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Formålet med handboka
Denne handboka skal gi nødvendig informasjon til elever, foresatte og ansatte om
lovgrunnlaget for elevenes psykososiale miljø, samt framgangsmåter for å behandle
henstillinger og klager. Den skal også være en veileder i arbeidet med å forebygge
og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø på systemnivå og for hver enkelt elev. Hensikten
er at handboka skal oppleves som enkel og nyttig.
Sammen med ordensreglementet og prosedyrer utgjør denne handboka rammen for
skolenes systematiske arbeid med arbeidsmiljøet til elevene. Handboka inngår i
fylkeskommunens Kvalitetssystem.

Ansvarsfordeling
Skoleeier
1. Ha oversikt over lovkrav på området der lovbestemmelsene operasjonaliseres
2. Ha et skriftlig system som:
 sikrer korrekt formell saksbehandling
 setter en felles standard for et godt psykososialt miljø for elevene
 er egnet til å avdekke feil
 inneholder avviksrutiner
 sikrer at det blir satt inn korrigerende tiltak
 inneholder skriftlige vurderinger av tiltakene
3. Ha kompetanse til å bistå skolene i skolemiljøarbeidet både i
kompetanseoppbygging, systemarbeid og praktisk gjennomføring.

Den enkelte skole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sette konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet
Dokumentere fordeling av ansvar og oppgaver innenfor skolemiljøarbeidet
Ha planer og rutiner for arbeidet med skolemiljøet
Beskrive forebyggende tiltak
Beskrive og gjennomføre evaluering av tiltak
Ha rutiner for ansattes kjennskap til skolemiljøarbeidet
Ha rutiner for involvering av elever, råd / utvalg i skolemiljøarbeidet.
Dokumentere risiko -kartlegging
Kontrollere at rutinene blir fulgt

Et godt system gir svar på hvem som gjør hva, hvordan og når det gjøres.
Systemet skal også kunne fange opp hva som faktisk blir gjort.
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ET HELSEFREMMENDE MILJØ
I 2009 vedtok Fylkestinget at Nordland fylkeskommune skal være en
helsefremmende arbeidsplass. §9A i Opplæringsloven fastsetter det samme for
elevene som en juridisk rett.
At elevene har en rett, innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for
hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke.
Bestemmelsen understreker at det avgjørende i loven er hvilken virkning skolemiljøet
har på elevene, og ikke hvorvidt de enkelte sidene ved miljøet tilfredsstiller målbare
verdier. Skolemiljøet skal bidra positivt til elevens helse, trivsel og læring, ikke bare
hindre plager og dårlig læring. Det er elevenes opplevelse av miljøet som skal ligge til
grunn for skolens reaksjoner.
Skolen skal arbeide etter et ”føre var”- prinsipp. Dette innebærer at det systematiske
arbeidet skal være kontinuerlig og forebyggende.
Mange av tiltak og rutiner for å skape et godt miljø, er å finne i skolenes
felles ordensreglement.

NFKs definisjon av et godt psykososialt miljø for
elevene.
Et godt skolemiljø er det som oppleves av hver enkelt elev som positivt i
forhold til egen helse, trivsel og læring.

DET GODE LÆRINGSMILJØET
betraktes av mange som den viktigste betingelsen for en helsefremmende skole. På
bakgrunn av forskning uthever Utdanningsdirektoratet noen vesentlige forhold som
både elever og foresatte skal ha forventninger om:
Lærerens evne til å lede klasser og læringsarbeidet






formulere tydelige mål for elevenes læring og læringsmiljø.
gi tydelige og konstruktive tilbakemeldinger til elevene, både faglig og
sosialt.
bruke tilbakemeldinger fra elevene for å justere opplæringen.
skape et inkluderende miljø og et læringsfellesskap blant elevene.
utarbeide regler i samarbeid med elevene, og håndhever disse
konsekvent.
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Gode relasjoner mellom elev og lærer
 Læreren bidrar til god selvfølelse hos alle elevene.
 Lærer involverer elevene, og gir dem mulighet til medvirkning.
Gode relasjoner og kultur for læring blant elevene





Blant elevene er det positivt å være aktiv og interessert.
Elevene samarbeider og føler seg inkludert
Elene forstår hvilke krav som stilles til et godt læringsmiljø.
Elevene opplever nulltoleranse for krenkende ord og handlinger

Godt samarbeid mellom skole og hjem



Hjem og skole ”snakker samme språk”.
Lærerens, foreldrenes og elevens forventninger til hverandre er tydelig
uttalt og forstått av alle parter.

