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0. Sammendrag 
Revisors overordnede konklusjon er at Sandefjord kommune som skoleeier har etablert et forsvarlig 

system for å sikre at kravene i opplæringsloven § 9A-4 blir oppfylt, men at systemet på enkelte områder 

kan styrkes. Undersøkelsene revisor har utført tyder også på at skolene har positive erfaringer med 

skoleeiers forsvarlige system. Revisor vil likevel understreke betydningen av fortsatt systematisk godt 

arbeid på området, da kommunen fortsatt må arbeide for å nå de politisk vedtatte målsettinger innen 

2021.  

 

Problemstilling 1: Hvordan sikrer Sandefjord kommune, som skoleeier, at skolene arbeider 
systematisk med å oppfylle kravet om et trygt og godt psykososialt skolemiljø?  

 

Utdanningsdirektoratets Veileder om kravet til skoleeiers forsvarlige system i henhold til opplærings-

loven § 13-10, har dannet utgangspunktet for revisors besvarelse av problemstilling 1. Veilederen 

beskriver at skoleeiers forsvarlige system bør inneholde:  

 

 Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og styringsdokumenter på opplæringsområdet 

 Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling 

 Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver 

 Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger 

 Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten 

 Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet 

 System for å følge opp nasjonale kvalitetsvurderinger 

Revisor konkluderer med at Sandefjord kommune har gjennom flere elektroniske system sørget for å 

gi skoleansatte oversikt over aktuelle lover, forskrifter og styringsdokumenter i arbeidet med 

opplæringsloven § 9A-4. Revisor vil trekke frem systemet 13.10.no, som et positivt verktøy for 

samhandling mellom skoleeier og skolene. Etablering av Teams har vist seg som et verktøy som brukes 

aktivt, og som har høstet positive tilbakemeldinger.  

Sandefjord kommune har gjennom flere dokumenter og politiske vedtak tydeliggjort hvilke prinsipper 

og ansvarslinjer som vektlegges for ledelse i kommunen. I skolen har avdelingsledermodellen blitt 

sentral, og revisors intervjuer på skolenivå tyder på at denne modellen oppleves som positiv. Revisor 

vurderer at avdelingslederrollen er svært sentral i 9A-sakene, men revisors undersøkelser tyder også 

på at denne rollen oppleves som krevende.  

Skoleeier har gjennom flere sentrale rutinedokumenter, vektlagt hvilke oppgaver, ansvar og plikter alle 

skolens ansatte har for å følge opp de ulike delpliktene. Revisor vurderer at svarfordelingen fra spørre-

undersøkelsene viser at det er noe uklarhet knyttet til om skolen har en tydelig fordeling av ansvar i 

forbindelse med skolens arbeid med aktivitetsplikten.  

Det er skolens rektor som har ansvaret for å kartlegge og sørge for at ansatte på sin skole har den 

tilstrekkelige kompetansen når det gjelder etterlevelse av aktivitetsplikten. Skoleadministrasjonen har 

oversikt over skolenes arbeid med kompetanse ut fra systemet 1310.no. Revisors undersøkelser tyder 

også på at skolens ansatte i stor grad vurderer at de er gjort kjent med sine plikter og at de i stor grad 

vurderer at skolen har nødvendige kompetanse.  

Revisor vurderer det som sentralt at skoleadministrasjonen har gode rutiner og tiltak som er egnet til 

å forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Kommunen har etablert 
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Compilo som et kvalitetssystem hvor skolene melder avvik. Primært er det HMS-avvik som meldes 

blant skolens ansatte. Kommunens system kan benyttes ved manglende oppfølging av aktivitets-

plikten, men revisors undersøkelser tyder på at det er noe usikkerhet blant ansatte på når avvik på 

manglende oppfølging av aktivitetsplikten skal meldes i Compilo. Revisor vurderer at tydeligere 

retningslinjer overfor skolene og en systematisk oppfølging av avvik knyttet til skolens aktivitetsplikt, 

kunne ha vært positivt. Revisor vurderer det også som positivt at skoleadministrasjonens stikkprøve-

kontroller har medført endringer i maler og praksis. Stikkprøvekontrollene kan etter revisors 

vurderinger med fordel videreutvikles som et verktøy for å følge opp skolene.  

Revisor vurderer det som sentralt at skoleadministrasjonen gjennomfører risikovurderinger for å 

kartlegge og analysere kritiske områder som kan ha en konsekvens for evnen til å oppfylle regelverket. 

Revisor ser at skoleadministrasjonen har gjennomført risikovurderinger, og vurderer at det er sentralt 

at arbeidet med den tverrfaglige ROS-analysen og arbeidet med beredskapsplan ferdigstilles.  

Revisor har vurdert om Sandefjord kommune har system for å følge opp nasjonale kvalitets-

vurderinger, jf. opplæringsloven § 13-10. Revisor vurderer at Sandefjord kommune har oppfylt kravet 

om at rådmannen skal framlegge en årlig tilstandsrapport i årene 2017-2019. Rapportene har vært til 

politisk behandling i kommunestyret, jamfør opplæringslovens § 13-10.  

Hovedutvalg for kunnskap og oppvekst har vedtatt mål for det psykososiale skolemiljøet i Sandefjord 

kommune, som skal nås innen 2021. Revisor anser det som relevant rådmannen rapporter til politisk 

nivå på disse målene fram mot 2021.  

Tilstandsrapporten sammenstiller ikke indikatorene med de politiske vedtatte målene for skolemiljø. 

Revisors sammenstilling av indikatorer fra elevundersøkelsen og de politiske målene, viser at 

kommunen i all hovedsak enda ikke har nådd målene for skolemiljø som er satt for 2021. 

Revisor merker seg at indikatoren for mobbing i elevundersøkelsen er endret etter hovedutvalget 

fastsatte mål for skolemiljø. Revisor vurderer det som sentralt at det er samsvar mellom mål og 

indikatorer, slik at rapportering blir mest mulig korrekt. Sandefjord kommune bør derfor sikre at 

indikator for resultatmål for mobbing samsvarer med gjeldende indikator i elevundersøkelsen.  

Skoleadministrasjonen har gjennom Vår skole-rapporteringen sikret rapportering fra den enkelte 

skole. Det er sikret en årlig rapporteringslinje fra skolenivå til skoleadministrasjonen, hvor det 

rapporteres på de nasjonale kvalitetsindikatorene. Rapportene bygger på en felles mal. Likevel ser 

revisor at skolenes rapporter varierer noe på hvilken indikator på mobbing fra elevundersøkelsen som 

brukes. Videre er det også noen avvik på tallene som er rapportert i «Vår skole» på mobbing og trivsel, 

og det som er oppgitt i Skoleporten. I forbindelse med evalueringen av egne mål i «Vår skole» ser 

revisor at betydelige forskjeller på hvordan dette er gjort i de rapportene revisor har fått framlagt. 

Revisor vurderer derfor at malen kan tydeliggjøres noe for å sikre lik rapportering fra skolene.  
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Problemstilling 2: Hvordan arbeider skolene i Sandefjord kommune for å sikre et trygt og godt 

psykososialt skolemiljø?  

 

I denne problemstillingen har revisor tatt utgangspunkt i de fem delpliktene i opplæringsloven § 9A-4; 

plikten til å følge med, plikten til å gripe inn, plikten til å varsle rektor, plikten til å undersøke saken og 

plikten til iverksette tiltak å evaluere disse.  Revisor har også sett på skolens plikt til å dokumentere 

delpliktene. 

For å besvare problemstillingen er det først og fremst brukt data fra de to spørreundersøkelsene 

revisor har gjennomført. I tillegg er det benyttet brukt data fra intervjuer med ledelsen og øvrige 

ansatte ute i skolen.  

Når det gjelder plikten til å følge med så mener skoleledelsen at den i stor grad klarer å både ha et 

skjerpet ansvar for sårbare elever og involvere elevene for å kartlegge om det er bestemt steder eller 

elevmiljøer som de ansatte bør følge særlig med på. Avdelingslederne svarer noe mer negativt enn 

rektorene på dette punktet. I intervju med revisor fortalte alle som ble intervjuet at rektor ved hver 

skolestart informerte om plikten til å følge med.  

Vedrørende plikten til å gripe inn er det store flertallet av de som svarte på spørreundersøkelsene og 

de revisor intervjuet av den oppfatning at de har nødvendig kompetanse på dette. En utfordring som 

nevnes i denne forbindelse er grensen for, og utførelsen av, inngripen for de mest utagerende elevene.  

Plikten til å varsle rektor er så godt som alle kjent med. Revisors undersøkelser viser imidlertid at det 

er prosentvis dobbelt så mange fagarbeidere som lærere som aldri har varslet. Dette kan tyde på at 

det i praksis er en viss arbeidsdeling på hvem som varsler. Plikten til varsle gjelder imidlertid alle som 

arbeider på skolen.  

Plikten til å undersøke saken mener skoleledelsen at de har god kompetanse på. Avdelingslederne 

vurderer sin kompetanse som noe lavere enn rektorene. Undervisningspersonalet svarer også i stor 

grad at de er enige i at deres inntrykk er at skolen alltid undersøker faktiske forhold.   

Plikten til å iverksette tiltak og evaluere mener også de aller fleste av rektorene at deres skole har en 

god praksis på. På skolens rutiner og praksis for å evaluere vurderer avdelingslederne som noe lavere 

enn rektorene. Undervisningspersonalet er noe mindre positive i sine svar på vurdering om skolen 

klarer å sette inn tiltak og rutiner og praksis for å evaluere, sammenliknet med skoleledelsen. I 

spørreundersøkelse ba revisor undervisningspersonalet om å oppgi de to tiltakene som de mener har 

best effekt for å sikre et trygt og godt skolemiljø. De to tiltakene som flest oppga var elev-ansattrelasjon 

og skole-hjemsamarbeid. 

Når det gjelder skolens plikt til å dokumentere delpliktene vurderer rektor å ha svært god kompetanse 

på dette området. Avdelingslederne vurderer igjen sin kompetanse som lavere.   

Revisor har beskrevet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sin oppsummering på klagesakene som er 

mottatt fra Sandefjord kommune i perioden august 2017 til november 2019. Fylkesmannen mottok 31 

saker fra Sandefjord i denne perioden. Det er Fylkesmannens erfaring at det gjerne går lang tid mellom 

hver gang en skole har en klagesak som går til Fylkesmannen. Dette tyder på at skolene lærer av 

klagesaken. Hvorvidt en klagesak medfører læring på andre skoler i kommunen enn den skolen saken 

gjelder er Fylkesmannen usikker på.  Når det kommer til de de enkelte delpliktene i opplæringsloven § 

9A-4 er det Fylkesmannens umiddelbare vurdering at det er følge med-plikten og undersøkelsesplikten 
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som de oftest ser brudd på. Fylkesmannen formidler også at ikke alle skolene er like systematiske med 

å dokumentere sine vurderinger. 

Revisor konkluderer basert på svarene fra både spørreundersøkelsene og intervju at de ansatte i 

Sandefjordskolen selv vurderer å ha god kompetanse på opplæringsloven § 9A-4. At avdelingslederne 

vurderer sin kompetanse som noe lavere enn rektor, kan med fordel følges opp. Å sikre at elevene har 

et trygt og godt psykososialt skolemiljø, krevet et kontinuerlig arbeid og revisor ser at kommunen må 

fortsette arbeidet for å nå de politiske målsetningene på området satt for 2021.   

Revisors anbefalinger: 

 Som en del av Sandefjord kommunes forsvarlige system, bør det etableres overordnede 
retningslinjer for melding og oppfølging av avvik i forhold til skolenes aktivitetsplikt, jamfør 
opplæringslovens § 9A-4.  

 Sandefjord kommune bør sikre at indikator for resultatmål for mobbing (HOK-sak 040/17) 
samsvarer med gjeldende indikator i Elevundersøkelsen. 
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1. Innledning 
Denne forvaltningsrevisjonen bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, som angir hva som 

er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon.  

Kontrollutvalget i Sandefjord kommune, bestilte den 28.2.2019 prosjektet Skole i Sandefjord kommune 

med fokus på elevenes psykososiale miljø, jamfør sak 16/19. Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalget 

den 25.04.19 sak 36/19. 

2. Formål og problemstillinger 
Formålet med prosjektet er å vurdere, med utgangspunkt i opplæringslovens §§ 9 A-4 og 13-10, 

hvordan skoleeier og skolene arbeider systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø for elevene. 

Problemstillingene i prosjektet er:  

1. Hvordan sikrer Sandefjord kommune, som skoleeier, at skolene arbeider systematisk med å 
oppfylle kravet om et trygt og godt psykososialt skolemiljø? 

2. Hvordan arbeider skolene i Sandefjord kommune for å sikre et trygt og godt psykososialt 
skolemiljø?  

 

1.2 Avgrensning 
Revisor har begrenset prosjektet til å omhandle § 9A-4, hvor da fokuset er på skolens aktivitetsplikt for 

å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø.1  

I henhold til opplæringsloven § 13-10, skal skoleeier ha et forsvarlig system. Skoleeiers forsvarlige 

system er i dette prosjektet avgrenset til skoleeiers arbeid med å sikre elevens psykososiale skolemiljø, 

jamfør opplæringslovens kapittel 9A-4.  

Revisor har i prosjektet kun sett nærmere på de kommunale grunnskolene.  

1.3 Definisjoner 
For å sikre en konsekvent begrepsbruk har revisor i dette prosjektet benyttet følgende definisjoner:  

 Skoleeier: for kommunale skoler er dette kommunestyret, men ansvar kan delegeres etter 

vanlige prinsipper for delegasjon.   

