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Tilsvar til tilsynsrapport  skulemiljø Florø barneskole 
 

Flora kommune har motteke førebels tilsynsrapport om "skulens aktivitetsplikt til å 
førebygge, informere og involvere". 
 
Flora kommune ser positivt på tilsynsinstituttet og meiner at tilsyn er eit godt verktøy for 
å reflektere over eigen praksis på ulike tenesteområde, og at tilsyn er eit verktøy som 
brukt på riktig måte kan være med å gi læring i den kommunale organisasjonen. 
 
Flora kommune har tilsvarsrett til den førebelse rapporten og nyttar den innan fristen 16. 
mai 2018. 
 
Flora kommune har nokre generelle merknader til rapporten før vi går inn på enkelte 
punkt: 
 
1. Flora kommune og Florø barneskole er vald ut på bakgrunn av kor sannsynleg det er 

at krava i regelverket ikkje er oppfylte, og kva for konsekvensar det kan få for elevane. 
Denne risikovurderinga byggjer på informasjon Fylkesmannen har frå ulike kjelder. For 
Flora kommune ville det vere lærerikt å få innsyn i Fylkesmannen si risikovurdering og 
kva kjelder som ligg til grunn for opninga av tilsynet. Er det mange kjelder? Kva 
informasjon er det snakk om? Fylkesmannen sitt svar på spørsmål omkring dette i 
oppsummeringsmøtet den 7. mai 2018 var ikkje tilfredsstillande. Flora kommune ber 
difor om innsyn i dei dokument i saka som vedkjem dette, jf. forvaltningsloven § 18. 

 
2. Flora kommune har og merknad til at konklusjonane i rapporten ikkje er logiske til 

premissane dei er bygd på. Det vert nytta enkelteksempel på avvik som er generalisert 
til regel. Dette vil gå fream av dei nedanståande merknadene frå Flora kommune. 
Dette er etter Flora kommune si meining ei nivåfeilslutning – generalisering av 
enkeltfakta - som går igjen i store delar av rapporten. Dersom avvik frå systemet 
diskvalifiserer systemet sjølv, må Fylkesmannen gi Flora kommune system som gjer til 
at vi unngår avvik. 
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3. Flora kommune forventar og at tilsynsmynde knyt merknader til graden av omfang og 
kor alvorleg funna dei gjer er, slik at funna vert sett inn i ein riktig kontekst. Dette er 
eit viktig punkt i den allmenne forståinga av tilsyn som metode og Flora kommune 
oppfordrar Fylkesmannen til å komme med desse merknadene. 

 
4. Fylkesmannen skriv på side 4 i rapporten: "Rapporten omhandlar berre resultat knytt 

til temaet som er valt og på det tidspunktet tilsynet er gjennomført.". Flora kommune 
registrerer likevel at ei hending i 2016 som vart handsama som 9 meldingar etter 9a i 
Opplæringslova, politimeld og henlagt i 2 instansar og også handsama som 
personalsak, vert ved fleire høve trekt fram som eksempel på at Flora kommune ikkje 
har system inn mot nokre av dei punkta som er undersøkt. Åtte av desse sakene vart 
godtekne av meldar og lagt vekk etter sakshandsaming v/Florø barneskole. Ei av 
sakene vart klaga vidare til Fylkesmannen og handsama der utan spesielle merknader 
til Flora kommune si handtering. Dette gir ikkje eit tilstrekkelig grunnlag for å trekke 
ein slik slutning/konklusjon som fylkesmannen gjer. Dette medfører ein feil som 
verkar inn på dei vurderingar fylkesmannen gjer. 

 

Til dei enkelte punkta i rapporten 
 
I førebels tilsynsrapport frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane kjem det i kapittel 5 
"førehandsvarsel om vedtak" fram totalt 15 varsel om pålegg.  Flora kommune har slike 
kommentarar og merknader knytt til Fylkesmannen sine tolkingar gjort i den førebelse 
tilsynsrapporten.  
 

1. Skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt 
skulemiljø. 
 
Plikta til å følgje med og gripe inn, varsle, undersøkje og setje inn tiltak ved mistanke 
eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø.  
 
1.1.a.  Rektor sikrar at alle som jobbar på skulen, følgjer med på om elevane har eit 
trygt og godt skulemiljø, og at dei følgjer spesielt godt med på elevar som kan vere 
særskilt sårbare. 
 
Fylkesmannen skriv:» Innsendt elevsak viser at ein elev ikkje opplevde skulemiljøet som 
trygt og godt. Dokumentasjonen viser at elevens oppleving hadde strekt seg over ein 
lengre periode (halvår) utan at skulen har klart å fange opp signala frå eleven. Det hadde 
gått fram av innsendt dokumentasjon at eleven hadde sagt frå til vaksne av og til» seier at 
han av og til seier i frå om dette til vaksne,(…). « Eleven si negative oppleving av 
skulemiljøet vart i dette tilfelle ikkje fanga opp.» 
 
Flora kommune ser ikkje at Fylkesmannen ut frå innsendte dokument kan trekke 
konklusjonen om at lærarane over eit lengre tidrom har visst om mobbinga men ikkje 
gripe inn. Som det kjem fram av meldinga frå Flora PPT har ikkje eleven fortalt dette til 
dei vaksne i klassen. Dette er ei problemstilling som Elevundersøkinga frå 2017 også tek 
opp. Der svarer 40,5 % av dei 5% av elevane som vert mobba av andre elevar på skulen, at 
dei vaksne ikkje visste noko om mobbinga. 
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Florø barneskole får etter at Flora PPT har hatt elevsamtale med eleven melding 14.11.17 
om det som sakshandsamar oppfattar er forhold  av alvorleg karakter og som 
sakshandsamar melder som ei mogleg mobbesak. Meldinga frå PPT inneheld to forhold: 
 

 At eleven får negative kommentarar frå ein anna elev om at han er dårleg i fotball, 
dum og stygg osb. Dette kan skje i friminutt, i timane og på fotballbana. 

