU/SMU) 

 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)  

 Helsesøster 

 SLT-koordinator  

 PPT 

 Barnevernstjenesten 

 Nettressurser: 

www.udir.no/nullmobbing  

www.fug.no  

www.laringsmiljosenteret.uis.no 

 

http://www.udir.no/
http://www.fug.no/
http://www.laringsmiljosenteret.uis.no/
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Vedlegg 1 - Bekymringsmelding om mobbing 

eller andre krenkelser 
Til rektor ved _____________________________ skole     Dato: _____ 

 

Ønske om tiltak for et bedre psykososialt miljø for elev:___________________________ 

            

Bakgrunn for bekymringen 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Forslag til tiltak 

Du behøver ikke foreslå tiltak, men hvis du har forslag til hvordan skolemiljøet kan bli bedre for barnet ditt, 

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

for en gruppe elever.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Jeg ber skolen vurdere bekymringen så snart som mulig  

 

Hva sier loven? 

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

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

eleven føler trygghet og sosial tilhørighet. Dette følger av opplæringsloven § 9a-3 første ledd.  

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

ikke. Skolen har plikt til å oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø, og rektor skal 

vurdere om det skal fattes vedtak etter opplæringsloven §9a-3. Rektor har ansvaret for den 

daglige oppfølgingen av dette. 

 

 

Underskrift: ________________________ 



18 

 

Vedlegg 2 - Mal for klage på vedtak  
Til rektor ved __________________________ skole    Dato: _____ 

 

Klage på vedtak om psykososialt miljø for elev:_______________________________ 

 

Bakgrunn for klagen 

Fyll inn årsaken eller hva som har skjedd. Under er noen eksempler. Husk at om tiltakene ikke har fungert, etter 

å ha vært prøvd ut, skal du ikke klage, men be om nye tiltak. 

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

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

□ Skolen gjennomfører ikke tiltakene 

□ Andre årsaker 

Jeg er ikke fornøyd med skolens tiltak fordi 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Hvilke tiltak mener du vil hjelpe  

Hvis du har forslag til andre tiltak som vil hjelpe, kan du beskrive dem her. Vær konkret! Du trenger ikke foreslå 

noe. Den personen som behandler klagen, må lytte til det du ber om.  

Jeg mener skolen bør 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hva sier loven?  

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

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

eleven føler trygghet og sosial tilhørighet. Dette følger av opplæringsloven § 9a-3 første ledd. 

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

av det psykososiale miljøet som er avgjørende. Skolen har plikt til å oppfylle elevens rett til et 

godt psykososialt miljø. Rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av dette.  

 

 

Underskrift: _______________________________ 
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Vedlegg 3 - mal for enkeltvedtak etter 

opplæringslova 9a-3  
Enkeltvedtak om (navn på elev)s psykososiale miljø 

Elev: 

Født: 

Vi viser til deres melding vedrørende (elevens navn)s psykososiale skolemiljø. I henstillingen, 

datert …., kommer det frem at …… 

Vedtak: 

Skolen har/har ikke konstatert at det er grunnlag for å hevde at (elevens navn)s har et trygt 

og forsvarlig psykososialt læringsmiljø. Skolen har derfor vurdert at det er/ikke er grunnlag 

for å iverksette tiltak etter opplæringslovens § 9a-1 og § 9a-2 eller § 9a-3.  

Skolen iverksetter følgende tiltak for å ivareta (elevens navn)s rett til et godt psykososialt 

miljø: 

Tiltak Varighet Ansvar Evaluering (frist) 

    

    

    

Dialog med foresatte 

(Beskriv hvordan 

skolen vil legge til 

rette for en 

fortløpende dialog 

med foreldrene om 

hvordan elevens 

skolesituasjon 

utvikler seg, og om 

hvordan tiltakene 

virker.) 

   

 

Rettslig grunnlag for vedtaket 

I opplæringsloven § 9a-1 står det:  

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

miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”  

Opplæringsloven § 9a-3 tredje ledd slår fast: 
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”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant 

tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen 

snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen 

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

i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.” 

Bakgrunn for saken 

(Her skriver du inn hva som er fakta i saken, for eksempel 

- henstilling om tiltak fra foreldrene 

- hendelser på skolen eller skoleveien 

- undersøkelser skolen har gjennomført, herunder uttalelser fra eleven. Hvis eleven har 

valgt å uttale seg skriftlig, muntlig eller gjennom andre, må dette komme frem. 

- tiltak som skolen eventuelt allerede har satt i verk) 

 

Begrunnelse 

(Du må vurdere om tiltakene du ønsker å sette inn er til elevens beste, og få frem at elevens 

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

tiltakene er valgt. Dersom du ikke setter inn tiltak, må du begrunne hvorfor. Hvis du velger 

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

Klageadgang 

Du kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt 

vedtaket. Hvis du vil klage på at tiltakene i skolens vedtak ikke gjennomføres eller at tiltakene 

ikke fungerer, er det ingen klagefrist.  

Klagen må være skriftlig, og du bør si hva du vil ha endret og begrunne hvorfor. Du sender 

klagen til skolen ved rektor, med kopi til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dersom skolen 

ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er 

endelig klageinstans.  

Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dersom du allerede har fått alle 

dokumentene i saken, skal skolen opplyse om det.  

Dette er et enkeltvedtak. Det betyr at reglene i forvaltningsloven gjelder. Klageadgang og 

klagefrist er regulert i henholdsvis §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Reglene om å se 

dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven §§ 18 til 19. Forvaltningsloven § 12 sier at 

du kan bruke en fullmektig. 

 

Med vennlig hilsen 

 

_____________________________ 

Rektor 