 Skoleadministrasjon: administrativ ledelse og stab som arbeider med skole i 

kommunalområdet oppvekst og kunnskap.  

 Psykososialt skolemiljø: Det finnes mange forskjellige begrep som i ulik grad dekker dette 

temaet. I dette prosjektet fokuserer revisor på opplæringslovens § 9A-4, hvor fokuset er på 

skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.  

 Undervisningspersonale: i forbindelse med spørreundersøkelsen vil dette vise til assistenter, 

fagarbeidere og lærere. 

 Skoleledelse: i forbindelse med spørreundersøkelsen vil dette vise til rektorer og 

avdelingsledere.  

 

                                                           

1 Se vedlegg 1 for opplæringslovens § 9A-4 i helet.  
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3. Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen 

foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, 

avvik eller svakheter. 

Nedenfor følger en oversikt over kilder til revisjonskriterier som har vært aktuelle i dette prosjektet:  

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven).  

 Utdanningsdirektoratet, Veileder om kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til 

opplæringsloven § 13-10.  

 Utdanningsdirektoratets rundskriv 4-2014, Systemrettet arbeid etter opplæringslovens kapittel 

9A.  

 Utdanningsdirektoratets rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017. 

 

4. Metode og kvalitetssikring 

4.1 Praktisk gjennomføring 
Revisjonen er gjennomført i perioden juni-november 2019.  

Vestfold kommunerevisjon har:  

 sendt oppstartsbrev til kommunen 
 gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen ved rådmann og kommunalsjef oppvekst og 

kunnskap 

 gjennomført intervjuer med ressurspersoner på kommunalområdet og ansatte/ ledere ved et 
utvalg skoler 

 gjennomført møter med referansegruppe  
 gjennomført to spørreundersøkelser til undervisningspersonale (lærere, assistenter og 

fagarbeidere) og skoleledelse (rektorer og avdelingsledere) med fast stilling  
 innhentet relevant dokumentasjon og gjennomført dokumentanalyser 

 

Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Sandefjord kommune som har bidratt med informasjon til 

rapporten. 

4.2 Spørreundersøkelse 
Revisor har gjennomført to spørreundersøkelser til ansatte i Sandefjordskolen, hvor revisor har ønsket 

å belyse skolenes arbeid med opplæringsloven § 9A-4. En av undersøkelsene rettet seg mot 

undervisningspersonale (lærere, assistenter og fagarbeidere), mens den andre rettet seg mot 

skoleledelsen (rektorer og avdelingsledere). Begge spørreundersøkelsene ble gjennomført i fra midten 

av september til slutten av oktober. Undersøkelsene fokuserte på skoleåret 2018-19. Nyansatte i 

Sandefjordskolen fra høsten 2019 ble derfor ikke inkludert i spørreundersøkelsen, og ansatte ble bedt 

om å besvare spørsmålene med utgangspunkt i erfaringer fra 2018-19.  Se vedlegg 7 og 8 for 

spørsmålene i hver av undersøkelsen.  

4.2.1 Spørreundersøkelse til undervisningspersonale 
Spørreundersøkelsen ble sendt til alle lærere, assistenter og fagarbeidere med fast stilling i 

Sandefjordskolen med utgangspunkt i den stilling de hadde i 2018-19. 
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Revisor merker seg at svarprosenten på undersøkelsen er noe lav. Av 804 som fikk invitasjon besvarte 

459 ansatte undersøkelsen, dette gir en svarprosent på 57 %. Alle respondentene har fått invitasjon 

på e-post og det er i tillegg sendt ut to påminnelser. Videre har revisjonens kontakt i oppvekst og 

kunnskap tatt opp undersøkelsen på møte med rektorene. Revisor anser det imidlertid som rimelig at 

svarresponsen vil bli lavere når alle faste ansatte blir invitert til å delta uavhengig av stillingsprosent. 

Selv om det er ønskelig med en høyest mulig svarrespons ser revisor at det er et stort antall 

respondenter og at svarene, som det vil bli vist under, er også ganske entydige.  

Revisor har sammenlignet svarprosenten med reelle årsverk i kommunen. Tabell 4.1 viser at svar-

fordelingen i undersøkelsen samsvarer i stor grad med faktiske årsverk, noe som tyder på at det ikke 

er en skjev fordeling respondenter.   

Tabell 4-1: Fordeling av respondenter på forskjellige roller sammenlignet med faktiske årsverk  

Undersøkelsen Årsverk 

Assistent/fagarbeider 23% 27% 

Lærer 77% 73% 

 

4.2.2 Spørreundersøkelse til skoleledere 
Undersøkelsen til skoleledere gikk til samtlige rektorer og avdelingsledere i Sandefjord kommune. Det 

er også i denne undersøkelsen tatt utgangspunkt i den stillingen respondenten hadde i skoleåret 

2018/19. Undersøkelsen ble sendt ut til totalt 84 skoleledere, hvorav 64 svarte på undersøkelsen. 

Dette gir en svarprosent på 76 %.  

4.3 Intervju med et utvalg skoler 
Revisor har også foretatt intervjuer på i alt fire tilfeldig utvalgte skoler, hvorav to var barneskoler og to 

ungdomsskoler. På disse skolene ble det gjennomført et intervju med rektor2, og et intervju med 

kontaktlærere på to utvalgte trinn, i tillegg til fagarbeider/ SFO-leder. Plasstillitsvalgte fikk også 

anledning til å stille på møtet. I alt ble det foretatt intervju med i alt 16 personer. Se vedlegg 5 og 6 for 

detaljer de to intervjuguidene.  

Spørsmål til rektorer var primært utformet for å belyse prosjektets problemstilling 1. Intervjuguiden til 

rektorer var utledet med spørsmål knyttet til ulike aspekter ved skoleeiers forsvarlige system, hvor vi 

fokuserte på følgende temaer:  

 Betraktninger om skoleeiers elektroniske system i arbeidet med 9A-4, som Compilo, 1310.no, 

VISMA og WebSak.  

 Kjennskap til virksomhetens hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling,  

 Betraktninger om virksomhetens kompetanse for ivaretakelse av regelverket og ivaretakelse 

av oppgaver.  

 Informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger ved manglende overholdelse av 

gjeldende lover og regler.  

 Oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten.  

 Hvorvidt kommunens forsvarlige system bidrar til kontinuerlig forbedring.  

                                                           

2 Henvendelsen gikk til rektor, med åpning for at avdelingsleder kunne stille hvis rektor ikke hadde anledning, på 
alle skolene var det  rektor som stilte på intervju. 
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 Betraktninger om Teams for samhandlings- og delingsplattform.  

Spørsmål til kontaktlærere, fagarbeidere, SFO-ledere var primært utformet for å belyse prosjektets 

problemstilling 2. Følgende temaer ble berørt i disse intervjuene:  

 Generelt inntrykk av kommunens forsvarlige system. 

 Betraktninger om erfaringer med sin siste sak med elev som ikke hadde det trygt og godt på 

skolen.  

4.4 Prosjektgruppe 
Revisor har i samråd med oppvekst og kunnskap etablert en referansegruppe, som har gitt nyttige 

innspill underveis i prosjektet. Revisor har underveis i arbeidet med prosjektet hatt tre møter i denne 

referansegruppen. Denne referansegruppen har bestått av to rektorer, to rådgivere ved oppvekst og 

kunnskap, og hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet. Dette har vært et svært nyttig samarbeid for revisor, 

da vi fikk mange gode innspill ved utarbeidelse av spørreundersøkelsene. Dette har vært en viktig kilde 

for kvalitetssikring av spørreundersøkelsene, samt ulike aspekter ved prosjektet. Et sentralt spørsmål 

revisor har drøftet med referansegruppen, var hvor hensiktsmessig det har vært å presentere data på 

skolenivå. Ettersom det allerede foreligger data på skolenivå på elevundersøkelsen, har revisor 

kommet frem til i samråd med prosjektgruppen, at det i denne rapporten er hensiktsmessig at data 

presenteres på et mer overordnet nivå. Se også vurdering av dette i forbindelse med relabilitet i avsnitt 

4.6. 

4.5 Kontakt med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
Revisor har også hatt kontakt med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, for å få en oversikt over:  

 Antall klagesaker knyttet til opplæringsloven § 9A i perioden 2017-2019 for Sandefjord 
kommune,  

 Antall saker fordelt på hver skole i Sandefjord, 
 Innsyn i avslutningsbrev knyttet til den enkelte klagesak.  

 
I videre oppfølging av disse spørsmålene ba vi også om å få Fylkesmannens vurderinger om:  

 Av antall klagesaker, hvor mange som er ferdigbehandlet 

 Av de sakene som er avsluttet- antall hvor klager har fått medhold.  

 Av de sakene som klager har fått medhold- hvilke brudd på aktivitetsplikten som hyppigst er 

påpekt.  

4.6 Reliabilitet og validitet 
Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av dataenes 

validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare problemstillingene. 

Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er innsamlet er påvirket av den måten 

innsamlingen gjennomføres på.  

I dette prosjektet er det benyttet data fra flere kilder for å belyse problemstillingene. Ved å bygge 

konklusjonene på flere datakilder (kjent som triangulering) vil bidra til å styrke rapportens validitet.  

I samråd med referansegruppen besluttet revisor å begrense antallet bakgrunnsspørsmål i 

spørreundersøkelsen. Det vil si spørsmål om hvor respondenten jobber, stilling, erfaring osv. Grunnen 

til dette er at respondenter ved for mange slike spørsmål kan oppleve at anonymiteten blir svekket, 

spesielt i små skoler/enheter. Dette kan igjen påvirke hvordan spørsmålene blir besvart. Ved å 

begrense antallet bakgrunnsspørsmål kan dette styrke spørreundersøkelsens relabilitet.  
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Revisor vurderer at empiren som ligger til grunn for rapportens konklusjoner er basert på data med 

høy grad av validitet og reliabilitet. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har utarbeidet 

en egen perm med innsamlet dokumentasjon, som er benyttet i rapporten. 

4.7 Kvalitetssikring  
Møtereferater og referater fra intervjuene er verifisert ved at administrasjonen har fått tilsendt disse 

og anledning til kommentere dem. Revisor har også hatt løpende dialog underveis med kommunal-

området.  Forut for utsendelse av rapporten til formell høring sendte revisjonen en foreløpig rapport 

til administrasjonen. Deretter ble det avholdt et sluttmøte, for å gi administrasjonen anledning til å 

korrigere faktafeil og avklare misforståelser.    

Kvalitetssikringen i prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om metode, 

veivalg, vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av revisjonsrapporten er utført 

av oppdragsansvarlig revisor.  
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5. Faktagrunnlag  
5.1 Grunnskoler i Sandefjord kommune 
Kommunen har ansvaret for å gi innbyggerne i alderen 6-15 år grunnskoleundervisning. Formålet med 

opplæringen er at alle elever skal sikres et solid faglig grunnlag av høy kvalitet som gir dem 

forutsetninger for å fullføre og bestå videregående skole. Sandefjord kommune har 21 barneskoler og 

6 ungdomsskoler, samt skolefritidsordning (SFO), kulturskole og voksenopplæring. Antallet elever for 

skoleåret 2018/19 var 4.958 elever på barnetrinnet og 2.141 elever på ungdomstrinnet.  

5.2 Endringsprosesser i barnehage- og skolestrukturen 
Sandefjordskolen står i flere omstillingsprosesser både med pågående arbeid med skole- og 

barnehagestruktur og omorganisering av kommunalområdet oppvekst og kunnskap.  

5.2.1 Arbeidet med skole- og barnehagestruktur 
Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap vedtok 24. mai 2017 at administrasjonen skal innhente anbud 

på en analyse av barnehage- og skolestrukturen i Sandefjord kommune. 1. mars 2018 ble det vedtatt 

at arbeidet med ny skole- og barnehagestruktur skulle igangsettes.3 Kommunen har i samarbeid med 

Norconsult, fremlagt en kartlegging av tilstand og funksjon knyttet til hvert enkelt skole- og 

barnehagebygg i kommunen. 25. september 2018 legger Norconsult frem to delrapporter for 

formannskapet.4 Den første delrapporten omhandler skole,  og den andre barnehage. Rapportene 

tegner,  ifølge kommunens hjemmesider, et tydelig bilde av en sektor som byggteknisk, kapasitets- og 

vedlikeholdsmessig har store behov.5  

I henhold til Budsjett og økonomiplan for 2019-2020 vil en mulig satsning på å bygge nye skoler bli 

vurdert de kommende årene. I kommunestyresak 5. februar 2019 (kst-sak 5/19) ble det vedtatt at 

rådmannen skal legge frem en sak i løpet av vinteren 2019 med plan for den videre prosessen. Den 

13.11.2019 ga rådmannen de nye folkevalgte i hovedutvalget for oppvekst og kunnskap et 

sammendrag av prosessen så langt.6  

5.2.2 Omorganisering av Oppvekst og kunnskap 
Sandefjord kommune står foran en gjennomgripende omorganisering, som også vil berøre Oppvekst 

og kunnskap. For kommunalområdet Oppvekst og kunnskap medfører endringen blant annet 

overføring av et par dusin enheter/virksomheter fra kommunalområdet «Helse, sosial og omsorg» som 

befatter seg med barn og unge 0 – 18 år. Revisor får opplyst fra Oppvekst og kunnskap at dette 

innebærer blant annet innplassering av 300 ansatte, samt et budsjett på en kvart milliard kr. 