 Den same guten har sagt krenkande ting til eleven om ei funksjonshemming han 
har 

 
Slik det kjem fram i meldinga frå Flora PPT seier eleven at han av og til har fortalt kontakt-
lærarane om at han får stygge kommentarar knytt til usemje mellom elevane når dei 
spelar fotball i friminutta. Konflikten trekk gutane med seg inn i klasserommet. Dette er ei 
problemstilling som kontaktlærarane oppfattar er ein del av ein større klassemiljø-
problematikk. Som det står i aktivitetsplanen « Dei to gutane  har over ei periode vore i 
konflikt med kvarandre. Begge gutane har eit sterkt temperament og «tenner raskt.» 
Kontaktlærarane har over tid jobba med å få ned konfliktnivået mellom gutane  i klassen 
på fotballbana. Dette har dei gjort ved å fokusere på ulike haldningsskapande tiltak i 
elevgruppa. Tiltaka dei to kontaktlærarane skisserer er loggbøker, samtaler i klassen knytt 
til filmen «Keeperen til Liverpool» og trinntiltaket «Fair play-skulen». Dette er eit 
haldningsskapande tiltak for å fokusere på god oppførsel på og utanfor fotballbana. 
Klassane knytt til dette prosjektet har hatt besøk av A-lags spelarane frå Florø fotball som 
elevane ser opp til, og som kan fungere som gode rollemodellar.  
 
I punkt 2 som omhandlar krenkande kommentarar knytt til funksjonshemminga, seier 
eleven i meldinga frå PPT at han ikkje seier frå til vaksne når den andre guten 
kommenterer funksjonshemminga hans. Det er denne problemstillinga eleven ønskjer at 
det skal settast inn tiltak for i klassen når han har elevsamtale med kontaktlærar. 
Aktivitetsplanen har såleis hovudfokus på tiltak retta mot nulltoleranse for slike 
kommentarar. 
 
Eleven har gjennomført undersøkinga «Klassetrivsel» og han har også hatt elevsamtaler 
med kontaktlærarane. Dei har gripe fatt i problemstillinga knytt til negative kommentarar 
som har utgangspunkt i konfliktar frå fotballbana. At Fylkesmannen meiner at 
kontaktlærarane skulle ha fanga opp forhold som eleven sjølv ikkje vil fortelje om ser vi på 
som urimeleg.  
 
Vedlegg 1: Informasjon om Fair play- skulen frå 4.trinn 
 
Konklusjon: På bakgrunn av ovannemnde kan ikkje Flora kommune sjå at det er 
grunnlag for å gje avvik på dette punktet. 
 
1.1.b. Rektor sikrar at alle som jobbar på skulen, varslar rektor dersom dei får mistanke 
om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø. 
 
Fylkesmannen skriv: 
•  I intervju seier lærarar at dei ved skulen ikkje har drøfta terskel for å varsle rektor, men 
at dei opplever at det er låg terskel for å varsle rektor.  
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•  I intervju med lærarar seier dei òg at det er uklart om eleven alltid får beskjed dersom ei 
sak vert varsla til rektor. Dei peikar òg på forhold som tilseier at dei ikkje ville gitt eleven 
beskjed, t.d. dersom det gjeld heimeforhold.  
•  Men skuleleiinga har ikkje gitt ein bestemt framgangsmåte for å sikre at eleven får 
beskjed dersom rektor vert varsla. 
 
Florø barneskole har i tilsynsperioden jobba medvite med drøftingar i personalet knytt til 
omgrepet nulltoleranse og korleis vi som skule skal sikre at alle tilsette forstår omgrepet 
på same måte. Personalet har lese « Aktivitetsplikten i praksis» av Gusfre, Kari Stamland 
(2018). På bakgrunn av drøftingar som er gjennomført på team og i blanda 
personalgrupper fekk skuleleiinga eit godt innblikk i vurderingar og utfordringar knytt til 
den skjerpa aktivitetsplikta og omgrepet nulltoleranse. På bakgrunn av dette materialet 
har Florø barneskole laga prosedyrar knytt til opplæringslova kap. 9 som skal gje 
personalet ein fast varslingsmåte i saker knytt til aktivitetsplikta § 9a-4.  
 
Vedlegg 2: Til teama – veke 14-16 
Vedlegg 3: «Oppsummering av arbeid med «Aktivitetsplikten i praksis» grupper på tvers i   
                    kollegiet 
Vedlegg 4: Prosedyre – aktivitetsplikt § 9a-4 For å sikre at elevar har eit trygt og godt   
                    psykososialt skolemiljø. 
 
Konklusjon: På bakgrunn av ovannemnde meiner Flora kommune at dette 
førehandsvarsel om avvik er lukka. 
 
Plikta til å straks varsle, undersøkje og setje inn tiltak dersom ein som jobbar på skulen, 
krenkjer ein eller fleire elevar   
 

1.2.a.  Rektor sikrar at alle som jobbar på skulen, varslar rektor dersom dei får mistanke 
om eller kjennskap til at ein som jobbar på skulen, har krenkt ein eller fleire elevar, eller 
at dei varslar direkte til skuleeigaren dersom mistanken gjeld ein i skuleleiinga. 
 