Kultur for læring på skolen




Ledelsen kommuniserer tydelige mål og forventninger til alle ansatte.
Ledelsen gir tydelige tilbakemeldinger til de ansatte.
Skolen har et entydig ordensreglement med kjente konsekvenser som
følges opp i praksis.

HANDLINGSPLIKT
Handlingsplikt innebærer:
 Undersøkelsesplikt
 Plikt til å gripe inn
 Varslingsplikt
Alle ansatte i skolen har en plikt til å gripe inn dersom man får kjennskap til, eller
mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.
En del av handlingsplikten er plikten til å undersøke om eleven faktisk har blitt utsatt
for krenkende ord eller handlinger, og få klargjort hva som faktisk har skjedd.
I akutte situasjoner som ved slåssing, eller krangling med krenkende ord, har man
plikt til å gripe inn umiddelbart. Å gripe inn betyr ikke nødvendigvis bare fysisk, men
vil også innebære å hente hjelp/ si ifra til skolens ledelse.
Både terskelen for på gripe inn og forståelsen for når det skal varsles, må være
avklart for alle ansatte.
I eksrtaordinære tilfeller kan reglene om nødrett og nødverge derom man må
forsvare noen eller noe. Adgangen til å bruke fysisk tvang er svært snever. Skolen
bærer bevisbyrden for at evt ulovlig fysisk maktbruk var nødvendig.
Utgangspunktet skal være at enhver sak skal bli forsøkt løst på laveste nivå.
Det må derfor utvises et visst skjønn ut fra sakens alvor før skoleledelsen kobles inn.
Imidlertid er det viktig at ledelsen er best mulig informert om alle forhold som kan ha
betydning for skolens systematiske arbeid for et best mulig skolemiljø.
Tilfeller av mobbing og vold må alltid rapporteres til ledelsen.
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Eksempel på tiltaksrekke ved elevsaker
Generelt
Klager under §9A gjelder elevens arbeidsmiljø, og ikke undervisningsformer. Her kan
det enkelte ganger være grensetilfeller hvor elevene opplever seg avvist , eller
urettferdig / nedverdigende behandlet av lærer. Vinklingen i slike tilfeller må alltid
være relasjonen mellom lærer og elev, og ikke innholdet eller metodikken i
undervisningen.
Dette er på sin side gjenstand for skoleledelsens veiledningsplikt, og en klage fra
elevene på undervisningen må følge et slikt spor.
Hver elevsak skal arkiveres med dokumentasjon på hendelsesforløp, møtereferater
oppfølgingsplan, telefonsamtaler med foresatte evt andre eksterne personer.
Kontaktlærer bør være ansvarlig for at dette kommer på plass.
Underveis vurderes informasjonsbehandlingen fortløpende. Når krenkende atferd er
konstatert og hendelsesforløpet kartlagt, vurderer aktuell leder øyeblikkelige tiltak,
evt. sammen med kontaktlærer / rådgiver.
Kontaktlærer er ansvarlig for å skrive logg om sakens forløp, som arkiveres i
elevmappe. Kopi til avdelingsleder og rektor.

1. Elever som føler seg utsatt for krenkende ord / handlinger, eller som har
mistanke om at andre blir det, kontakter kontaktlærer, eller en annen ansatt
eleven har tillit til.
2. Ansatte som har mistanke om krenkende atferd, bør generelt forsøke å få
samtykke fra eleven om å gå videre med saken. Et nei skal ikke være til hinder
for å forfølge saken.
3. Kontaktlærer har samtale med involverte elever hver for seg.
Samtalenes formål er å avdekke hva som har skjedd, hvordan elevene
opptrer og omstendighetene rundt.
Det er særlig viktig å oppklare eventuelle misforståelser. Av hensyn til
elevenes rettssikkerhet er det et mål at flest mulige forhold blir belyst, før det
eventuelt blir aktuelt med disiplinærtiltak.
4. Referat skrives.
5. Vurder kontakt med foresatte (for elever under 18 år), og andre interne /
eksterne støttespillere ( rådgiver, miljøtjeneste, avdelingsleder, PPT).
6. Skoleledelsen informeres, og man vurderer evt enkeltvedtak. Handler saken
om relasjon til ansatt, må skoleledelsen vurdere å opprette personalsak.
Denne behandles adskilt fra elevens sak, og etter Arbeidsmiljølovens
bestemmelser.
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7. Oppfølgingsmøte nummer to gjennomføres etter to-tre uker. Om nødvendig
flere individuelle oppfølgingsmøter med partene.
8. Tiltak evalueres.