5.3 Psykososialt læringsmiljø 
5.3.1 Nasjonal satsning på bedre læringsmiljø 

Det er en omfattende nasjonal satsning på bedre læringsmiljø, og Utdanningsdirektoratet spiller en 

sentral rolle i denne forbindelse. På Utdanningsdirektoratets nettsted Skoleporten og Skolemiljø finnes 

både nøkkeltall for grunnskoleopplæringen og relevant informasjon om å skape et godt og 

                                                           

3 Analyse skole- og barnehagestruktur, hovedutvalg for oppvekst og kunnskap, saksnummer 004/18, vedtaksdato 
01.03.18. 
4 Skole- og barnehagestruktur, formannskapet, saksnummer 204/18, vedtaksdato 25.09.18. 
5 Skole- og barnehagestruktur, kommunes nettsider 
6 Sammendrag skole- og barnehagestruktur, Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap, saksnummer 046/19, 
vedtaksdato: 13.11.19 
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inkluderende læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet administrerer også Elevundersøkelsen. Elev-

undersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Disse 

svarene skal brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I høstsemesteret er det 

obligatorisk for skolen å gjennomføre elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. Skolene kan selv velge om 

de vil gjennomføre undersøkelsen på flere trinn. Skoleadministrasjonen opplyser at skolene i 

Sandefjord gjennomfører elevundersøkelsen hvert år på 5. til 10. trinn.  

5.3.2 Skolens aktivitetsplikt 
Et nytt kapittel 9A i opplæringsloven ble innført med virkning fra 1. august 2017. De viktigste 

endringene er at elevene har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. For å sikre dette, har 

skolen en aktivitetsplikt. Det er også innført en håndhevningsordning, som gir elever og foreldre 

mulighet til å melde en sak til fylkesmannen dersom ikke skolen ikke har gjort nok for å sikre elevens 

rett til et trygt og godt skolemiljø.  Intensjonen med det nye regelverket har vært å styrke rettighetene 

til elever som blir mobbet og deres foreldre, å være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlige 

skolemiljøer, samt å lovfeste enda tydeligere krav til hva skolene skal gjøre når elever blir mobbet eller 

av andre årsaker ikke har det trygt og godt på skolen.  

Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever på skolen oppfører seg mot 

hverandre, både i læringssituasjon og utenom. Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring for 

elevene. Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Det betyr at de har rett til ikke å bli utsatt for 

krenkende ord og handlinger. Aktivitetsplikten omfatter fem delplikter.7 

  

                                                           

7 Aktivitetsplikten består av en plikt til 1) følge med, 2) gripe inn, 3) varsle rektor, 4) undersøke saken, 5) iverksette 
tiltak og evaluere disse. Dette blir nærmere beskrevet i problemstilling 1 og 2.  
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6. Problemstilling 1 
 

Problemstilling 1: Hvordan sikrer Sandefjord kommune, som skoleeier, at skolene arbeider 
systematisk med å oppfylle kravet om et trygt og godt psykososialt skolemiljø?  

 

6.1 Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er hentet fra:  

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven).  

 Veileder om kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven § 13-10.  

 Utdanningsdirektoratets rundskriv 4-2014, Systemrettet arbeid etter opplæringslovens 

kapittel 9A.  

Det er den enkelte skole som må sikre at kravene til elevenes skolemiljø blir oppfylt. Skoleeier har 

samtidig et ansvar for å følge opp skolens arbeid på området. I problemstilling 1 rettes fokus på 

hvordan kommunen som skoleeier har etablert et system som sikrer at skolene har trygge og gode 

psykososiale skolemiljø. Skoleeiers krav om å etablere et slikt system er hjemlet i opplæringsloven § 

13-10: 

«Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg 

system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. 

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg 

system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som 

departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det 

utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande 

opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av 

skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» 

Etter opplæringslovens § 13-10 har skoleeier ansvar for å etablere et forsvarlig system for å vurdere 

om kravene i loven blir oppfylt. Kort fortalt skal skoleeier sikre at skolene har et system som gjør at 

barn, unge og foreldre har tillit til at skolen er et trygt sted å være, og at skolen følger tett opp dersom 

elevene opplever krenkelser/ mobbing.  

Revisor har utledet to revisjonskriterier for å vurdere Sandefjord kommunes forsvarlige system: 

Revisjonskriterium 1: Sandefjord kommune skal ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i 
opplæringsloven § 9A-4 blir oppfylt, jamfør opplæringsloven § 13-10. 

Revisjonskriterium 2: Sandefjord kommune må ha et system for å sikre at nasjonale 
kvalitetsvurderinger blir fulgt opp,  jf. opplæringsloven § 13-10. 
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6.2  Sandefjord kommunes forsvarlige system  
 

Revisjonskriterium 1: Sandefjord kommune skal ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i 
opplæringsloven § 9A-4 blir oppfylt, jamfør opplæringslovens § 13-10. 

 

6.2.1 Elementer i et forsvarlig system 
I Utdanningsdirektoratets Veileder om kravet til skoleeiers «forsvarlige system» beskrives følgende 

sentrale elementer som bør inngå i skoleeiers forsvarlige system: 

 Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og styringsdokumenter på opplæringsområdet.  

 Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling. 

 Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver.  

 Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger. 

 Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten.    

 Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet 

Systemet skal dokumenteres skriftlig.  

For å vurdere Sandefjord kommunes forsvarlige system, tar revisor utgangspunkt i elementene fra 

Utdanningsdirektoratets veileder for forsvarlig system.  

6.2.2 Oversikt over lovverk og styringsdokument 
 

Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regelverkets 
gjennomføring 

Skoleeier må forholde seg til ulike dokumenter som er styrende for opplæringsvirksomheten. Et 
forsvarlig system bør enten inkludere eller suppleres med en oversikt over aktuelle dokumenter som 
skoleeier benytter i systemet. Listen over dokumenter må tilpasses hver enkelt skoleeiers behov.  

(Kilde: Utdanningsdirektoratets veileder for forsvarlig system) 

 
Per i dag benytter Sandefjord kommune flere elektroniske systemer som skal gi skolene oversikt over 
lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til regelverkets gjennomføring av 
opplæringslovens § 9A-4.  I de neste avsnittene beskrives Compilo, 1310.no, VISMA og WebSak.   
 

Compilo 
Compilo er kommunens kvalitetssystem. Det er i dette systemet som kommunen har alle de 

oppdaterte rutinene og prosedyrene knyttet til psykososialt skolemiljø. Revisor har fått opplyst at 

oppvekst og kunnskap klarte tidlig etter kommunesammenslåingen i 2017 å ha de til enhver gjeldende 

rutiner og prosedyrer på Compilo. Det ble gjort et godt stykke arbeid ved å legge inn de gjeldende 

dokumentene fra opprettelsen av ny kommune i 2017. Ansatte skal være trygge på at det er de 

gjeldende dokumentene som til enhver tid ligger på systemet. Det er ikke ønskelig at dokumentene 

lastes ned, men at man går inn på Compilo når en skal finne dokumenter. Dette for å sikre at man til 

enhver tid skal være sikker på at man bruker de ajourførte dokumentene. 
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Revisors intervjudata tyder på at Compilo blir brukt i mindre grad enn andre systemer når det gjaldt å 

holde seg oppdatert på aktuell dokumentasjon knyttet til skolenes arbeid med opplæringslovens  

§ 9A-4.  

1310.no 
1310.no er et internettbasert system som sikrer at lover, forskrifter og relevant styringsdokumenter 

blir fulgt. Alle ledere tilgang, og kan bruke systemet til videre delegering av oppgaver på sin skole.  

Systemet baseres på et årshjul som viser hva skolene skal gjøre i henhold til lov (oppdateres av 

leverandør), kommunes rutiner og skolens egne rutiner. Både kommunen og den enkelte skole kan 

skreddersy systemet etter egne behov og rutiner. Systemet brukes mellom skoleadministrasjonen og 

rektor, og derfra videre ut til ledere og ansatte på den enkelte skole. Skoleledelsen krysser av for at 

oppgaver er gjort. Skoleadministrasjonen følger opp de skoler som ikke har utført oppgaver innen 

fristen.  

I intervju med revisor var alle de fire rektorene svært positive til 1310.no. Systemet opplevdes både 

som et nyttig verktøy i hverdagen over aktiviteter som skal utføres og at det også er mulig å lese seg 

opp her, ved hjelp av linker. At rektor får e-post med varslinger selv om oppgaven var delegert ble også 

trukket frem som positivt. 

VISMA  
VISMA brukes til vurdering av elevene og kontakt med foresatte. Det er diskutert hvorvidt VISMA skal 

utvides i bruk og innhold. Lærere arbeider i VISMA, blant annet skriver lærerne halvårsvurderinger 

systemet, som så overføres til WebSak.  

I revisors intervju med rektorer og øvrige ansatte i skolen kom det frem at Visma er en hensiktsmessig 

plattform for kommunikasjon med foresatte. Det oppleves nyttig at kommunikasjonen umiddelbart 

dokumenteres.  

WebSak 
WebSak er et saksbehandlingssystem med maler og kommunes arkivsystem. Det skal sikre lovpålagte 

krav i forhold til blant annet arkivering, innsyn og elevenes rettigheter og skolens plikter. Sandefjord 

kommune samler alle arkivverdige dokumenter som omhandler eleven, i WebSak. Hensikten er blant 

annet å ivareta god kvalitet i samarbeidet mellom skole og hjem.  

Malene i WebSak bygger på Udir sine foreslåtte maler. Skolen bruker også systemet til å melde om 9A 

saker til skoleeier (når dette er påkrevd), samt til aktivitetsplaner. Alt skolen saksbehandler arkiveres i 

WebSak. Det er kun skoleadministrasjonen og ledelsen ved skolen som har tilgang til WebSak. 

Skoleadministrasjonen kan hente ut rapporter og stikkprøver fra skolens dokumentasjon. 

Dokumenter som lagres i forbindelse med 9A-4 saker er blant annet aktivitetsplan, referat, notat fra 

møter, logger av telefonsamtaler, evaluering, møteinnkallinger og e-post. Det er utarbeidet skrive-

regler for 9A-saker.  

Av intervjudata fremkommer det at det er kun rektor og avdelingsledere som benyttet WebSak. 

Revisor fikk ingen innspill til eventuelle aspekter ved dette systemet som burde endres.  

Etablering av Teams 
Oppvekst og kunnskap opplyser at etablering av Teams som samhandlings- og delingsplattform har på 

mange måter endret måten lærer og ledere samhandler og samskaper på. Funksjonalitet i Teams 

inkluderer blant annet en nettpratsbasert arbeidsplattform som bidrar til effektiv kommunikasjon 

både innenfor og på tvers av organisasjonsnivåene og mellom ulike grupperinger som samarbeider 
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med hverandre. Teams gir mulighet for raske avklaringer og oversikt enten man deler dokumenter, 

deltar i videokonferanser eller har tema man ønsker å drøfte. 

Alle rektorene og de øvrige ansatte revisor har intervjuet i prosjektet er svært positive til Teams. Her 

finner man det man trenger av rutiner og det er en nyttig både informasjonskanal og diskusjonsforum. 

Den eneste utfordringen med systemet er at det kan bli vel mye «trafikk» der, og at det nok er behov 

for regelmessig opprydding og kvalitetssikring av at rutiner mm er oppdaterte. 

6.2.3 Beskrivelse av virksomheten 
 

Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling 

Denne delen av systemet bør inneholde et organisasjonskart for kommunen, i tillegg til at det bør 
finnes en beskrivelse av mål på opplæringsområdet. Et sentralt element i et forsvarlig system er en 
beskrivelse av hvordan den myndigheten skoleeier er tillagt i opplæringslovverket er delegert og 
hvordan den er fordelt mellom de ulike nivåene i skoleeiers styringssystem.  

(Kilde Utdanningsdirektoratets veileder for forsvarlig system) 

 

Utdanningsdirektoratet fremhever at det er viktig at det er klarhet med hensyn til hvem som har 

beslutningsmyndighet i forhold til hva. Ansvar og myndighet de ulike nivåene har til å ta stilling til om 

regelverket generelt sett og i den enkelte situasjon blir etterlevd, må være klargjort.  

Organisasjonskart 
I dokumentet «Prinsipper for ledelse i Sandefjord kommune» fremkommer organisasjonskart over 

opplæringssektoren:  

Figur 6-1: Overordnet organisasjonskart for Sandefjord kommune 
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Rektorene tilsvarer «enhetsledere» og sitter i seksjonsleders ledergruppe. Figur 6-2 viser 

organiseringen av Oppvekst og kunnskap med avdelingsledermodellen. 

Figur 6-2: Organisasjonskart Oppvekst og kunnskap (kilde: bla. Budsjett- og økonomiplanen for 2019) 

 

 

Administrasjonen i oppvekst og kunnskap omfatter kommunalsjef med stabsfunksjoner og pedagogisk 

psykologisk tjeneste. Administrasjonen skal jobbe for at kommunalområdet fungerer optimalt målt ut 

fra brukernes behov, det vil si å lede, tilrettelegge, koordinere, følge opp og kontrollere at målene nås 

og at aktuelle lover og forskrifter følges. Administrasjonen skal bidra til at skolene når de målene som 

er satt både for kommunalområdet og den enkelte skole.  