Fylkesmannen skriv: 
•  I kva grad rektor har bestemt ein fast varslingsmåte i slike saker, dvs. når vaksne 
krenker elevar, seier lærarar i intervju at dei ikkje har diskutert nærare kva som skal vere 
terskelen for varsling i slike saker. 
•  Om eleven alltid får beskjed om at rektor vil bli varsla om saka der vaksne krenker, 
svarer rektor og lærarar litt ulikt på dette i sine eigenvurderingar. Rektor skriv: «(.)vaksne 
informerer elevane om at skuleleiinga/rektor vil bli varsla.» Lærarane skriv: «det kjem an 
på saka» og «når saka er naturleg for å varsle.»   
•  I intervju seier lærarane at skulen ikkje har ein klar framgangsmåte for varsling når det 
gjeld denne regelen, dvs. den skjerpa aktivitetsplikta.  
•  Skuleleiinga opplyser i intervju at i 2016 handsama Florø barneskole fleire saker som 
omhandla dårleg relasjon vaksen-elev. 
 
Florø barneskole har i tilsynsperioden jobba medvite med drøftingar i personalet knytt til 
omgrepet nulltoleranse og korleis vi som skule skal sikre at alle tilsette forstår omgrepet 
på same måte. Personalet har lese « Aktivitetsplikten i praksis» av Gusfre, Kari Stamland 
(2018). På bakgrunn av drøftingar som er gjennomført på team og i blanda 
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personalgrupper fekk skuleleiinga eit godt innblikk i vurderingar og utfordringar knytt til 
den skjerpa aktivitetsplikta og omgrepet nulltoleranse. På bakgrunn av dette materialet 
har Florø barneskole laga prosedyrar knytt til opplæringslova kap.9 som skal gje 
personalet ein fast varslingsmåte i saker knytt til den skjerpa aktivitetsplikten § 9a-5. 
 
Vedlegg 2: Til teama – veke 14-16 
Vedlegg 3: «Oppsummering av arbeid med «Aktivitetsplikten i praksis» grupper på tvers i   
                    kollegiet 
Vedlegg 5: Prosedyre – skjerpa aktivitetsplikt § 9a-5 når ein som arbeider på skolen 
krenkjer  
                    ein elev 
 
Konklusjon: På bakgrunn av ovannemnde meiner Flora kommune at dette 
førehandsvarsel om avvik er lukka. 
 
1.2. b.  Rektor sikrar at alle som jobbar på skulen, varslar rektor eller skuleeigaren 
straks.  
 
Fylkesmannen skriv: 
•  Vi har tidlegare vist til intervju med tilsette som seier at skulen ikkje har ein klar 
framgangsmåte for varsling i forhold til denne regelen, dvs.  som gjeld den skjerpa 
aktivitetsplikta.  
•  I ei av dei innsendte elevsakene går det fram at det var elevane som først varsla rektor 
og ikkje «to-læraren». Rektor vart ikkje varsla straks av tilsett slik  
lovverket seier, jf. opplæringslova § 9 A-4 andre ledd.  
•  I intervju seier lærarane at dei kjenner til regelen, men dei har ikkje diskutert nærare 
kva som skal vere terskelen for varsling i slike saker. 
 
Når det gjeld første kulepunkt om framgangsmåte for varsling viser vi til utgreiing i 2a 
ovanfor og vedlegg 5 Prosedyre skjerpa aktivitetsplikt § 9a-5 når ein som arbeider på 
skolen krenkjer ein elev.  
 
I andre kulepunkt rettar Fylkesmannen kritikk mot at det er elevane og elevane sin 
tidlegare kontaktlærar som melder frå til rektor 19.12.17 og ikkje to-pedagogen. Dette 
meiner Flora kommune må vere ein konklusjon Fylkesmannen drar utan tilstrekkeleg 
grunnlag om dei faktiske forholda i saka. Fylkesmannen legg til grunn feil forståing av kva 
to-pedagogordninga i Flora kommune inneber. Dette får negativ innverknad på 
Fylkesmannen sin vurdering. Flora kommune si vurdering er at Fylkesmannen ikkje kan 
konkludere med at det var to-pedagogen som skulle ha meldt denne saka til rektor og 
ikkje elevane og elevane sin tidlegare kontaktlærar.  
 
I denne klassen på dette klassetrinnet har skulen inne 14 timar med det som vert kalla to-
pedagog, som er ein ressurs som kjem i tillegg til dei 27 timane pr. veke klassen har som 
grunnressurs med pedagog. Det vil såleis i alle klassar vere undervisningstid der klassen 
berre har ein pedagog. I denne klassen har ein av kontaktlærarane 80% stilling og har ein 
fridag i veka. Meldinga frå elevane om at ein av kontaktlærarane hadde ei åtferd som 
gjorde at elevane opplevde at dei ikkje hadde eit trygt og godt skulemiljø skjer siste dagen 
før skulen skal ta juleferie. I denne veka har kontaktlæraren som går i 80 % stilling 
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permisjon frå skulen. Ho er ikkje til stades i klassen denne skuleveka. Ho hadde såleis ikkje 
høve til å melde frå om situasjonen som oppstod 19.12.17. Elevane vel å fortelje sin 
tidlegare kontaktlærar om kva dei har opplevd når dei treff ho. Ho melder straks frå til 
skuleleiinga. I elevane si skildring av situasjonen slik dette er skrive ned i aktivitetsplanen 
kjem det fram at den krenkjande åtferda skjer når kontaktlæraren er aleine med klassen. 
 