PLIKT TIL Å BEHANDLE HENSTILLINGER FRA
ELEVER OG FORESATTE
Henstillinger som kommer fra elev, foresatte, Elevorganisasjonen eller råd der
elevene er representert, skal alltid behandles som enkeltvedtak etter
Forvaltningsloven.
Skolen må både forholde seg til muntlige og skriftlige anmodninger. Her ligger det
også en veiledningsplikt der skolen kan bistå i å formulere en henstilling.
Se vedlegg 1 som er et eksempel på en henstilling.
Henstillinger kan for eksempel gjelde konkrete fysiske forhold, manglende rutiner for
skolemiljøarbeidet, eller spørsmål om tiltak i et konkret tilfelle av krenkende atferd.
Problemet må beskrives mest mulig konkret, og gjerne inneholde forslag til tiltak.
Henstillingene skal normalt rettes til skolens ledelse. Dersom den kommer til en
annen ansatt, skal henstillingen alltid sendes videre til skoleledelsen uanhengig om
forholdet kan løses innenfor klassen.
Skolen plikter å vurdere henstillingen, og «snarast mogleg» ta stilling til om tiltak skal
settes i verk. Kravet om at dette må skje «snarast mogleg» må tolkes ekstra strengt
der det blir bedt om tiltak for å avverge helsefare. I dette ligger også en
undersøkelsesplikt: Man skal skaffe seg kunnskap om de faktiske forhold. Dette er
nødvendig fordi man i et enkeltvedtak både skal beskrive og vurdere hendelsene.
Dersom skolen selv ikke har tilstrekkelig fagkunnskap til å vurdere forholdene, må de
bringe inn slik fagkunnskap. Når det gjelder det psykososiale skolemiljøet, kan PPtjenesten brukes som sakkyndig.
Hvis man ser at slik hjelp kan gi lang saksbehandlingstid, bør skolen gjøre et
foreløpig enkeltvedtak ut fra den situasjonen man er i. Et foreløpig vedtak gjelder
alltid inntil nytt vedtak blir fattet.
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ENKELTVEDTAKET
Et enkeltvedtak etter §9a-3 skal ta stilling til om elevens rett til et godt psykososialt
miljø er brutt. Dersom vedtaket konkluderer at retten er brutt, beskrives tiltak. Dersom
det er tvil om dette, gjelder regelen om sannsynlighetsovervekt ( minimum 51%).
Begrunnelsen i vedtaket er at tiltakene skal gi eleven et godt psykososialt miljø som
fremmer helse, trivsel og læring. Dette innebærer blant annet at skolen har ansvar
for at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
Det kreves samtykke fra part for tiltak som vil bli kjent for alle.
Det er bare rektor og rektors stedfortreder som kan fatte enkeltvedtak. Ved
sammenslåtte skoler betyr det at studierektorer ikke har denne myndigheten.
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis et foreløpig svar dersom henvendelsen
ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. (forvaltningsloven §
11a).
Et enkeltvedtak skal bare omfatte en enkelt person.
Se eget skjema for enkeltvedtak, vedlegg 2

KLAGERETT
Dersom elevene eller foresatte mener at skolens foreslåtte tiltak ikke er
tilstrekkelige, kan de klage vedtaket inn for fylkesmannen.
Også dersom henstillingen ikke blir fulgt opp av skolen i det hele tatt, kan man klage
til fylkesmannen. Har skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil også
dette regnes som et vedtak som kan klages til fylkesmannen. I et slikt tilfelle er det
ikke noen klagefrist.
Representative organer som Elevorganisasjonen, elevråd har også rettslig klagerett
når de eventuelt klager på vegne av sine medlemmer som gruppe.