I organisasjonskartet fremkommer avdelingen Myndighet & internkontroll. Denne avdelingens 

funksjon og ansvarsområde vil bli vurdert i forbindelse med at kommunalområdet skal fusjoneres med 

store deler av kommunalområdet helse, sosial og omsorg. Fristen for dette er satt til 1. april 2020.  

Avdelingsledermodellen 
Den 23. juni 2016 vedtok Fellesnemnda at avdelingsledermodellen skolen innføres i hele den nye 

kommunen. Modellen var innført i alle Sandefjord kommunes grunnskoler fra og med skoleåret 

2011/12 og ble evaluert av to eksterne miljøer i 2014/15.  

Den faglige vurderingen fremkommer blant annet av saksfremstillingen til Sandefjord bystyres sak 
29/10 (hvor innføringen av avdelingsledermodellen ble vedtatt):  
 

Bakgrunnen for omorganisering av skolesektoren i Sandefjord kommune var opprinnelig å sikre at 

administrasjonsressursene i skolen var optimalt dimensjonert (jfr. FS-sak 105/09). Samtidig viste 
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tilgjengelig data at elevene i kommunes grunnskoler over tid hadde et lavt læringsutbytte, noe 

som var en medvirkende årsak til den lave gjennomføringsgraden i videregående skole. Disse 

faktorene ble lagt til grunn for en ekstern gjennomgang av skolesektoren som kulminerte i 

rapporten: ”Vurdering av ressursbruk til ledelse og administrasjon i skolene og den sentrale 

skoleadministrasjonen i Sandefjord kommune”. Rapporten pekte blant annet på at økte krav til 

elevenes læring stiller høyere krav til skoleeier og hvordan denne utøver sin rolle, og at det var 

behov for at skolelederne i større grad måtte følge opp skolens læringsresultater og gi tydelige og 

konstruktive tilbakemeldinger på lærernes undervisningspraksis. 

De fleste skolene i Sandefjord hadde inntil omleggingen vært organisert med én rektor og én 
eller to undervisningsinspektører avhengig av skolens elevtall. I tråd med anbefalingen om 
delegering av oppgaver og samarbeid om mål og resultater, ble det innført «avdelingsledere» 
fremfor «inspektører» med krav om faglig oppfølging, pedagogisk utviklingsarbeid og reelt 
personalansvar.  

 
Oppvekst og kunnskap opplyser til revisor at avdelingslederne er tett på lærerne, og det som skjer i 

klasserommet. De har utdannelse innen læringsledelse; Ledelse av læring (BI), og skal være tilstede i 

lærernes praksisfelt og følge opp læringsarbeidet. Gjennom den tette oppfølgingen i klasserommet er 

hensikten å skape en tilbakemeldingskultur og dermed ansvarliggjøre aktørene (lærere og ledelse) i 

skolen på mål, resultater, samhandling og arbeidsprosesser. Avdelingsledere skal veilede lærerne 

innen klasseledelse og bidra til at de styrker sin relasjonskompetanse slik at læringsbetingelsene 

optimaliseres og alle elever sikres et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.  

Videre får revisor opplyst at avdelingsledere har ansvar for at tiltak settes inn på tidlig tidspunkt ved 

mistanke om at elever blir krenket eller mobbet. Det følger av deres plikt til å veilede lærerne, men 

også av systematisk skolevandring. Følgende områder ble fremhevet som lederne skulle følge opp etter 

innføringen av avdelingsleder-modell: 

 Økt læringstrykk/læringsutbytte 
 Tid til gjennomføring av skolevandring. Lederne skal være tilstede i lærernes praksisfelt og 

delta i dialog med læreren om observert yrkespraksis. Rektorene skal bli tydeligere ledere. 
Ledelsesorganiseringen skal muliggjøre satsingen på pedagogisk ledelse. 

 En robust tilbakemeldingskultur som inkluderer ledere, lærere, SFO og assistenter 
 Skolelederne skal fokusere på sine relasjoner, sitt pedagogiske arbeid og sin egen læring 

knyttet til skolens kjernevirksomhet, som handler om undervisning og læring. Lojalitet mot 
felles beslutninger og veivalg. 

 
Revisors intervjuer viser at rektorene var positive til avdelingsledermodellen. Modellen medfører et 

større lederteam noe rektorene oppfattet svært nyttig, ikke minst i 9A-sakene. Flere i lederteamet gjør 

også ledelsen mer tilgjengelig. Også de lærerne og de øvrige ansatte ved skolen som revisjonen snakket 

med, vurderte avdelingsledermodellen som svært god. Men alle parter var enige om at rollen som 

avdelingsleder var krevende ettersom disse måtte ivareta en bredt spekter av oppgaver.  

Delegering i forhold til aktivitetsplikten 
I utgangspunktet er det det politiske nivået i en kommune som er skoleeier. Men det administrative 

nivået i en kommunen har fått delegert myndighet til å iverksette vedtak og tiltak, samt kontrollere 

og følge opp underliggende enheter.  
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OK utarbeidet dokumentet «Opplæringsloven kapittel 9A», som var gjeldende fra august 2017.8 I dette 

dokumentet fremgår oppgaver og ansvar for rektor, avdelingsleder og lærer. Her fremkommer det at 

aktivitetsplikten består av fem delplikter, og hvem som er ansvarlig på skolen til å følge opp de ulike 

delpliktene:  

Tabell 6-1: Ansvarslinjer i forhold til skolens handlingsplikt, jamfør OK: «Opplæringsloven kapittel 9A» 

Delplikter- plikt til å:  Ansvarlig 

følge med «Alle som arbeider på skolen.»  

 Den enkelte skal være årvåken og aktivt observere hvordan 
elevene agerer hver for seg og seg i mellom.  

 Skjerpet ansvar for å ivareta elever med særskilt sårbarhet.  

gripe inn «Alle som arbeider på skolen.» 

 Handling gjennom inngrep skjer umiddelbart og er rettet mot å 
stoppe en sitasjon som pågår og er forholdsvis akutt.  
 

varsle «Alle som arbeider på skolen.» 

 All mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø skal varsles til rektor.  

 Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.  

undersøke «Skolen» 

 En videre undersøkelsesplikt enn tidligere, og det skal alltid 
settes i gang undersøkelse når en elev sier i fra.  

sette inn tiltak «Skolen» 

 Når undersøkelser viser/ en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt 
og godt , skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at 
eleven får et trygt og godt skolemiljø.  

 

Når en skole har vurdert at det skal iverksettes tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø for en elev, 

skal det utarbeides en aktivitetsplan. OK har også utarbeidet et dokument/ rutine9 som viser hvilke 

aktører som involveres ved utarbeidelse av en slik plan, og hvilke formelle krav en slik plan må oppfylle. 

I dokumentet/rutinen er det også beskrevet at skolen har et todelt dokumentasjonskrav:  

 Skolen må lage en skriftlig aktivitetsplan når det igangsettes tiltak i en enkeltsak. 

 Skolen må dokumentere hva som er blitt gjort for å overholde aktivitetsplikten.  

De fire rektorene som revisjonen intervjuet mente alle at det var klart hvilken beslutningsmyndighet 

de hadde. De ga uttrykk for at det var avklart ansvarsforhold både mot avdelingslederne og skoleeier. 

                                                           

8 Se vedlegg 2.  
9 Se vedlegg 3. 
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Alle var kjent med at skoleeier skulle involveres i de mest alvorlige sakene, og alltid i saker der det ble 

påstått at en lærer krenket en elev. I rektormøter diskuteres blant annet hvordan man definerer de 

mest alvorlige sakene.  

Revisors spørreundersøkelser inneholdt spørsmål som omhandlet vurderinger av ansvarsfordeling 

både til undervisningspersonale (lærere, assistenter og fagarbeidere) og skoleledelsen (rektor og 

avdelingsleder), se tabell 6-2 og figur 6-3:  

Tabell 6-2: Undervisningspersonale og skoleledelse: Ansvarsfordeling 

Spørsmål: Jeg opplever at min skole har en tydelig fordeling av ansvar i forbindelse med skolens 
arbeid med aktivitetsplikten. 

 Ja Nei Vet ikke 

Undervisningspersonale 79,9% (341) 3,8% (16) 16,4% (70) 

Skoleledelse 95,1% (58) 3,3% (2) 1,6% (1) 
 N: Undervisningspersonale=427, Skoleledelse=61 

Revisor merker seg at det er 16,4% av undervisningspersonalet som har svart «vet ikke» på spørsmålet 

om skolen har en tydelig ansvarsfordeling.  Revisor merker seg at det det er 70 respondenter blant 

undervisningspersonalet som har svart «vet ikke» på om skolen har en tydelig ansvarsfordeling. 

Revisor merker seg også at det er en større andel av assistenter/ fagarbeidere som har svart «vet ikke».  

Figur 6-3: Undervisningspersonale og skoleledelse: Ansvarsfordeling i skolen etter rolletype 

 

N= undervisningspersonale=426, skoleledelse=61 

Merknad: En respondent har ikke oppgitt om vedkommende er lærer eller assistent/ fagarbeider og svaret vises 

derfor ikke i denne framstillingen.  
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Mål 

Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap behandlet den 14.12.2017 sak 040/17: «styringsmål og 

forventninger». Kommunalområdet for Oppvekst og kunnskap har følgende overordnede mål:  

Barn og unge skal sikres: 

1. Et høyere læringsutbytte individuelt og samlet 
2. Et helhetlig opplæringsløp 1 – 16 år 
3. Et solid grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring 
4. En høy grad av trivsel, glede, mestring og selvfølelse 
5. 5. At barnehagen/skolen har en høy grad av lovetterlevelse og systematisk internkontroll 

 
Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap har som skoleeier jobbet med å tydeliggjøre forventninger til 
skolene i Sandefjord. Her fremkommer følgende målformuleringer: 
 

1. 85 – 95 % av elevene skal fullføre og bestå vgs. 
2. Forbedre resultatene på nasjonale prøver på 5. og 8. og 9. trinn i en fireårsperiode. 
3. Øke antall grunnskolepoeng på hver enkelt skole i en fireårs-periode. 
4. Gutter og jenter skal opp på samme nivå. 
5. Sikre at alle elever knekker lesekoden. 
6. Forsterke tilpasset opplæring for alle og redusere andelen elever med spesialundervisning. 
7. Sikre at alle elever har et godt psykososialt læringsmiljø. 

 
Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap behandlet den 14.12.2017 sak 040/17: styringsmål og 

forventninger, under målet «Sikre at alle elever har et godt psykososialt læringsmiljø» framgår det: 

Sandefjordskolen skal ha nullvisjon angående mobbing 

Elever i sandefjordskolen trives og opplever et trygt og godt læringsmiljø (jfr opplæringslova § 9 
A-2. Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og 
læring. 

Innen 2021 skal følgende resultatmål, basert på indekser i elevundersøkelsen oppnås: 
Andelen elever som oppgir at de mobbes på skolen skal være under 1 (skala fra 1-6) 

Andre indikatorer måles i en skala fra 1-5, der 5 er høyeste verdi. Følgende indikatorer skal 
oppnås innen 2021: 

 Andelen som oppgir at de trives på skolene er 4,5  

 Motivasjon: 4,2 

 Faglig utfordring: 4,2  

 Motivasjon: 4,2  

 Vurdering for læring: 4 

 

Seksjonsleder følger opp alle rektorene årlig vedrørende dette målet, og samtlige rektorer rapporterer 

på elevundersøkelsen årlig. I skolenes utviklingsplan «Vår skole» står resultater, mål og tiltak nærmere 
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beskrevet. Elevundersøkelsen og elevenes læringsmiljø er også jevnlig tema på månedlige rektormøter 

som seksjonsleder avholder.  

Revisjonen får opplyst at det antagelig blir en prosess på revidering av målene i forbindelse med at 

nytt kommunestyre er valgt. I denne forbindelse bør kommunen merke seg at mobbeskalaen i elev-

undersøkelsen har blitt endret siden målene ble satt. 

Av intervjuene revisor hadde med fire rektorer kom det frem at alle var kjent med kommunens 

overordnede mål på skolemiljøområdet. I rektorenes årlige augustsamling innleder gjerne skoleeier 

med å repetere disse. Skolen blir innkalt til samtale med skoleeier dersom elevundersøkelsen avdekker 

for høye mobbetall. 

I spørreundersøkelsen til skoleledelsen ble disse spurt om deres kjennskap til skolens mål i tilknytning 

til skolemiljø, se tabell 6-3:  

Tabell 6-3: Skoleledelsens vurderinger av skolens mål 

  
Svært 
stor grad Stor grad 

Verken/ 
eller 

Liten 
grad 

Svært 
liten 
grad Vet ikke 

I hvilken grad har skolen 
konkrete mål i arbeidet 
med å oppnå et godt 
psykososialt miljø for 
elevene? 

36,5 % 

23 

57,1 % 

36 

6,4 % 

4 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

I hvilken grad evaluerer 
skolen hvorvidt skolens 
målsettinger for det 
psykososiale miljøet nås? 

22,6 % 

14 

59,7 % 

37 

14,5 % 

9 

1,6 % 

1 

1,6 % 

1 

0,0 % 

0 
N=63 (62 på spørsmål 2) 

Tabell 6-3 viser at det oppleves at skolene har mål for arbeidet med det psykososiale arbeidet. Det 

imidlertid flere skoleledere som svarer «verken/ eller», «uenig» eller «svært uenig» på om skolen 

evaluerer om målene nås. Av de som har svart et av disse alternativene er 81% ledere ved en 

barneskole, noe som kan tyde på at barneskolene i noe mindre grad evaluerer måloppnåelsen 

sammenlignet med ungdomsskolene. 