Eit av tiltaka skulen set inn er å forsterke pedagogbemanninga den dagen kontaktlæraren 
som er i 80% stilling har fri frå skulen.  
 
Vedlegg 6: Oversikt over fråvere for kontaktlærar 
 
Når det gjeld tredje kulepunkt om terskelen for varsling viser vi til utgreiing i 2a ovanfor 
og vedlegg 5 Prosedyre skjerpa aktivitetsplikt § 9a-5 når ein som arbeider på skolen 
krenkjer ein elev.  
 
Konklusjon: Den innsendte elevsaka gir ikkje grunnlag for å trekke den konklusjonen 
Fylkesmannen gjer. Flora kommune har gjennom handsamingsrutinen "Handsaming av 
krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering" lagt føringar for korleis 
skulane skal handtere dette. 
 
1.2.c. Rektor varslar skuleeigaren straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til 
at ein som jobbar på skulen, har krenkt ein eller fleire elevar. Plikta til å gjennomføre, 
evaluere og tilpasse tiltak. 
 
Fylkesmannen skriv: 
•  I innsendt elevsak viser at det går 2½ veker frå rektor får kjennskap til saka til skuleeigar 
vert varsla. Før skuleeigar vert varsla gjennomfører skulen undersøkingar i form av møter 
og samtaler.    
•  I kommunens dokument om handsaming av krenking har ein teke med eit eige punkt 
om når ein som arbeider på skulen krenker ein elev, jf. pkt. 4. Under dette punktet er 
opplæringslova § 9 A-5 sitert, men det går ikkje klart fram i dokumentet i kva grad 
skuleeigar har gitt føringar som gjeld varsling frå rektor til skuleeigar i slike saker. 
 
Det er ikkje rett slik Fylkesmannen skriv  at skuleleiinga ved Florø barneskole ventar i 2 ½ 
veke med å varsle skuleeigar. Skuleeigar ved Bente Forfang vert varsla same dag 
(19.12.17)  Sjølv om Florø barneskole ikkje har ført dette inn i loggen som følgjer saka, er 
det med undring vi ser at Fylkesmannen vel å ikkje feste lit til loggføringa 08.01.18 der det 
er skrive «Møte mellom skuleeigar v/Anders Moen og Bente Forfang og skuleleiinga ved 
Florø barneskole v/Knapstad og Nødset i høve saka. Saka vart meldt tysdag 19.12.17 til 
skuleeigar v/Bente Forfang. Møte 08.01.18 handlar om sakshandsaming av 9A-4 samt 
vidare arbeid med personalsaka». 
 
Kulepunkt 2 (sjå punkt 1.4.a nedanfor) 
 
Konklusjon: På bakgrunn av ovannemnde meiner Flora kommune at dette 
førehandsvarsel om avvik er basert på faktafeil. 
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Plikta til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak  
  
1.3.a. Rektor følger opp at skulen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen. 
 
Fylkesmannen skriv: 
•  I ei innlevert elevsak viser m.a. skulens skriftlege logg at ikkje alle tiltak gjennomført slik 
det står i elevens aktivitetsplan. Dette gjeld gjennomføring av seks samtalar med 
miljøterapeut (psykologisk førstehjelp). Vi kan ikkje sjå at avviket er nærare grunngjeve 
eller om dette er gjort i forståing med foreldra. 
 
Flora kommune meiner at Fylkesmannen ikkje kan trekke ein slik konklusjon på bakgrunn 
av informasjonen som er sendt inn. Saka var på det tidspunktet  ikkje sluttført, dette kjem 
fram av aktivitetsplanen til eleven. Når Fylkesmannen i førebels tilsynsrapport skriv at 
Florø barneskole ikkje har gjennomført tiltaket slik som avtalt i aktivitetsplanen er dette 
ikkje rett.  
 
I aktivitetsplanen til eleven som vart underteikna av føresette og rektor 11.12.17 kjem det 
fram at tiltaket «Psykologisk førstehjelp skal ta til i veke 49. I aktivitetsplanen kjem det og 
fram at tiltaket skal evaluerast i møte 29.01.18. Frist for å sende inn dokumentasjon til 
Fylkesmannen var sett til 15.01.18. Siste loggføring gjort før dokumentet vart sendt til 
Fylkesmannen er gjort 11.01.18. Tiltaket med psykologisk førstehjelp er sett opp med seks 
samtaler. Det vert gjennomført ei samtale i veka. Når Fylkesmannen får oversendt sine 
papir er tiltaket inne i si sjette veke. Tiltaket er med andre ord ikkje avslutta. I møte 
29.01.18 vert tiltaka evaluert, også dei seks samtalene mellom elev og miljøterapeut ved 
Florø barneskole. Evalueringa som er gjort med føresette bygger på samtaler føresette 
har hatt med eleven og på evalueringa som miljøterapeuten og eleven har gjort saman. I 
møtet vert kontaktlærarane, skuleleiinga og føresette samde om å halde fram med 
tiltaket Psykologisk førstehjelp. I evalueringsmøte 13.03.18 vert tiltaka på nytt evaluert og 
vi tek avgjersla om å avslutte tiltaka. I denne evalueringa er føresette, elev, miljøterapeut, 
kontaktlærarane og skuleleiinga med i evalueringa av tiltaka og korleis dei har verka. 
Loggen som vert skrive ved sidan av aktivitetsplanen er meint som eit internt dokument 
for skuleleiinga der vi held oversikt over møte, samtalar og oppfølging som ligg til oss som 
skuleleiing. Oversikt over tiltaka og korleis tiltaket utviklar seg er det den vaksne som 
gjennomfører tiltaka med eleven som har. I dette tilfelle miljøterapeuten ved Florø 
barneskole.  
 