SAKSGANG I KLAGEBEHANDLINGEN
Fase 1: Henstilling om tiltak
· elev/forelder henstiller om tiltak knyttet til elevens psykososiale miljø
· skolen plikter å bistå elev /forelder med råd i forbindelse med utforming av
henstilling.
Fase 2: Skolen plikter å fatte enkeltvedtak
· skolen utreder saken
· skolen treffer enkeltvedtak hvor det tas stilling til om elevens rett etter § 9a er brutt,
og hvilke tiltak som eventuelt skal settes i verk
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Fase 3: Eventuell klage
· foreldre/elev klager på innholdet i vedtaket eller saksbehandlingsfeil
· skolen ikke oppfyller innholdet i enkeltvedtaket mv.
· foreldre/elev mener skolen ikke har fattet vedtak innen rimelig tid
· foreldre/elev klager til skolen som forbereder saken og sender den til
klageinstansen
· skolen plikter å bistå foreldre / elev med råd i forbindelse med utforming av klagen
Fase 4: Fylkesmannen behandler klagesaken
· fylkesmannen behandler klagen
Fase 5: Gjennomførings- og evalueringsfasen
· hjelpen til eleven settes i gang i samsvar med enkeltvedtaket
· skolen vurderer om tiltakene er tilstrekkelige, eller om andre tiltak må settes i verk
for å oppfylle elevens rett
Kommentarer
Skolen må få ”rimeleg tid” til å vurdere saken før det eventuelt kan være aktuelt å
klage. Hva som er «rimeleg tid», vil blant annet avhenge av hvor alvorlig virkningen
av miljøet kan tenkes å være for elevene. Det skal i alle fall gis et foreløpig svar
innen 4 uker.
Dersom klagen blir satt fram før det er gått «rimeleg tid», kan klagen avvises. Dette
vil det i første rekke være opp til skolen å avgjøre. En slik avvisning kan det klages
over, og skolen plikter å opplyse om dette. Det vil være opp til fylkesmannen å
avgjøre om skolen har fått «rimeleg tid» til å avgjøre saken.
Dersom skolen har gjort vedtak om tiltak, må elevene/foreldrene klage før
klagefristen på 3 uker er ute. (forvaltningsloven § 29.) Etter forvaltningsloven § 31
kan klagen i visse tilfelle behandles selv om klagefristen er ute.
Så lenge et forhold er under behandling i en klagesak, kan man ikke komme med
nye henstillinger og klager over det samme forholdet.

ELEVMEDVIRKNING
Elevene skal være med på å drøfte tiltak for et godt skolemiljø.
Opplæringsloven § 9a–5 andre ledd gir elevrådet rett til å utnevne skolemiljørepresentanter. Skolemiljø- representantene har rett til informasjon, opplæring og
fritak fra undervisningstimer slik at de kan skjøtte oppgavene sine.
Skolen skal ha rutiner for å sikre råd og utvalg informasjon. Dette skal innarbeides i
skolens Internkontroll.
Skolens ledelse er pålagt å holde elevråd og skoleutvalget løpende underrettet om
alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet.
Ledelsen har også varslingsplikt overfor elever og foresatte når skolemiljøet kan ha
negativ virkning for helsen til elevene.
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ELEVSAK – PERSONALSAK ?
Kapittel 9A gjelder bare elevenes rettigheter. I relasjoner mellom elev og ansatte skal
tiltak og vedtak etter §9A bare omhandle eleven. Dersom det er nødvendig med tiltak
overfor en ansatt, skal dette forholdet behandles som en personalsak som reguleres
ut fra Arbeidsmiljøloven.
Straffbare handlinger behandles av politi.