Alle skolene har også utarbeidet egne handlingsplaner for et godt læringsmiljø. I disse handlings-

planene blir skolens målsettinger i arbeidet med å sikre et godt og trygt skolemiljø beskrevet nærmere.  
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6.2.4 Rutiner for å sikre kompetanse om regelverket og oppgaver 
 

Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta 
oppgaver 

Skoleeier må sørge for at medarbeiderne har nødvendig kompetanse i forhold til det ansvar de har 
og de oppgaver de skal utføre. Skoleeier bør kartlegge kompetansebehov og sørge for at alle 
medarbeiderne får den opplæring og etterutdanning de trenger for å ivareta ansvar og oppgaver. 

 (Kilde: Utdanningsdirektoratets veileder for forsvarlig system) 

 

Skoleadministrasjonen opplyser at det er primært gjennom systemet 1310.no at det sikres at det 

forsvarlige systemet blir fulgt opp på skolene og at skolene jobber med kompetansetiltak. Et eksempel 

er at i juni får rektorene beskjed om at skolens forsvarlige system må oppdateres i forkant av skolestart. 

Det er rektor som har ansvaret for å kartlegge og sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse, 

ettersom rektor har eget budsjett og personalansvar. Skolen må se til at lovens krav til kompetanse er 

oppfylt, å sende ansatte på kurs og bruke pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som kompetanse-

leverandør. Skoleeier opplyser at 1310.no sikrer gjennomføring og dokumentasjon av opplæring/ 

kompetanse lokalt.  

Skoleadministrasjonen følger som et program for opplæring/ kompetanseheving av nye avdelings-

ledere i deres første år som ledere i sandefjordskolen. Opplæringen har blitt gitt de siste tre år (etter 

kommunesammenslåingen), og følger stort sett den samme malen hvert år. Et av punktene på 

agendaen er «oppfølging av elever faglig og sosialt», der elevenes skolemiljø og kapittel 9 A er tema. I 

tillegg kommer mentorordningen, som innebærer faste veiledningstreff med mentor (en erfaren 

skoleleder) etter et fast oppsett. I mentorsamtalene åpnes det også for å diskutere skolemiljøsaker 

(anonymt). 

Revisor får også opplyst at oppvekst og kunnskap får informasjon fra flere kilder som kan avdekke 

eventuelt behov for kompetanse, for eksempel tilbakemeldinger fra rektorer, aktivitetsplaner med 

mer. Fylkesmannen har også en rolle her, terskelen for å sende klagesak til fylkesmannen er lavere 

med det nye lovverket, og fylkesmannens gjennomgang av klagesakene er også en kilde for læring.  

Oppvekst og kunnskap bruker saker (anonymisert) fra Fylkesmannen som caser for å fremme læring i 

skoleledelsen. For å fremme læring i hele organisasjonen settes også sammen lederteam på tvers av 

skolene.  

Av de rektorene, lærerne og øvrige personale revisjonen har intervjuet i dette prosjektet så mente 

flertallet seg kompetente til å sikre skolens aktivitetsplikt. Både fra rektorleddet og de øvrige ansatte 

ble det likevel erkjent at dette er en utfordrende materie, som det med fordel kan fokuseres mer på. 

Flere påpekte at det var særlig ønskelig med mer kompetanse på de aller vanskeligste sakene, og da 

gjerne på hensiktsmessige tiltak. Mer casebasert opplæring ble også etterlyst. I spørreundersøkelsene 

var revisor blant annet opptatt av om skolens ansatte og skoleledelse opplevde å ha kompetanse for 

oppfølging av pliktene i opplæringsloven § 9A-4.  
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Tabell 6-4: Skolens ansatte: Informasjon og opplæring om plikter 

Spørsmål Ja Nei Vet ikke 

Jeg er blitt informert om hva som ligger i min 

plikt til følge med om elevene har et trygt og 

godt skolemiljø 95,9% (419) 2,3% (10) 1,8% (8) 

Har du fått opplæring i hvordan du skal 

overholde aktivitetsplikten som er beskrevet i 

opplæringsloven § 9A-4?  89,2% (390) 6,0% (26) 4,8% (21) 

N=437 

Tabell 6-5: Skoleledelse: Opplæring om aktivitetsplikten 

Spørsmål Ja Nei Vet ikke 

Har du fått opplæring i hvordan din skole skal 

overholde aktivitetsplikten som er beskrevet i 

opplæringsloven § 9A-4? 93,7% (59) 4,8% (3) 1,6% (1) 

N=63 

Blant undervisningspersonalet har over 95 prosent svart at de har fått informasjon om hvilke plikter 

de har etter aktivitetsplikten. Det er også nesten 90 prosent av undervisningspersonalet som mener at 

de har fått opplæring i hvordan de skal overholde aktivitetsplikten. Blant skoleledelsen er det også 

godt over 90 prosent som har svart at de har fått opplæring i hvordan skolen deres skal overholde 

aktivitetsplikten.  

Revisor har også spurt skoleledere om hvilke områder skolen deres trengte mer kompetanse. I alt var 

det 38 respondenter som svarte. Av disse var det 14 respondenter som svarte nei eller på annen måte 

utrykket at det ikke var behov for ytterligere kompetanse. Noen av respondentene som kom med 

innspill var det flere som oppga mer enn et tema, disse er skilt fra hverandre i oversikten. Revisor har 

i tabell 6-6 oppsummert innspillene per tema.  

Tabell 6-6: Skoleledelse: tema hvor det er behov for ytterligere kompetanse 

Tema Antall ganger nevnt 

Tiltak 4 

Adferdsvansker 3 

Komplekse saker 3 

Oppfriskning av plikter/ansvar 3 

Aktivitetsplan 2 

Definisjon av uttrykk i opplæringsloven § 9A-4 2 

Dokumentasjon 2 
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Tema Antall ganger nevnt 

System for oppfølgning (opprette felles system) 2 

Involvere elever 2 

Aktivitetsplikt når en ansatt krenker en elev 1 

Aktivitetsplikt 1 

Felles retningslinjer for bestemte tilfeller 1 

Forebygging 1 

Klasseledelse 1 

Nødrett 1 

Spesial kompetanse (sosialfaglig/psykososialt) 1 
 

6.2.5 Rutiner for rapporteringer og tilbakemeldinger 
 

Rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for rapporteringer og tilbakemeldinger  

Det er viktig at det er klarhet i hvilket ansvar de forskjellige leddene i kommunen har for 
rapporteringer og tilbakemeldinger når det avdekkes manglende overholdelse av gjeldende regler 
og forskrifter. Det er et ledelsesansvar å ha fokus på dette. Rutiner for rapporteringer og tilbake-
meldinger bør inngå i skoleeiers ordinære plan- og rapporteringsarbeid.  

(Kilde: Utdanningsdirektoratets veileder for forsvarlig system) 

 

I Utdanningsdirektoratets veileder fokuseres det på at skoleeier bør ha rutiner/ tiltak som er egnet til 

å avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Revisor 

understreker at det i tilknytning til dette prosjektet er det manglende overholdelse av opplæringsloven 

§ 9 A-4 som revisor har fokusert på. Revisor har i den forbindelse fokusert på om Sandefjord kommune 

har et kvalitetssystem som fanger opp avvik knyttet til manglende oppfølging av skolens aktivitetsplikt.  

Revisor får opplyst fra oppvekst og kunnskap at manglende oppfølging av aktivitetsplikten er alvorlig 

og skal registreres. Compilo brukes også som et avvikssystem. Avvikssystemet inneholder tre hoved-

kategorier avvik:  

1) HMS-avvik,  

2) Organisasjon/ internt 

3) Tjeneste/bruker.   

Figur 6-4 illustrerer hvordan Compilo er bygget opp i forhold til å melde avvik:  
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Figur 6-4: Compilo og registrering av avvik 

 

Oppvekst og kunnskap understreker til revisor at Compilo skal brukes til avviksrapportering ved 

manglende oppfølging av aktivitetsplikten. Det er ikke utarbeidet en spesifikk rutine på hvordan 

skolene skal melde avvik ved manglende oppfølging av aktivitetsplikten, men Oppvekst og kunnskap 

viser til at kommunens overordnede system for avviksrapportering skal følges av alle ansatte. På 

revisors spørsmål om det er definert hva slags type avvik som kan defineres som manglende oppfølging 

av aktivitetsplikten, viser skoleeier til at de  ansatte får gjennomgang av rundskriv Udir-3-201710 og 

rutinebeskrivelsene i Compilo ved oppstart på høsten. Det er spesielt dokumentene/ rutinene 

«Infoskriv nytt kapittel 9A», og «Veiledning aktivitetsplan», det her vises til.11  Revisor får opplyst om 

at aktivitetsplikten står beskrevet i nevnte infoskriv, og brudd på denne vil være å regne som avvik. 

Aktivitetsplikten er oppfylt:  

når skolen har gjennomført de aktivitetene som «med rimelighet kan forventes i den konkrete 

saken».12  

Det er mulig å hente ut statistikk på meldte avvik i Compilo. Etter revisors forståelse er dette blitt gjort 

i mindre utstrekning i forhold til meldte avvik som omhandler aktivitetsplikten. Kommunen er også i 

en prosess hvor Compilo på sikt skal utfases.  Ny løsning internkontroll, til prosjektgruppas nåværende 

kjennskap, inneholder moduler og rapporteringsverktøy som i større grad enn med Compilo, kan innfri 

kravene i ny kommunelov § 25-1 (internkontroll i kommunen). Revisor får oppgitt at på sikt kan den 

nye løsningen blir et godt verktøy i den helhetlige styringen. Det var planlagt at løsningen med 

modulene avviksbehandling, dokumenter og ROS (i den prioritet) skulle tas i bruk 1. januar 2020. 

Revisor har fått opplyst at dette ikke mulig blant annet på grunn av en stor omorganisering av 

kommunen. Målet med igangsettelsen er nå revurdert til 01.09.2020.  

Revisors intervjudata tyder på at ansatte benytter Compilo i forhold til avviksrapportering, men at 

dette gjøres i liten utstrekning i forbindelse med eventuelle brudd på aktivitetsplikten. Revisors 

                                                           

10 OK viser spesifikt til:  Udir-3-2017, 6.4.1 «plikt til å følge med jf Opplæringslovens § 9A-4 første ledd» står det 
følgende: «Plikten kan innebære alt fra inspeksjonsordninger til tilsyn i garderober. Det er i det hele tatt viktig at 
alle som arbeider ved skolen har lav terskel for å bry seg med hva elevene driver med» 
11 Se avsnitt 6.2.3, side 19 for mer informasjon om disse rutinebeskrivelsene, se også vedlegg 2 og 3.  
12 Kilde: Infoskriv om nytt kapittel 9A, side 5.  
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intervjudata tyder på at skolene primært bruker Compilo til å melde HMS-avvik, eksempelvis ved 

registrering av uønskede hendelser ved vold og trusler fra elever til lærere. Ingen av de ansatte 

revisjonen intervjuet på skolenivå mente at de hadde meldt avvik knyttet til brudd på aktivitetsplikten.  

Oppvekst og kunnskap har også jobbet med stikkprøvekontroller, og har positive erfaringer med dette. 
Gjennomføring av stikkprøver er nyttig, og det er ønskelig å videreutvikle bruken av stikkprøver. Dette 
fremheves som en nyttig kilde til læring og forbedring i hele skolen. En mulig variant av gjennomføring 
av stikkprøver er å gå dypere inn å se på det systematiske arbeidet på en enkeltskole. I juni 2019 ble 
det foretatt stikkprøver på skolens etterlevelse på halvårsvurdering, med fokus på vurdering av elevens 
trivsel. Etter oppvekst og kunnskaps vurderinger var det ikke gode nok vurderinger på dette området, 
da det skal være egen og utdypende vurdering. Dette ble fulgt opp i rektormøte, hvor skole-
administrasjonen tydeliggjorde viktigheten av gode og skriftlige vurderinger. Det ble også gjennomført 
stikkprøvekontroller av aktivitetsplaner i vår. Momenter som ble vurdert var om riktig plan ble brukt 
og kvaliteten på tiltakene. Funn fra disse stikkprøvene ble også tatt opp på rektormøte. Kontrollen 
viste også variasjoner på kvaliteten på tiltakene og at det var satt for lang tidsramme på planen.  Dette 
har medført enderinger i ny mal.  
 

6.2.6 Rutiner for å bekrefte god tilstand og avdekke/forebygge manglende 
overholdelse av gjeldende lovverk  

 

Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand - og/eller avdekke 
og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.  

Skoleeier bør gjennomføre en risikovurdering for å kartlegge og analysere kritiske områder som kan 
ha en konsekvens for evnen til å oppfylle regelverket. Risikovurderingen danner grunnlaget for hvilke 
tiltak skoleeier velger å iverksette for å begrense risikoen. Skoleeier bør også gjøre en vurdering i 
forhold til hvilke deler av regelverket hvor risikoen for svikt anses som størst. Denne vurderingen bør 
innebære en kartlegging basert på blant annet erfaringer og rapporteringer fra ulike nivå hos 
skoleeier.  