Dette vert ikkje loggført av skuleleiinga. 
 
Vedlegg 7: Evalueringsmøte 29.01.18 
Vedlegg 8: Evalueringsmøte 13.03.18 
Vedlegg 9: Samtykke til å gjennomføre Psykologisk førstehjelp 
 
Fylkesmannen skriv: «I innleverte elevsaker er det ikkje klart om rektor har bestemt ein 
framgangsmåte der skulen alltid vurderer kven andre enn eleven som kan gi informasjon 
om korleis tiltaka har virka.» 
 
I elevsakene som skulen lagar aktivitetsplan til vil det vere ulike partar involvert. Florø 
barneskole vil i størst mogleg grad at elev, føresette, kontaktlærarane, andre tilsette som 
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har gjennomført tiltak med eleven og skuleleiinga i fellesskap evaluerer om tiltaka har 
virka. Dokumenta som er sendt inn som vedlegg 7, 8 og 9 syner dette. 
 
Fylkesmannen skriv: « I ei anna innlevert elevsak går det fram at skulen har endra 
vedtekne tiltak, men det går ikkje klart fram om dette er som følgje av evalueringa av 
tiltaket». 
 
Florø barneskole har teke kontakt med Fylkesmannen v/Helge Pedersen for å klargjere 
kva elevsak dette dreier seg om. Om dette er knytt til elevsak 3 meiner vi at innsende 
referat syner at skulen ikkje har endra vedtekne tiltak og at dette er ein konklusjon 
Fylkesmannen har slutta ut frå manglande informasjon. Det har ikkje vore mogleg for 
Flora kommune å få gje merknader til dette punktet når vi ikkje veit kva sak dette dreier 
seg om. Om vi ikkje har høve til å gje merknader må denne delen av rapporten til 
Fylkesmannen trekkast jf. forvaltningslova § 17. 
 
Vidare skriv Fylkesmannen: "I intervju med skuleleiinga og FAU-representantane seier dei 
at det framover er lagt opp til eit meir samordna opplegg for informasjon til foreldra om 
kap. 9 A i opplæringslova. I dag seier dei at dette vert gjort noko ulikt frå klasse til klasse. 
Meininga er å gi foreldra meir lik informasjon." 
 
Florø barneskole har teke omsyn til FAU-representantane som har formidla at dei 
opplever at informasjonen knytt til kap.9A i opplæringslova vert formidla noko ulikt frå 
klasse til klasse. Skulen har laga felles PP-presentasjon som kontaktlærarane skal nytte på 
første foreldremøte når skulen startar opp. Det vert også laga ein til bruk for elevgruppa. 
Det skal delast ut informasjonsskriv frå Udir knytt til rettigheter i høve kap-9A på 
foreldremøte på hausten også. 
 
Vedlegg 4: Prosedyre – aktivitetsplikt § 9a-4 For å sikre at elevar har eit trygt og godt   
                    psykososialt skolemiljø. 
Vedlegg 5: Prosedyre – skjerpa aktivitetsplikt § 9a-5 når ein som arbeider på skolen 
krenkjer  
                    ein elev 
Vedlegg 10: PP-presentasjon som skal nyttast av alle kontaktlærarane på første 
foreldremøte om hausten 
Vedlegg 11: Informasjonsskriv frå Udir.  
 
Konklusjon:  
1. På bakgrunn av ovannemnde elevsaker meiner Flora kommune at Fylkesmannen 

trekk konklusjonar på feil grunnlag. 
2. I ei av sakene har Flora kommune ikkje hatt høve til å kommentere førehandsvarsel 

om avvik, då Fylkesmannen ikkje har greidd å opplyse om kva sak dette gjeld. 
3. Førehandsvarsel må difor fråfallast.  
 
1.4.a, b, c. Skuleeigaren skal ha eit forsvarleg system for å vurdere og følgje opp at 
skulen oppfyller aktivitetsplikta.  
 
I svaret på dette punktet inkluderer Flora kommune også svaret på punkt 1.7.a og b. då 
desse punkta er nøyaktig lik dei førehandsvarsla som er gitt i punkt 1.4. b og c.   
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Tilsynsmynde skriv følgjande:  
 
«Vi har peika på direkte feil lovforståing i eitt av kommunens dokument som m.a. 
omhandlar når rektor skal kontakte skuleeigar. Skuleeigar har ikkje gitt bestemte føringar 
der ein som arbeider på skulen krenker ein elev. Dette fører til skuleeigar misser viktig 
informasjon med  
tanke på å kunne vurdere og følgje opp skulens praksis." 
 
Dette er også nemnd på side 19: «I kommunens dokument om handsaming av krenking 
har ein teke med eit eige punkt om når ein som arbeider på skulen krenker ein elev, jf. 
pkt. 4. Under dette punktet er opplæringslova § 9 A-5 sitert, men det går ikkje klart fram i 
dokumentet i kva grad skuleeigar har gitt føringar som gjeld varsling frå rektor til 
skuleeigar i slike saker.» 
 