OM LOV OG STYRINGSRETT
Et vedtak (eller tiltak) kommer inn under lovbestemmelsene dersom skolen utøver en
myndighetsmakt som ”generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller
plikter for enkeltpersoner” ( FVL §2). Dersom et forhold ikke er beskrevet i lov eller
forskrift som en rettighet, gjelder skolens styringsrett. Tiltak begrunnet i
undervisnings- og ordensmessige forhold trenger ikke å være hjemlet i lov eller
forskrift.
( OBS! ordensreglementet er å betrakte som en forskift).
Eksempel1: Lærer, skoleleder kan bestemme å flytte på elevers fysiske plassering
innenfor en klasse, eller mellom klasser dersom man finner dette hensiktsmessig.
Oppretter man imidlertid egne grupper i fag / klasse på mer permanent basis,
kommer dette inn under lovbestemmelser.
Eksempel 2: Bortvisning fra undervisningen i inntil to timer kan lærer gjøre med
hjemmel i ordensreglementet time. Dersom eleven skal vises bort fra skolen ut over
en deg, skal det fattes et enkeltvedtak.
Udir. har tolket loven dit hen at utestengelse fra skoletur som sanksjon overfor elev,
ikke er tillatt.( 07.06.2011).
Det er eleven som eier retten – det er skolen som eier tiltakene!
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PART I SAK OG INNSYNSRETT
Man blir part i en sak når en avgjørelse retter seg mot en selv. For elever under 18 år
vil foresatte også være part. Dersom foreldre er skilt, vil skolens informasjons- og
veiledningsplikt være oppfylt dersom en av foreldrene har fått pålagt informasjon og
veiledning.
Dersom en henstilling kommer fra en medelev, ansatt, skolemiljøutvalg eller
Elevorganisasjonen ( EO) og dette gjelder en elev, vil disse ikke bli part i saken. Det
kan de imidlertid være dersom saken gjelder arbeidsmiljø i ei gruppe eller klasse.
En måte å begrense antall parter i en sak, er å unngå å nevne flere enn en person
ved navn i et vedtak: Ett vedtak for hver person.
Dette begrenser også de som får innsynsrett i sakens dokumenter.
Dersom det foreligger en sakkyndig vurdering i saken, åpner dette for innsynsrett i
sakens alle dokumenter. Taushetsplikten oppheves for partene. Derfor er det viktig å
vurdere hvilke dokumenter som trekkes inn i saken.
Interne dokumenter som er brukt for egen saksforberedelse, kan unntas fra
innsynsretten.
Dersom det vurderes til skade for eleven, kan skolen unnlate å informere foreldre om
saken.
OBS! Skolen bør ikke ta stilling til private konflikter.

GRÅSONEN MELLOM SKOLE OG ELEVENS PRIVATE
SFÆRE
Relasjonene mellom elever og elev – ansatt kommer ofte til uttrykk gjennom sosiale
medier. Når blir det en sak for skolen?
Datavirksomhet hos elever som inkluderer en ansatt på skolen, vil alltid være en
skolesak.
Når det gjelder forhold elever i mellom vil publiseringstidspunktet ikke være
avgjørende. Innholdet må vurderes opp mot om dette gjelder forhold som kan knyttet
til skolen.

NOEN DEFINISJONER
Skolemiljøet skal være fritt for destruktiv adferd. Bestemmelsen gjelder
også krenkende ord og handlinger som ikke er mobbing, vold,
diskriminering eller rasisme. Her vil det være særlig viktig å oppklare
eventuelle misforståelser på et tidlig tidspunkt.
Hva er mobbing?
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En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for
negative handling fra en eller flere personer.
Negative handlinger kan være trakassering, plaging, utfrysing, latterliggjøring,
nedvurdering, sårende fleip eller erting. Det som en oppfatter som fleip, kan for en
annen være sårende.
For å kunne bruke betegnelsen mobbing, skal det være en viss ubalanse i makt og
styrkeforholdet, om dette er faktisk eller opplevd.
Konflikter mellom personer behøver ikke være mobbing.
Hva er diskriminering?
Diskriminering innebærer at en person blir dårligere behandlet eller trakassert, for
eksempel på grunn av kjønn, funksjonsdyktighet, trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal
eller etnisk opprinnelse. Diskriminering kan både være direkte og indirekte. Indirekte
diskriminering vises ofte gjennom sosial isolering og utestenging fra fellesskapet.
Hva er rasisme?
Rasisme omfatter diskriminering på grunnlag av «rase», hudfarge eller nasjonalt eller
etnisk opphav.
Hva er seksuell trakassering?
Når oppmerksomhet av seksuell karakter ikke er gjensidig, og den oppfattes som
plagsom og uønsket, er det ikke lenger flørting. I tillegg må den som utsettes for
oppmerksomheten gi uttrykk for at den er uønsket. Fortsetter den likevel, vil den
defineres som trakassering.

For mer inngående lesing:
Udir.no - Udir-2-2010 Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven
kapittel 9a.
Veileder til opplæringsloven kapitel 9a - elevenes skolemiljø - regjeringen.no
Udir.no - Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet
http://www.udir.no./Veil_Sos_kompetanse.pdf
http://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=442&FilId=12713 ( om skolemiljøutvalg)

VEDLEGG 1
MAL HENSTILLING
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Dato:
Til rektor ved ……………………… (skole)