(Kilde: Utdanningsdirektoratets veileder for forsvarlig system) 

 

Revisor ba skoleadministrasjonen om å gi en tilbakemelding på om det er gjennomført en vurdering av 

hvilke deler av regelverket knyttet til skolenes aktivitetsplikt, hvor risikoen for svikt ansees å være 

størst. Revisor har fått opplyst at det er gjennomført Risiko og sårbarhets (ROS) analyser som har 

synliggjort tendenser hvor risiko for svikt anses å være størst. ROS-rapporten Alvorlige hendelser i 

skolen er utarbeidet med utgangspunkt i at politistasjonssjefen uttrykte i Politiråd (mai 2018), en 

bekymring for vold og trusler fra elever på skolen i Sandefjord. Det ble i den forbindelse etterlyst felles 

rutiner for å forebygge vold og trusler. Kompetanseheving i ROS-analyse hos skoleledelse og verne-

ombud igangsatt i september som direkte tiltak.  

Oppvekst og kunnskap har også under utarbeidelse en tverrfaglig ROS-analyse. Og det foreligger et 

foreløpig utkast til beredskapsplan. Arbeidet omfatter både krisesituasjoner og situasjoner i forhold til 

elever eller elevgrupper i sårbare situasjoner.  I den forbindelse lages det også tiltakskort som skal sikre 

en lik praksis på tvers av skolene. Dette er fortsatt under arbeid og endelig form er enda ikke landet.  

Det har også nylig vært kurs om skolens ROS arbeid. Skoleadministrasjonen fremhever at det er viktig 

at skolen gjennomgår sine ROS analyser flere ganger i året for å ta hensyn til endringer i elevgruppen. 

I intervjuene revisor har gjort ute på skolene fremkom at rektor og verneombud har vært på risiko-
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analysekurs i regi av kommunen. Dette ble vurdert som nyttig. Det har også vært fokus på vold og 

trusler, etter at dette ble vurdert som et risikoområde. Beefing (avtalt slåssing) er også et område som 

er vurdert som risikoutsatt. For øvrig melder skoleledelsen at det er svært tett oppfølging av den 

enkelte elev i Sandefjordskolen, noe som også bidrar til kartlegging. 

6.2.7 Beskrivelse av ansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet  
 

Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å sikre at 
det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 

Et forsvarlig system «lever» i organisasjonen. Dette forutsetter en kontinuerlig prosess hos skole-
eier. Systemet skal forankres i skoleeiers helhetlige ledelses- og styringssystem. Systemet bør ikke 
komme på siden av det vanlige plan- og utviklingsarbeidet, men inngå i skoleeiers ordinære 
styrings- og ledelsesdokument.  

(Kilde: Utdanningsdirektoratets veileder for forsvarlig system) 

 

Revisor ba skoleadministrasjonen om å redegjøre for hvordan Sandefjord kommune sikrer at 

organisasjonsstrukturen gir rammeverket for å planlegge, gjennomføre og kontrollere aktivitetene på 

de ulike nivåene i virksomheten. Revisor ba også skoleadministrasjonen om å vurdere hvorvidt det er 

tatt stilling til hvordan data og annen informasjon kan brukes best mulig i organisasjonen for å oppnå 

utvikling og kvalitetsforbedring for å sikre oppfyllelse av opplæringslovens § 9 A-4. 

Revisor får opplyst at skoleadministrasjonen er kontinuerlig opptatt og engasjert i videreutvikling og 

kvalitetsforbedring. Det er mange samarbeidspartnere for å oppnå dette i tillegg til egen innovasjon 

innenfor rammeverket og de ulike nivåene. Per tiden er følgende pågående:  

 Kompetanseheving av rektorer og avdelingsledere i Learning Walks og OTL (open to 

learning comumincation)  

 Mentorordning for nyansatte ledere  

 Etablering av ny organisering for veiledning i samarbeidende lederteam 

Skoleadministrasjonen opplyser at det utarbeides årlige tilstandsrapporter og tiltakskjeder på både 

skoleeiernivå og skolenivå. Kommunens forsvarlige system bygger på kontinuerlig analyse, bevegelse 

og oppdateringer og gode systemer som sikrer dette. Det har skoleadministrasjonen gjennom en 

systematisk drift etter følgende modell: 
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Figur 6-5: Sandefjord kommunes modell for kvalitetsutvikling i skolesektoren 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I revisors intervju med rektorene ble det fremhevet av alle at skoleadministrasjonen bestreber seg på 

å levere et forsvarlig system som lever i organisasjonen. Alle de intervjuede rektorene var enige om at 

dagens system var av mye bedre kvalitet sammenliknet med for kun få år siden. Rektorene med 

erfaring fra andre kommuner enn Sandefjord kommune, opplevde at Sandefjord kommune jobbet 

særlig godt på systemnivå.  

6.2.8 Revisors vurderinger og konklusjon av kommunens forsvarlige system 
Oversikt over aktuelle lover, forskrifter og styringsdokumenter på opplæringsområdet 
Revisor vurderer at Sandefjord kommune har gjennom flere elektroniske system sørget for å gi 

skoleansatte oversikt over aktuelle lover, forskrifter og styringsdokumenter i arbeidet med opplærings-

loven § 9A-4. Revisor vil trekke frem systemet 13.10.no, som et positivt verktøy for samhandling 

mellom skoleeier og skolene. Etablering av Teams har også etter revisors vurderinger også vist seg som 

et verktøy som brukes aktivt, og som har høstet positive tilbakemeldinger.  

Beskrivelse av hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling 
Revisor vurderer at Sandefjord kommune har gjennom flere dokumenter og politiske vedtak 

tydeliggjort hvilke prinsipper og ansvarslinjer som vektlegges for ledelse i kommunen. I skolen har 

avdelingsledermodellen blitt sentral, og revisors intervjuer på skolenivå tyder på at denne modellen 

oppleves som positiv. Revisor vurderer at selve avdelingslederrollen er svært sentral i 9A-sakene, men 

revisors undersøkelser tyder også på at denne rollen oppleves som krevende.  

Revisor vil også understreke at skoleadministrasjonen har gjennom flere sentrale rutinedokumenter, 

vektlagt hvilke oppgaver, ansvar og plikter alle skolens ansatte har for å følge opp de ulike delpliktene. 

Revisor vurderer at svarfordelingen fra spørreundersøkelsene viser at det er noe uklarhet knyttet til 

om skolen har en tydelig fordeling av ansvar i forbindelse med skolens arbeid med aktivitetsplikten. 

Revisor vurderer at siden alle ansatte ved skolen har plikter etter opplæringslovens § 9A-4 bør skolen 

tilstrebe at det er en tydelig ansvarsfordeling som alle ansatte er kjent med.  

Revisor vurderer det som positivt at det er utarbeidet overordnede styringsmål og forventninger for 

kommunens arbeid med skolemiljø. Revisor vurderer også at skolene gjennom blant annet 

utarbeidelse av egne handlingsplaner for et trygt og godt læringsmiljø, har utdypet skolens arbeid med 

å etterleve aktivitetsplikten.  
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Rutiner for å sikre kompetanse til å vurdere regelverket og til å ivareta oppgaver 
Skoleadministrasjonen har lagt opp til at det er skolens rektor som har ansvaret for å kartlegge og 

sørge for at ansatte på sin skole har den tilstrekkelige kompetansen. Revisor vurderer at skole-

administrasjonen har oversikt over skolenes arbeid med kompetanse ut fra systemet 1310.no.  

Revisors ser positivt på at skolens ansatte i stor grad vurderer at de er gjort kjent med sine plikter. 

Revisor ser også at skolens ansatte også vurderer i stor grad å ha fått opplæring for å kunne utføre sine 

plikter. Skoleledelsen synes også samstemt i dette da også disse i svært stor grad vurderer at skolen 

har den nødvendige kompetanse.  

Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger 

Revisor vurderer det som sentralt at skoleadministrasjonen har gode rutiner og tiltak som er egnet til 

å forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Revisor ser at kommunen har 

etablert Compilo som et kvalitetssystem hvor skolene melder avvik. Primært er det HMS-avvik som 

meldes blant skolens ansatte. Revisor vurderer at kommunens system kan benyttes ved manglende 

oppfølging av aktivitetsplikten. Revisors undersøkelser tyder på at det er noe usikkerhet blant ansatte 

på når avvik på manglende oppfølging av aktivitetsplikten skal meldes i Compilo. Revisor vurderer at 

tydeligere retningslinjer overfor skolene og en systematisk oppfølging av avvik knyttet til skolens 

aktivitetsplikt, kunne ha vært positivt. Revisor vurderer det også som positivt at skole-

administrasjonens stikkprøvekontroller har medført endringer i maler og praksis.  

Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten 

Risikovurderinger er sentralt for å kartlegge og analysere kritiske områder som kan ha en konsekvens 

for evnen til å oppfylle regelverket. Revisor ser at skoleadministrasjonen har gjennomført risiko-

vurderinger, og vurderer at det som viktig at arbeidet med den tverrfaglige ROS-analysen og arbeidet 

med beredskapsplan ferdigstilles.  

Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet 

Et forsvarlig system er et «levende» system, som forutsetter en kontinuerlig prosess hos skole-

administrasjonen. Det er revisors vurdering at skoleadministrasjonen er kontinuerlig opptatt av videre-

utvikling og kvalitetsforbedring, noe som også støttes gjennom revisors intervjudata.  

Revisors overordnede konklusjon er at Sandefjord kommune som skoleeier har etablert et forsvarlig 

system for å sikre at kravene i opplæringsloven § 9A-4 blir oppfylt, men at systemet på enkelte områder 

kan styrkes.    

6.3 Oppfølging av kvalitetsvurderinger  
 

Revisjonskriterium 2: Sandefjord kommune må ha et system for å sikre at nasjonale kvalitets-
vurderinger blir fulgt opp,  jf. opplæringsloven § 13-10. 

 

Som det framgår av revisjonskriteriet pålegger opplæringsloven § 13-10 kommunen ha et system for 

å følge opp nasjonale kvalitetsvurderinger. Det følger av samme paragraf at en del av denne 

oppfølgningen er at kommunen skal utarbeide en tilstandsrapport for skolen hvert år. Denne skal 

behandles av skoleeier, dvs. kommunestyret. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale lærings-

resultater, frafall og læringsmiljø, jamfør opplæringsloven § 13-10. Den årlige tilstandsrapporten er 
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derfor sentral for rådmannens rapportering til kommunestyret om drift og måloppnåelse i 

skolesektoren.  

I tillegg rapporterer hver skole i Sandefjord på sine egne resultater til seksjonsleder for skole hvert år. 

Denne rapporteringen blir gjort i felles rapportmal kjent som «Vår skole». 

For å vurdere kommunens system for kvalitetsvurdering, har revisor avgrenset dette til:  

 Årlig politisk behandling av tilstandsrapporter 

 Rapportering til politisk nivå om oppnåelse av mål på skolemiljø, slik dette fremgår av tilstands-

rapportene 

 Rapportering fra den enkelte skole gjennom Vår skole-rapporten 

6.3.1 Nasjonale kvalitetsvurderinger og statistikk 
Nasjonalt utføres det en rekke kvalitetsvurderinger og det utarbeides mye statistikk på resultatene til 

skoler i Norge. Nasjonale kvalitetsvurderinger inkluderer:  

 Elevundersøkelsen (7. og 10. trinn)  

 Nasjonale prøver (5., 8. og 9. trinn) 

I tillegg lager Utdanningsdirektoratet nasjonal statistikk på blant annet:  

 Skolebidragsindikatorer (1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn).  

 Standpunktskarakterer (10. trinn) 

 Eksamenskarakterer (10. trinn) 

 Grunnskolepoeng (10. trinn) 

6.3.2 Tilstandsrapporter i Sandefjord kommune 
Tilstandsrapport 2017 
Tilstandsrapport skole 2017, ble i perioden juni-oktober 2017 behandlet i formannskapet, ungdoms-

rådet, Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap og kommunestyret. 13  I saksfremlegget til denne 

rapporten står det at årets tilstandsrapport er spesiell på grunn av kommunesammenslåingen. 

Ettersom resultatene innhentes over et skoleår og ikke et kalenderår, har Sandefjord kommune ikke 

en felles oppstilling for skoleåret 2016/17. Elevundersøkelsen er imidlertid sammenfattet for den nye 

kommunen.  

Tilstandsrapport 2018 
Tilstandsrapport skole 2018, ble i perioden mai-juni 2018 behandlet i Hovedutvalget for oppvekst og 

kunnskap, formannskapet og kommunestyret. I denne tilstandsrapporten ble den nye kommunens 

samlede resultater presentert.  

Tilstandsrapport 2019 
Tilstandsrapport skole 2019, ble i perioden mai-juni 2019 behandlet i Ungdomsrådet, Hovedutvalget 

for oppvekst og kunnskap, formannskapet og kommunestyret.  

6.3.3 Rapportering på politiske vedtatte mål for skolemiljøet i Sandefjordskolen  
Rapporteringen på skolemiljøet i tilstandsrapporten vil også være en rapportering på måloppnåelsen i 

skolens arbeid for å sikre elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-2. 