Flora kommune sin kommentar: 
 
Dette er direkte feil. På side 13 i Flora kommune sin prosedyre "Handsaming av krenking 
som mobbing, vald, diskriminering og trakassering". står følgjande beskrive: 
 
"§9 A-5 viser til ein skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skulen, krenker ein 
elev.  
 
Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 
arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. 
Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast 
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak 
etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal setjast i verk straks. 
 
Det er i slike tilfelle snakk om ei personalsak, og arbeidsrettslege reglar gjeld. 
Aktivitetsplikta til den som får mistanke eller kjennskap til krenkinga,  gjeld derfor 
varslinga i seg sjølv. Varslaren skal ta omsyn til at personopplysningar er konfidensielle. 
Oppfølging skal skje snarast, men det er ei sak for arbeidsgjevar å handtere dette." 
 
På s. 28 under same punkt skriv tilsynsmynde:  
 
"I forhold til nytt kapittel 9A går det ikkje fram om kommunens sjekklister også inkluderer  
sjekkpunkt som gjeld dette deltemaet. Skuleeigar har såleis ikkje dokumentert eit  
system for risikovurdering som gjeld aktivitetsplikta." Fleire kommentarar frå 
tilsynsmynde kjem fram på s. 33 og s. 37. 
 
Flora kommune sin kommentar: 
 
Flora kommune har eit system for risikovurdering og kvalitetssikring: "Kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling – Grunnskulane Flora kommune." Dette kjem i tillegg til det kommunale 
beredskapssystemet for heile kommunen og Flora kommune har hatt dette systemet så 
lenge §13-10 har vore operativ (2002). Dette er sendt inn til Fylkesmannen ved tilsynet.  
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I dette systemet går det detaljert fram kva informasjon den enkelte skule skal sende inn 
til rådmannen som førebuing til skulebesøka kvar vår. Deriblant resultat av 
elevundersøkinga og statistikk for fråvær. Vi vil og legge inn statistikk på varslar og tiltak 
opp mot 9A som oppdatering i år. Det står ikkje direkte i systemet at skulemiljø skal vere 
tema på skulebesøka, sjølv om skulemiljø har vore tema på alle skulebesøka dei tre siste 
åra. Systemet er laga meir overordna for å kunne ha fleksibilitet på val av tema ut frå kva 
som er presserande å ta opp med den enkelte skule. Systemet vert oppdatert jamnleg og 
vil bli oppdatert for 2018 på bakgrunn av endringane i opplæringslova §9 i 2017, samt 
nokre endringar som gjeld minoritetsspråklege elevar. Her vil det stå at skulemiljø skal 
vere tema kvart år. 
 
Desse forholda er likevel dokumentert i prosedyren "Handsaming av krenking som 
mobbing, vald, diskriminering og trakassering".  
 

Vedlegg 20: Handsaming av krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering 
Vedlegg 21: Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling – Grunnskulane Flora kommune. 
 
Konklusjon: Flora kommune har kvalitetssikringsrutinar på kommunenivå og vedtekne 
handsamingsrutinar i ihøve skulemiljø og ser ikkje at Fylkesmannen har grunnlag for å 
gje pålegg 1.4. a,b,c og 1.7.,a,b. Flora kommune har likevel gjort presiseringar i 
prosedyrane. 

 
2. Skulens plikt til å arbeide førebyggjande og informere og involvere 
elevar og foreldre 
 
Plikta til å arbeide førebyggjande, kontinuerlig og systematisk for å fremje eit trygt og 
godt skulemiljø?  
 
2.5.a. Rektor jobbar for at lærarane skal etablere ein positiv relasjon til kvar enkelt elev, 
og at dei skal fremje ei positiv samhandling i klassemiljøet. 
 
Fylkesmannen skriv: 
•  Tal på meldingar til skulen i 2016 som gjaldt dårleg relasjon vaksen-elev og innsendte 
elevsaker i samband med tilsynet, tilseier at rektor må ha merksemd på om tilsette 
praktiserer haldningar og verdiar som ikkje bidreg til eit trygt og godt skulemiljø, dvs. i 
forhold til enkeltelevar og klassemiljøet. Det er viktig at rektor fangar opp dette tidleg. 
 
Til dette punktet viser vi til kulepunkt 4 i dei generelle merknadane i starten av dette 
tilsvaret. " Flora kommune registrerer likevel at ei hending i 2016 som vart handsama som 
9 meldingar etter 9a i Opplæringslova, politimeld og henlagt i 2 instansar og også 
handsama som personalsak, vert ved fleire høve trekt fram som eksempel på at Flora 
kommune ikkje har system inn mot nokre av dei punkta som er undersøkt. Åtte av desse 
sakene vart godtekne av meldar og lagt vekk etter sakshandsaming v/Florø barneskole. Ei 
av sakene vart klaga vidare til Fylkesmannen og handsama der utan spesielle merknader 
til Flora kommune si handtering. Dette gir ikkje eit tilstrekkelig grunnlag for å trekke ein 
slik slutning/konklusjon som fylkesmannen gjer. Dette medfører ein feil som verkar inn på 
dei vurderingar fylkesmannen gjer. 
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Konklusjon: Fylkesmannen har ikkje grunnlag for å varsle avvik på dette punktet. 
 
2.5.b.  Skulen evaluerer sitt samla arbeid for eit trygt og godt skulemiljø basert på blant 
anna synspunkt frå elevane, foreldra og tilsette. 
 