Henstilling om tiltak/enkeltvedtak
Hva henstillingen gjelder, f eks:
Eksempel 1
Som foresatt til Jørgen vil jeg gjøre oppmerksom på at han blir utsatt for mobbing av
enkelte elever ved skolen. Jeg viser til § 9a-3 i opplæringsloven og ber skolen gjøre
rede for hva som vil bli gjort for å få slutt på mobbingen.
Eksempel 2
Som foresatt til Herdis vil jeg gjøre oppmerksom på at hun daglig kommer hjem fra
skolen med rennende øyne og nese. Hun er støvallergiker og trenger et godt rengjort
miljø. Jeg viser til § 9a-2 i opplæringsloven og ber skolen gjøre rede for hva som vil
bli gjort for å bedre forholdene.
Eksempel 3
Skolen har i dag meldt fra om at sønnen min blir utsatt for mobbing. Jeg ber om at
det blir satt inn tiltak for å få slutt på dette.
Vennlig hilsen
Adresse:
Tlf nr:

VEDLEGG 2
EKSEMPEL KLAGE ENKELTVEDTAK / MANGLENDE SVAR
Dato:
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Til fylkesmannen i ……………………… (fylke)
(Klagen leveres til skoleleder, slik at skoleleder kan få anledning til å ta stilling til
saken en gang til før den videresendes).
Klage på enkeltvedtak/manglende svar på enkeltvedtak
Hva klagen gjelder, f eks:
Eksempel 1
Som foresatt til Jørgen har jeg, med henvisning til § 9a-3 i opplæringsloven, bedt
……………………..skole om å få slutt på mobbingen av sønnen min. Jeg er
misfornøyd med svaret fordi det ikke inneholder et eneste troverdig tiltak som kan få
slutt på mobbingen. Jeg mener dette må gjøres:……………….
Eksempel 2
Som foresatt til Herdis har jeg, med henvisning til § 9a-2 i opplæringsloven,
bedt………………………skole om å bedre renholdet fordi datteren min er
støvallergisk. Jeg er misfornøyd med svaret fra skolen fordi det ikke inneholder et
eneste troverdig tiltak som kan få slutt på plagene hennes. Jeg mener dette må
gjøres:…………………..
Eksempel 3
Jeg har som foresatt til Peder henvendt meg til skolen og bedt om at det settes i verk
tiltak for å stoppe mobbingen han blir utsatt for. Det har nå gått over fire uker siden
jeg skrev til skolen. Jeg har purret, men ikke fått svar.
Vennlig hilsen
Adresse:
Tlf nr:

VEDLEGG 3
EKSEMPEL MØTEREFERAT
Unntatt offentlighet
Offentlighetslovens § 13 og
Forvaltningslovens § 13 flg
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Saksnr./Arkivkode Saksbehandler
Sted Dato
10/xxxx-y/ 614 Ola Nordmann Hamar
xx.xx.xxxx.
Saken gjelder: Opplæringsloven § 9 a -…………….
Parter i saken:
- Elevens/elevenes navn:
- Lærer/ansattes navn:
Til stede:
Ikke til stede i følge innkalling:
1. Møteinnkalling datert …. godkjent/ikke godkjent
2. Parten/e ble orientert om sine rettigheter etter opplæringsloven §9a og
forvaltningsloven §§ 16 – 21.
3. Saken er meldt av: (dersom skriftlig melding må den ligge ved), dersom muntlig tid
og
sted må oppgis:
4. Sakens bakgrunn/saksframstilling
Eks: Saksframstilling ble gjennomgått - hovedtema i saken er:
· Eleven utsatt for systematisk mobbing av en lærer
· Pga. mobbing uteblir elev fra undervisning
5. Partenes kommentarer til saksframstilling
Eks: Det fremkom ingen kommentarer til saksframstilling
6. Konklusjon /evt. tiltak (Tiltak som involverer økonomi, tilrettelegging, disiplinære
reaksjoner og lignende. Må fattes av rektor som enkelt vedtak. I så fall oversendes
saken rektor for vedtak).
7. Referat ble opplest i møtet og akseptert av alle parter.