                                                           

13 Revisor viser til litteraturlisten for saksnummer for behandling av tilstandsrapporter for 2017-2019.  
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Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap har vedtatt målsetninger for det psykososiale skolemiljøet 

(jf. HOK-sak 40/17). Målindikatorene er hentet fra elevundersøkelsen:  

Andelen elever som oppgir at de mobbes på skolen skal være under 1 (skala fra 1-6) 

Andre indikatorer måles i en skala fra 1-5, der 5 er høyeste verdi. Følgende indikatorer skal oppnås 
innen 2021: 

 Andelen som oppgir at de trives på skolene er 4,5 
 Motivasjon: 4,2 
 Faglig utfordring: 4,2 
 Motivasjon: 4,214 
 Vurdering for læring: 4 

 

Revisor vil påpeke at indikatoren for mobbing i elevundersøkelsen har blitt endret siden vedtaket i 

HOK. Den nye indikatoren i elevundersøkelsen angir hvor mange prosent av elevene som har svart at 

de har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger den siste måneden eller oftere. Målet for mobbing på den 

gamle skalaen var «under 1» på en skala som gikk fra 1-6, og i målsetningen heter det at 

«Sandefjordskolen skal ha nullvisjon angående mobbing». Siden målene ble vedtatt i HOK på slutten 

av 2017, har revisor kun sett på hvordan det er rapportert på disse målene i tilstandsrapporten for 

2018 og 2019: 

Tabell 6-7: Rapportering på politisk vedtatte mål for skolemiljø i tilstandsrapporten.  

 Tilstandsrapport 2018 Tilstandsrapport 2019 

Mobbing Både 7. og 10. trinn oppgitt i 
rapporten.  
Omtalt i saksutredning. 

Både 7. og 10. trinn oppgitt i 
rapporten. 
Omtalt i saksutredning. 

Andelen som 
oppgir at de trives 
på skolene 

Kun 7. trinn oppgitt i rapporten.  Ikke oppgitt i rapporten.  
Omtalt i saksutredning. 

Motivasjon Kun 7. trinn oppgitt i rapporten. Ikke oppgitt i rapporten.  
Omtalt i saksutredning. 

Faglig utfordring Kun 7. trinn oppgitt i rapporten. Ikke oppgitt i rapporten.  
Omtalt i saksutredning (kun 7. trinn). 

Vurdering for 
læring 

Kun 7. trinn oppgitt i rapporten. Ikke oppgitt i rapporten.  
Omtalt i saksutredning. 

 

Resultater for skolemiljø i elevundersøkelsen 
Rådmannens rapportering gjennom tilstandsrapporten gir ikke detaljerte opplysninger om status på 

politiske målsettinger. Revisor ønsker å belyse status på de indikatorene fra elevundersøkelsen hvor 

det er satt politiske mål for skolemiljø. Indikatoren mobbing er et prosenttall og et lavt tall være bedre 

                                                           

14 Revisor ser at indikatoren motivasjon står beskrevet to ganger i vedtaket fra HOK-sak 40/17.  
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enn et høyt (se merknad til tabellen for nærmere forklaring). De øvrige indikatorene er en skala fra  

1-5, hvor fem er det beste.  

Tabell 6-8: Resultat fra elevundersøkelsen og politiske bestemte mål for skolemiljøet i Sandefjord-

skolen.  

Indikator 2016-17 2017-18 2018-19 Målsetning 2021 

Mobbing 7. trinn: 9,1 
10. trinn 8,1 

7. trinn: 7,2 
10. trinn: 9,8 

7. trinn: 7,2  
10. trinn: 12,2 

1 (tidl. skala, se 
merknad) 

Andelen som 
oppgir at de 
trives på skolene 

7. trinn: 4,4 
10. trinn: 4,2 

7. trinn: 4,3 
10. trinn: 4,1 

7. trinn: 4,3 
10. trinn: 4,1 

4,5 

Motivasjon 7. trinn: 4,0 
10. trinn: 3,6 

7. trinn: 3,8 
10. trinn: 3,4 

7. trinn: 3,8 
10. trinn: 3,4 

4,2 

Faglig utfordring 7. trinn: 4,1 
10. trinn: 4,3 

7. trinn: 4,1 
10. trinn: 4,3 
 

7. trinn: 4,1 
10. trinn: 4,3 

4,2 

Vurdering for 
læring 

7. trinn: 3,8 
10. trinn: 3,2 

7. trinn: 3,9 
10. trinn: 3,3 

7. trinn: 3,9 
10. trinn: 3,2 

4 

Kilde: Udir, elevundersøkelsen, offentlige skoler, begge kjønn, 7. og 10. trinn (separat).  

Merknad: Mobbing vises som prosentandelen som har oppgitt at det er mobbet 2-3 ganger i måneden eller 

oftere. Målsetningen er satt etter en tidligere skala på 1-6 hvor 1 var laveste resultat. Øvrige indikatorer er 

gjennomsnittsverdien på en skala fra 1-5, hvor 5 er best.  

Tabell 6-8 viser at politiske målsettinger for skolemiljøet i 2021 er per 2018-19 i all hovedsak ikke er 

oppnådd. Revisor presiserer at målene er satt for 2021 og derfor vil dagens tall kun være en 

underveisstatus. Tabellen viser at resultatene for indikatoren for mobbing for 10. trinn i 2018/19, 

skiller seg ut negativt ut. I tilstandsrapporten for 2019 fremkommer det at;   

Prosentandelen elever på 10. trinn som oppgir at de blir mobbet er vesentlig høyere enn både 

Vestfold og nasjonalt, noe som er gjenstand for analyse og drøfting i rektorkollegiet, i 

utviklingssamtaler mellom seksjonsleder og skolenes lederteam («Vår skole») og ved den enkelte 

skole. Det har så langt ikke vært mulig å identifisere entydige årsaksforklaringer, men det sosiale 

aspektet er et av temaene som en ekstern aktør skal vurdere sammen med en rekke øvrige 

faktorer. 

Revisor har fått oversendt dokumentasjon som viser hvordan kommunen har arbeidet spesielt 

resultatene på mobbing fra denne elevundersøkelsen. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse til 

rektorer der det var spørsmål om resultatene fra deres skole og hvilke tiltak som var satt i verk. 

Resultatene fra elevundersøkelsen på mobbing ble også tatt opp i rektormøte 07.03.19. I dette møtet 

ble både resultatene presentert og rektorene drøftet temaet i grupper. 

6.3.4 Vår skole 
Hvert år utarbeider alle skolene i Sandefjord kommune rapporten «Vår skole». Denne rapporten 

bygger på en felles mal utformet av skoleadministrasjonen. 15  Denne rapporten utgjør en del av 

                                                           

15 Se vedlegg 4.  
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hvordan Sandefjord kommune følger opp nasjonale kvalitetsvurderinger, jamfør opplæringsloven § 13-

10. 

Rapporten brukes av seksjonsleder skole for å følge opp arbeidet ved den enkelte skole. Dokumentet 

skal danne utgangspunkt for dialog og forpliktende avtaler mellom skoleledelsen og seksjonsleder, 

samt resultatoppfølging av den enkelte skole. Det er en forventing om at skoleledelsen og ansatte selv 

analyserer og vurderer resultatene i forhold til målene som er satt opp. «Vår skole» består av tre deler:  

1. Datagrunnlag 

2. Skolens mål, tiltak og evaluering 

3. Oppfølging 

Det er et eget årshjul knyttet til «Vår skole». Skolene skal innen 1. februar ha sendt inn del 1 og 2. I 

mars og april har seksjonsleder skole oppfølgingssamtaler med skoleledelsen, i den forbindelse 

utarbeides også rapportens del 3.  

Revisor har mottatt tre eksempler på «Vår skole» rapporter fra skoleåret 2018-19, i tillegg har revisor 

mottatt malen som skolene bruker for sin rapportering.  

I del 1, datagrunnlag er det i malen et oppsett på hvilke indikatorer som skolen skal rapportere på. En 

av temaene er elevundersøkelsen. Her skal skolen rapportere på resultat på spørsmålene «Trives du 

på skolen?» og «Er du blitt mobbet av andre elever de to siste månedene?». I tillegg skal skolen velge 

to utfordringsområder. Inkludert innværende år skal det rapporteres for de siste fire årene.  

I del 1 er det også et eget avsnitt til skolens arbeid med et trygt og godt skolemiljø, her skal skolen 

krysse av om «skolen har gjennomført/gjennomfører alle punktene i den kommunale handlings-

planen.» I tillegg ser revisor fra de framlagte eksemplene at skolen skriver om sitt arbeid på området.  

I del 2, skal skolen beskrive «Skolens mål, tiltak og evaluering». Fra malen framgår det ikke hvilke mål 

som skal fastsettes i denne delen, men revisor ser at mål skal knyttes til kommunale delmål og videre 

skal det fastsettes skolens mål, skolens tiltak og vurdering. Samtlige av de tre skolene revisor har 

mottatt rapport for har vist til både målet «Sikre at alle elver har et godt psykososialt læringsmiljø» og 

nullvisjon for mobbing.  

Revisor har fått oversendt en oversikt som viser avtalene som seksjonsleder har i 2019 for å gå 

igjennom «Vår skole» med den enkelte skole i Sandefjord. Revisor har også fått framlagt en 

presentasjon av «Vår skole» som ble fremlagt for Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap den 

14.06.18. Tre skoler ble presentert med fokus på indikatorer for læringsresultater.  

6.3.5 Revisors vurdering av system for å følge opp nasjonale kvalitetsvurderinger 
Revisor vurderer at Sandefjord kommune har oppfylt kravet om at rådmannen skal framlegge en årlig 

tilstandsrapport i årene 2017-2019. Rapportene har vært til politisk behandling, i tråd med opplærings-

lovens § 13-10.  

Hovedutvalg for kunnskap og oppvekst vedtok i 2017 mål for det psykososiale skolemiljøet i Sandefjord 

kommune, målene skal nås innen 2021. Revisor anser det som viktig at rådmannen rapporter tilbake 

til politisk nivå på disse målene og at tilstandsrapporten er en naturlig arena for dette.  

Tilstandsrapportene for 2017 og 2018 sammenstiller ikke indikatorene med de politiske vedtatte 

målene for skolemiljø. Revisors sammenstilling av indikatorer fra elevundersøkelsen sett i forhold til 

de politiske målene, viser at kommunen i all hovedsak enda ikke har nådd ambisjonsnivået. Revisor vil 

understreke at dette er politiske målsettinger som skal nås innen 2021 og at dette derfor er underveis-

rapporteringer.  
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Revisor merker seg at indikatoren for mobbing i elevundersøkelsen er endret etter hovedutvalget 

fastsatte mål for skolemiljø. Revisor vurderer det som sentralt at det er samsvar mellom mål og 

indikatorer, slik at rapportering blir mest mulig korrekt. Sandefjord kommune bør derfor sikre at 

indikator for resultatmål for mobbing samsvarer med gjeldende indikator i Elevundersøkelsen ved en 

eventuell revidering. 

Revisor vurderer at skoleadministrasjonen gjennom Vår skole-rapporteringen har sikret en årlig 

rapporteringslinje fra skolenivå til seksjonsleder skole, hvor det rapporteres på de nasjonale kvalitets-

indikatorene. Skolene rapporterer etter en felles mal. Likevel ser revisor at skolenes rapporter varierer 

noe på hvilken indikator på mobbing fra elevundersøkelsen som brukes. Videre er det også noen avvik 

på tallene som er rapportert i «Vår skole» på mobbing og trivsel, og det som er oppgitt i Skoleporten 

(dette kan skyldes at skoleporten kun har resultater for 7. og 10. trinn, mens skolene gjennomfører 

undersøkelsen for flere trinn). I forbindelse med evalueringen av egne mål i «Vår skole» ser revisor at 

det er betydelige forskjeller på hvordan dette er gjort i de rapportene revisor har fått framlagt. Revisor 

vurderer derfor at malen kan tydeliggjøres noe for å sikre lik rapportering fra skolene.  

6.4 Revisors overordnede konklusjon 
Revisors overordnede konklusjon er at Sandefjord kommune som skoleeier har etablert et forsvarlig 

system for å sikre at kravene i opplæringsloven § 9A-4 blir oppfylt, men at systemet på enkelte områder 

kan styrkes. Revisors undersøkelser tyder også på at skolene har positive erfaringer med skoleeiers 

forsvarlige system. Revisor vil likevel understreke betydningen av fortsatt systematisk godt arbeid på 

området, da kommunen fortsatt må arbeide for å nå de politisk vedtatte målsettinger innen 2021.  
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7. Problemstilling 2 
 

Problemstilling 2: Hvordan arbeider skolene i Sandefjord kommune for å sikre et trygt og godt 
psykososialt skolemiljø?  

 

Denne problemstillingen fokuserer på hvordan skolene arbeider for å sikre et trygt og godt psykososialt 

skolemiljø etter opplæringsloven § 9A-4. For å besvare problemstillingen med de tilhørende revisjons-

kriterium har revisor har benyttet seg av to spørreundersøkelser, en til skoleledelsen og en til 

undervisningspersonalet, samt i tillegg til intervjudata.16  

7.1 Revisjonskriterium 
Opplæringsloven § 9A-4 omhandler skolens plikter for å sikre at elevene har et trygt og godt 

psykososialt skolemiljø. Disse pliktene kan deles i fem delplikter, 17  som revisor vil basere dette 

kapittelet på. Revisor vil i tillegg se nærmere på skolens dokumentasjonsplikt. 

Revisjonskriterium: Skolene i Sandefjord kommune bør oppfylle de fem delpliktene som knytter seg 
til opplæringsloven § 9A-4 (jamfør Utdanningsdirektoratets rundskriv «Skolemiljø Udir-3-2017»):  

 Plikt til å følge med. 
 Plikt til å gripe inn. 
 Plikt til å varsle rektor. 
 Plikt til å undersøke saken. 
 Plikt til å iverksette tiltak og evaluere disse.  

Skolene i Sandefjord bør dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle de enkelte delpliktene i § 
9A-4, jf § 9A-4 6. ledd.  