Fylkesmannen skriv: 
•  I Florø barneskole sitt årshjul for råd og utval står det «Evaluering av arbeidet gjennom 
året» i mai månad, men det er ikkje sagt noko meir om innhaldet i evalueringa. I innlevert 
dokument om det systematiske arbeidet med eit trygt og godt skulemiljø er det teke med 
ulike tiltak som skulen skal gjennomføre, men det går ikkje fram om dette òg inkluderer 
evaluering av skulens samla arbeid med skulemiljøet. I innlevert referat frå SU og SMU går 
det ikkje fram at det er gjennomført evaluering av skulens samla arbeid med skulemiljøet, 
også i forhold til eldre lovverk (kapittel 9a).  
•  Det går fram at skulen har hatt ei grunding gjennomgang og vurdering av forhold som 
gjeld friminutta ved skulen. Gjennom enkeltsaker har skulen også måtte ta stilling til 
forhold rundt aktivitetsplikta. Sjølv om skulen har vurdert den generelle aktivitetsplikta, 
kan vi ikkje sjå korleis skulen vil evaluere den skjerpa aktivitetsplikta som ein del av 
skulens samla arbeid for eit trygt og godt skulemiljø, jf. tidlegare i rapporten under pkt. 
3.2.2 og konklusjonen i pkt. 3.3. 
•  Når det gjeld i kva grad skulen har evaluert skulens arbeid med å informere og involvere 
foreldre og elevar, kjem det fram i intervju med både skuleleiing og representantar frå 
FAU at ein har erkjent at skulen må bli meir tydeleg når det gjeld informasjonen om kap. 9 
A. Ein er no er i ferd med å endre desse rutinane. Dette skal skje i fellesskap mellom FAU 
og skuleleiinga.  
•  Om skulen innhentar synspunkt frå elevar, foreldre, tilsette viser skuleleiinga i 
eigenvurderinga til ståstadanalysen med tilsette og ordninga med innhenting av elevane 
sine synspunkt gjennom kartlegging av klassetrivsel. Skulen har utarbeidd årsplan for råd 
og utval, men på bakgrunn av innleverte referat ser vi at møtefrekvensen ikkje alltid er 
gjennomført i samsvar skulens plan. Det er òg viktig å få ein samanheng mellom dei ulike 
råda og utvala. 
 
I skulebesøket 11.05.18 ser Flora kommune at dei tilsette ved Florø barneskole evaluerer 
mange av tiltaka i "Florø barneskole sin plan for eit trygt og godt skulemiljø" t.d. Zippys 
venner, Psykologisk førstehjelp, TL og ulike vaktordningar for elevar. Rektor informerer i 
same skulebesøk om at FAU også har evaluert planen i sitt møte onsdag 02.05.18.  
 
Når det gjeld korleis skulen vil evaluere den skjerpa aktivitetsplikta som ein del av skulens 
samla arbeid for eit trygt og godt skulemiljø viser Flora kommune til vedlegg 2, 3 og 5. 
 
Når det gjeld i kva grad skulen har evaluert skulens arbeid med å informere og involvere 
foreldre og elevar viser Flora kommune til tilsvar i 1.3.a. 
 
Flora kommune ser at praksis kring dei ulike råd og utval ved Florø barneskole kan 
betrast. Difor har Florø barneskole utarbeidd prosedyrar, samt eit nytt årshjul, for råd og 
utval ved skulen. Dette skal handsamast i dei ulike organa før sommaren, slik at ny 
prosedyre og nytt årshjul vil gjelde frå skuleåret 2018-2019. Desse prosedyrane skal sikre 
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at Florø barneskole evaluerer sitt samla arbeid for eit trygt og godt skulemiljø basert på 
synspunkt frå elevane, foreldra og tilsette. 
 
Vedlegg 12: Innkalling til FAU-møte 02.05.18 
Vedlegg 13: Referat frå FAU-møte 02.05.18 
Vedlegg 14: Hefte knytt til skuleeigar sitt skulebesøk 11.05.18 
Vedlegg 15: Meldingslogg frå veke 9 
Vedlegg 16: Referat frå møte med 7. trinn om oppfølging av fråvere 10.04.18  
Vedlegg 17: Innkalling til SMU 14.05.18 
Vedlegg 18: Utkast til prosedyre for råd og utval ved Florø barneskole 
Vedlegg 19: Utkast til årshjul for råd og utval ved Florø barneskole 
 
Konklusjon: På bakgrunn av ovannemnde merknader og praksisendringar som går fram 
av innsendte vedlegg, meiner Flora kommune at Fylkesmannen kan trekke varsel om 
vedtak på dette punktet. 
 
Plikta til å informere og involvere elevar og foreldre 
 
2.6.a.  Rektor sikrar at skulen informerer aktuelle råd og utval om deira rett til innsyn i 
dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø, og 
at dei har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skulemiljøet. 
 
Fylkesmannen skriv: 
•  I intervju med representantar for FAU seier dei at dei får innsyn i aktuelle saker. Når 
dette har skjedd, har dette gjerne vore etter oppmoding og førespurnad frå utvalet. 
Representantane er difor meir usikker om kva system skulen har på dette området.  
•  Vi kan ikkje sjå at rektor har ein bestemt framgangsmåte som skal sikre at aktuelle råd 
og utval får informasjon og innsyn i dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet 
for eit trygt og godt skulemiljø. 
 