Underskrifter:
Parter i saken
Saksbehandler /lærer/rektor
Vedlegg:
1. Skriftlig melding
2. xxxxxxxx
Referat sendes til:
VEDLEGG 4
MAL ENKELTVEDTAK
Unntatt offentlighet
Offentlighetslovens § 13 og
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Forvaltningslovens § 13 flg
VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVENS § 9a
1. Saken gjelder: …………………..
2. Elevens navn:
Fødselsnummer:
3. Foresattes navn og adresse:
4. Saksnr.:
5. Saksbehandler:
6. Lovhjemmel :
Saken er behandlet etter Opplæringslovens § …..: eks § 9a-3. Det psykososiale
miljøet
og forvaltningslovens kapittel IV og V
evt Skolereglementets §……:
7. Bakgrunnsopplysninger:
Elevstatus: Navn har vært elev ved …….. videregående skole siden ….. Vg …
Melding: Saken ble meldt skriftlig (henvisning til melding) / muntlig ( dato og hvem
som
mottok melding.
Henstilling: Dersom henstillinger framsatt av elev eller forelder, gjengis dette
(henstilling vedlegges)
Varsling: Elev og foreldre er i brev datert …… varslet etter fvl § 16 om at saken vil bli
behandlet etter reglene om enkeltvedtak. De er informert om innsynsrett
og uttalerett i forbindelse med saksbehandlingen.
8. Saksbeskrivelse
Enkeltvedtaket skal bygge på to elementer:
- Vedtaket skal ta stilling til hvorvidt eleven får sin rett til et godt psykososialt
miljø oppfylt
- Dersom retten ikke er oppfylt, skal det angis hvilke tiltak skolen iverksetter for
at retten blir oppfylt.
De faktiske forhold: Hva er problemet, hva er gjort med elevens rolle/ansvar, andres
rolle/ansvar, vilkårene og mulighetene for mulige tiltak, og en vurdering av tiltakets/enes hensiktsmessighet. Hvordan har saken vært forsøkt løst fra skolens side –
beskriv evt tiltak.
Dersom det er behov for sakkyndig uttalelse skal slik uttalelse innhentes. Innholdet
og evt. anbefalinger gjengis i drøfting. Uttalelse vedlegges i sin helhet.
Drøftingen ender med en anbefaling.
9. Vedtak:
En samlet vurdering tilsier at elevens rett til et godt psykososialt miljø er brutt i denne
saken. I medhold av opplæringslovens § 9a – 3, forvaltningslovens (fvl) § § 23-25
fattes vedtak om
iverksetting av følgende tiltak:
a……
b……
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……… underrettes skriftlig jf. forvaltningslove. § 27
I henhold til reglene i forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages. Sammen med
melding
om enkeltvedtak vedlegges eget skjema med opplysninger om elevens/foresattes rett
til å
klage.
13. Begrunnelse for vedtak:
Ut fra forvaltningsloven §§23,24 og 25 skal enkeltvedtak begrunnes med:
a) de regler vedtaket bygger på
b) nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på
c) hovedhensyn som har vært avgjørende ved skjønn
Vedtaket i denne sak begrunnes med følgende:
Sted: Dato:
Underskrift:
Vedlegg:
1. kopi av melding
2.
3.

Kopi av vedtak sendes:
1. Fylkesskolesjefen i Nordland
2. ………
3. ……….

VEDLEGG 5
Unntatt offentlighet
Offentlighetslovens § 13 og
Forvaltningslovens § 13 flg
MELDING ENKELTVEDTAK OM TILTAK
ETTER OPPLÆRINGSLOVENS § 9a
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I tråd med forvaltningslovens § 27 underrettes du med dette om at det er fattet
vedtak i din sak som ble fremmet for behandling den…….
Vedtaket er å anse som et enkeltvedtak jf. forvaltningslovens § 2, med de rettigheter
som
følger av dette.
Saken gjelder: Tiltak i forbindelse med …..
Elevens navn:
Elevens fnr. ……..
Foresattes navn og adresse:
Hjemmel:
Saken er behandlet etter Opplæringslovens § ….. : (eks § 9a-3. Det psykososiale
miljøet) og forvaltningslovens kapittel IV og V.
evt Skolereglement §…….
Bakgrunnsopplysninger:
Kort oppsummering av saken – skal inneholde deler av saksframlegg for
enkeltvedtaket
Vedtak:
vedtak klippes inn fra ”Skjema enkeltvedtak” etter at vedtak er gjort.
Ut fra forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages.
Sammen med melding om enkeltvedtak vedlegges eget skjema med opplysninger
om elevens/foresattes rett til å klage.
Begrunnelse for vedtak:
Begrunnelse klippes inn fra ”Skjema enkeltvedtak” etter at vedtak er gjort.
Med hilsen
Rektor
Saksbehandler
Kopi:
1. Fylkesskolesjefen i Nordland
2. ………
3. ……….
Vedlegg:
Mal klage på enkeltvedtak