Som nemnt i 2.5.b. (med vedlegg) har Florø barneskole utarbeidd prosedyrar, samt eit 
nytt årshjul, for råd og utval ved skulen. Desse prosedyrane skal sikre at Florø barneskole 
informerer aktuelle råd og utval om deira rett til innsyn i dokumentasjon som gjeld det 
systematiske arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø, og at dei har rett til å uttale seg i 
alle saker som er viktige for skulemiljøet. 
 
Konklusjon: På bakgrunn av ovannemnde merknader og praksisendringar som går fram 
av innsendte vedlegg, meiner Flora kommune at Fylkesmannen kan trekke varsel om 
vedtak på dette punktet. 
 
2.6.b.  Rektor sikrar at skulen informerer og om deira rett til innsyn i dokumentasjon til 
aktuelle råd og utval om alt som er viktig for skulemiljøet. (ordlyd korrigert i 
tilsynsmøte mellom Flora kommune og Fylkesmannen 07.05.18) 
 
Fylkesmannen skriv: 
•  I referat frå møte i SU 26.10.17 er dei lovpålagde to elevrepresentantane ikkje til stades. 
Det er ikkje gjort greie for kvifor elevrepresentantane ikkje møter. Referatet frå SU-møtet 
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viser at ein har drøfta saker som òg er aktuelle for elevrådet. I referat frå SMU (11.01.18) 
er derimot elevrepresentantane til stades. 
•  Når det gjeld i kva grad rektor sikrar at foreldrerådet /FAU får innformasjon om kva 
som er viktig for skulemiljøet, seier representantane frå FAU at dei har etterspurt 
informasjon. Utvalet har fått informasjon dei har etterspurt frå skulen. Men er usikre på 
om skulen har eit system når det gjeld informasjon til utvalet. 
•  Rektor må likevel ha ein framgangsmåte som sikrar at råd og utval får informasjon som 
er viktig for skulemiljøet. Som føresetnad må det sikrast gjennom innhald, frekvens og 
korrekt samansetting av utvala. Arbeidet i råd og utval må òg henge saman, t.d. at 
arbeidet i elevrådet må sjåast i samanheng med saker til SU og SMU. Mangel på dette vil 
kunne føre til at råd og utval ikkje får viktig informasjon om skulemiljøet og ikkje blir tekne 
med så tidleg som mogeleg i arbeidet med skulemiljøtiltak. 
 
Som nemnt i 2.5.b. (med vedlegg) har Florø barneskole utarbeidd prosedyrar, samt eit 
nytt årshjul, for råd og utval ved skulen. Desse prosedyrane skal sikre at Florø barneskole 
informerer aktuelle råd og utval om alt som er viktig for skulemiljøet. 
 
Konklusjon: På bakgrunn av ovannemnde merknader og praksisendringar som går fram 
av innsendte vedlegg, meiner Flora kommune at Fylkesmannen kan trekke varsel om 
vedtak på dette punktet. 
 

 

Med helsing 

 

 

Anders J. Moen 

kommunalsjef 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng derfor ingen signatur 

 

 

Vedlegg: 

Tittel 

 

Dato 

Vedlegg 1 - Informasjon om Fair Play-skulen frå 4. 

trinn 

16.05.2018 

Vedlegg 2 - Til teama veke 14-16 16.05.2018 

Vedlegg 3 - Oppsummering av arbeid med 

Aktivitetsplanen 

16.05.2018 

Vedlegg 4 - Prosedyre – aktivitetsplikt § 9a-4 16.05.2018 

Vedlegg 5 - Prosedyre  Aktivitetsplikt § 9a-5 16.05.2018 

Vedlegg 6 - Oversikt over fråvere for kontaktlærar knytt 

til elevsak 

16.05.2018 

Vedlegg 7 - Evaluering av aktivitetsplan jf.§ 9A-4 i 

opplæringslova 29.01.18 

16.05.2018 

Vedlegg 8 - Evaluering av aktivitetsplan jf.§ 9A-4 i 

opplæringslova 13.03.18 

16.05.2018 

Vedlegg 9 - Samtykke til å gjennomføre Psykologisk 

førstehjelp 

16.05.2018 

Vedlegg 10 - Informasjon om § 9a til elevar og føresette 16.05.2018 

Vedlegg 11 - Informasjonsskriv frå Udir 16.05.2018 

Vedlegg 12 - Innkalling til møte med FAU 02.05.2018 16.05.2018 

Vedlegg 13 - Referat frå FAU 02.05.18 16.05.2018 

Vedlegg 14 - Hefte knytt til skuleeigar sitt skulebesøk 16.05.2018 
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Vedlegg: 

Tittel 

 

Dato 

11.05.18 

Vedlegg 15 - Meldingslogg etter oppll - veke 9 16.05.2018 

Vedlegg 16 - Referat frå møte med 7. trinn om 

oppfølging av fråvere 10.04.18 

16.05.2018 

Vedlegg 17 - Innkalling til SMU 14.05.18 16.05.2018 

Vedlegg 18 - Prosedyre for brukarmedverknad ved 

Florø barneskole 

16.05.2018 

Vedlegg 19 - Utkast til årshjul for råd og utval ved Florø 

barneskole 2018-2019 

16.05.2018 

Vedlegg 20 - Mal for mobbesaker med endring etter 

tilsyn 

16.05.2018 

Vedlegg 21 - Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling - 

prosedyre 

16.05.2018 

Vedlegg 22 - Referat - Florø barneskole 16.05.2018 

Vedlegg 23 - Referat - Flora ungdomsskule 16.05.2018 
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