 

I kapittelet vil revisor for hver delplikt kort beskrive denne, før revisor svarer opp disse med data fra 

spørreundersøkelsene og intervjuer. Til slutt vil revisor presentere hvilken erfaring Fylkesmannen i 

Vestfold og Telemark har med Sandefjord kommune når det kommer til skolemiljø. 

Respondentene i hver av to gjennomførte spørreundersøkelsene omtales som undervisningspersonale 

(lærere, assistenter og fagarbeidere) og skoleledelse (rektorer og avdelingsledere). 

7.3 Plikt til å følge med  
Alle som arbeider ved en skole har en plikt til å følge med på at elevene har et trygt og godt psykososialt 

skolemiljø, jamfør opplæringsloven § 9 A-4 første ledd. Dette innebærer både en individuell plikt for 

alle ansatte til å følge med, men også et ansvar for skolen, som må ha et system som kan fange opp 

elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø og eventuelle faktorer som kan være en utfordring for 

å sikre et trygt og godt psykososialt skolemiljø.  

                                                           

16 For mer informasjon om spørreundersøkelsene og intervjuene, se avsnitt 4.2. 
17 Kilde: Utdanningsdirektoratet, rundskriv, Skolemiljø Udir-3-2017 og Læringsmiljøsenteret, § 9A-4 
Aktivitetsplikten.  
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7.3.1 Kartlegging av skolemiljø 
I Utdanningsdirektoratets veileder framgår det at skolen bør involvere elevene i arbeidet med 

kartlegging av skolemiljøet. Et eksempel på hvordan elever kan involveres i kartleggingen av 

skolemiljøet er å bruke deres kunnskap om det er steder eller miljøer på skolen som de ansatte bør 

følge spesielt med på. Utdanningsdirektoratet framhever også at skolen har et spesielt ansvar for 

sårbare elever.  

Tabell 7-1: Skoleledelse: Involvering av elever i kartlegging og ansvar for sårbare elever 

 

Svært 
enig Enig 

Verken/ 
eller Uenig 

Svært 
uenig Vet ikke 

På min skole involveres 
elevene for å finne ut om 
det er noen bestemte 
steder og elevmiljøer på 
skolen de ansatte bør 
følge særlig med på. 

34,9 % 

22 

44,4 % 

28 

9,5 % 

6 

9,5 % 

6 

0,0 % 

0 

1,6 % 

1 

På min skole klarer vi å ha 
et skjerpet ansvar for 
elever med særskilt 
sårbarhet. 

42,9 % 

27 

54 % 

34 

3,2 % 

2 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 
N=63 

Figur 7-1: Skoleledelse: elever involveres for å finne ut om det er bestemte steder eller miljøer ansatte 

bør følge særlig med på 

 

N: Rektor=21, Avdelingsleder=422  
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Vet ikke 0 1
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Svært enig 8 14
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Flertallet av de ansatte på skolen som revisor intervjuet, sa at skolen regelmessig gjennomgår de ulike 

delpliktene i opplæringsloven § 9A-4, herunder plikten til å følge med.  En skole fortalte at de hadde 

gjennomført en grundig kartlegging av hvilke områder ved skolen som elevene vurderte som utsatte, 

noe som hadde vært svært nyttig og medførte konkret innsats på disse områdene. Enkelte av dem 

revisor intervjuet ønsket seg mer casebasert opplæring innenfor plikten til å følge med.  

Revisors vurdering 
Det framgår fra spørreundersøkelsen at skoleledere i stor grad mener at skolen klarer å ha et skjerpet 

ansvar for sårbare elever. 

Flertallet av skoleledelsen mener også at elevene involveres for å kartlegge om det er bestemte steder 

og elevmiljøer som de ansatte bør følge særlig med på. Revisor ser at 19 % av skolelederne har svart 

«verken/eller» eller «uenig» på spørsmålet om elevene involveres i arbeidet med å finne ut om det er 

steder eller elevmiljø som ansatte bør følge særlig med på. Avdelingslederne svarer noe mer negativt 

enn rektorene på dette punktet. Det kan ha sammenheng med at avdelingslederne er tettere på disse 

sakene, og således kjenner dem bedre.  

7.4 Plikt til å gripe inn 
Den andre delplikten i opplæringsloven § 9A-4 er plikten til å gripe inn mot mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Denne plikten gjelder for alle som jobber i skolen. Utdannings-

direktoratet vektlegger at ansatte er kjent med denne plikten som en del av skolens systematiske 

arbeid. Revisor har derfor undersøkt hvordan skoleledelsen og undervisningspersonalet opplever 

skolens kompetanse på området. 

7.4.1 Vurderinger av kompetanse i forbindelse med plikten til å gripe inn 
Revisor har spurt skoleledelsen om skolen har den nødvendige kompetanse til å ivareta plikten til å 

gripe inn, resultatet av dette spørsmålet vises i tabell 7-2.  

Tabell 7-2: Skoleledelse: skolens kompetanse til å overholde plikten til å gripe inn 

Spørsmål: Hvor enig/ uenig er du i følgende påstand? Skolen min har riktig og nødvendig 
kompetanse for å ivareta sin plikt for å gripe inn mot mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering elever imellom. 

Svært enig Enig Verken/ eller Uenig Svært Uenig Vet ikke 

41,3 % 

26 

46,0 % 

29 

6,4 % 

4 

6,4 % 

4 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 
N=63 

Revisor ser at de fleste i skoleledelsen er «svært enig» eller «enig» i at skolen har den nødvendige 

kompetansen for å oppfylle plikten til å til å gripe inn. Revisor har sammenlignet tallene for barne- og 

ungdomskoletrinnet, og ser at samtlige av de skolelederne som har svart «Verken/ eller» eller «Uenig» 

jobber på barneskoletrinnet, se figur 7-2. 
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Figur 7-2: Skoleledelsen: Skolens kompetanse til å overholde plikten til å gripe inn, fordelt på barne- og 

ungdomsskoletrinn.  

 

N= Barnetrinnet: 43, Ungdomstrinnet: 20 

Videre har revisor spurt undervisningspersonalet om hvordan de vurderer egen kompetanse i 

forbindelse med plikten til å gripe inn. Revisor har også spurt om lærerne er kjent med skolens adgang 

til å bruke makt overfor elever.  Resultatet er vist i følgende tabell:  

Tabell 7-3: Undervisningspersonale: Kompetanse til for å overholde plikten til å gripe inn. 

  Svært 
enig 

Enig Verken/ 
eller 

Uenig Svært 
Uenig 

Vet ikke 

Jeg er kjent med hvordan jeg 
skal gripe inn dersom en elev 
blir utsatt for krenkelser. 

42,0 % 

183 

52,5 % 

229 

3,4 % 

15 

1,4 % 

6 

0,2 % 

1 

0,5 % 

2 

Jeg er kjent med grensene for 
når jeg skal gripe inn i de 
ulike situasjonene som kan 
oppstå på skolen. 

33,7 % 

147 

50,5 % 

220 

10,6 % 

46 

3,4 % 

15 

0,9 % 

4 

0,9 % 

4 
N=436 

Over 90 prosent av undervisningspersonalet har svart «svært enig» eller «enig» på om de er kjent med 

hvordan de skal gripe inn. Andelen er noe lavere på spørsmålet om grensene for å gripe inn. Revisor 

har undersøkt om det er samme forskjell mellom barne- og ungdomstrinnet som hos skoleledelsen, 

men finner kun mindre forskjeller. Det er også kun mindre forskjeller på svarene til lærere og 

assistenter/ fagarbeidere. 

I intervjuene revisor avholdt ute på skolenivå var det enkelte som påpekte at plikten til å gripe inn i 

praksis kunne utfordrende overfor de mest utagerende elevene. Overfor et lite antall elever kan man 

oppleve seg nærmeste maktesløs. Det ble understreket at situasjonen var frustrerende for alle 
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involverte, det vil si også eleven og dens foresatte. Revisjonen er kjent med at Sandefjord kommune 

har fokus på vold og trusler.   

Revisors vurdering 
Flertallet av skoleledelsen er «svært enig» eller «enig» i at skolen har nødvendig kompetanse til å 

ivareta plikten til å gripe inn. Blant undervisningspersonalet er det også et stort flertall som har svart 

et av disse to alternativene på om de har kjennskap til hvordan de skal gripe inn. En noe lavere andel 

har svart dette på spørsmålet om de er kjent med grensene for å gripe inn.  

Revisor merker seg at blant skoleledelsen er det en lavere andel på barneskoletrinnet, sammenliknet 

med ungdomsskoletrinnet, som har svart «svært enig» eller «enig» på spørsmålet om skolen har den 

nødvendige kompetansen til å overholde plikten til å gripe inn. Det er kun små forskjeller i svarene gitt 

av undervisningspersonalet på barne- og ungdomstrinnet. Revisor ser positivt på at det kun er mindre 

forskjeller på svarene gitt fra lærere og assistenter/fagarbeidere på disse spørsmålene, da dette tyder 

på at hele undervisningspersonalet har fått samme informasjon.  

I intervju har revisor fått opplyst at Sandefjord kommune er kjent med utfordringen med at noen få 

elever utfordrer plikten til gripe inn. Fokuset på vold og trusler er således positivt.  

7.5 Plikt til å varsle rektor og skoleeier 
Den tredje plikten knyttet til 9A-4 er plikten til å varsle rektor ved kjennskap eller mistanke om at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Den enkelte rektor kan delegere mottak av varsler til andre, 

eks. en avdelingsleder, men vil uansett ha det overordnede ansvaret. I alvorlige tilfeller skal rektor 

varsle skoleeier. Revisor har undersøkt både undervisningspersonalet og skoleledelsen sin kjennskap 

til plikten om å varsle. 

Tabell 7-4: Undervisningspersonale: kjennskap til plikten om å varsle rektor 

Spørsmål: Hvor enig/ uenig er du i følgende påstand? Jeg er kjent med min plikt til å varsle 
nærmeste leder/ rektor ved all mistanke og kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkelser 
eller av andre årsaker ikke har det trygt og godt på skolen. 

Svært enig Enig Verken/ eller Uenig Svært uenig Vet ikke 

67,5 % 

289 

30,6 % 

131 

1,2 % 

5 

0,5 % 

2 

0,0 % 

0 

0,2 % 

1 

N=428 

Tabell 7-4 viser at over 98% av undervisningspersonalet har svar «svært ening» eller «enig» på 

spørsmålet om de er kjent med sin plikt til å varsle rektor. Også i undersøkelsen til skoleledelsen er det 

en lignende svarfordeling med 96% som har svart samme to alternativer på tilsvarende spørsmål, se 

tabell 7-16.  
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Tabell 7-5: Skoleledelse: kjennskap til plikten om å varsle skoleeier 

Spørsmål: Hvor enig/ uenig er du i følgende påstand? Jeg er kjent med rektors plikt til å 
varsle skoleeier ved alvorlige tilfeller hvor eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Svært enig Enig Verken/ eller Uenig Svært uenig Vet ikke 

78,7 % 

48 

18,0 % 

11 

3,3 % 

2 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 
N=61 

Revisor har også spurt undervisningspersonalet om hvor ofte de har varslet rektor eller nærmeste leder 

i skoleåret 2018-19.18 Likeså har revisor spurt skoleledelsen om hvor ofte skolen varslet skoleeier.19  

Figur 7-3: Undervisningspersonale: antall ganger respondenten har varslet rektor/nærmeste leder i 

skoleåret 2018-19 (oppgitt i prosent) 

 

N: fagarbeidere=98, lærere=332 

Spørsmål: «Hvor ofte har du i løpet av skoleåret 2018/19 varslet nærmeste leder/ rektor om mistanke eller 

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?» 

Revisor ser at det er en høyere andel av assistenter/ fagarbeidere som har svart «ingen ganger» enn 

lærere og fagarbeidere. I intervju med revisor uttalte enkelte assistenter/ fagarbeider at deres 

bekymring for en elev i praksis gjerne ble meddelt kontaktlærer, som så eventuelt skulle bringe dette 

videre.  

 

                                                           

18 Spørsmålet i undersøkelsen var: «Hvor ofte har du i løpet av skoleåret 2018/19 varslet nærmeste leder/ rektor 
om mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?» 
19 Spørsmålet i undersøkelsen var: «Hvor ofte har skolen i løpet av skoleåret 2018/19 varslet skoleeier ved 
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø..» 

Ingen ganger 1-3 ganger 4-7 ganger 8-10 ganger
Over 10
ganger

Assistent/fagarbeider 43,9 44,9 9,2 1 1

Lærer 18,7 67,5 11,5 0,9 1,5
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Figur 7-4: Undervisningspersonell: antall ganger respondenten har varslet rektor/nærmeste leder i 

skoleåret 2018-19 (oppgitt i prosent) 

 

 

N: 1.-4. trinn=156, 5.-7. trinn=129, 8.-10. trinn=134. 12 respondenter som har svart på dette spørsmålet svarte 

også «ikke aktuelt» på spørsmål om trinn. Disse er ikke inkludert i diagrammet, svarene deres har fordelt deg på 

Ingen ganger=66,7 % og 1-3 ganger=33,3%. 

På alle tre trinngruppene er det flest som har svar «1-3 ganger». Revisor merker seg imidlertid at det 

er forskjeller på hvordan svarene har fordelt seg. 1.-4. trinn har minst prosentandel av ansatte som har 

varslet 2-7 ganger eller mer.  

8.-10. trinn har færrest som har svart 1-3 ganger og flest som har svart 4-7 ganger. Videre har 8.-10. 

trinn færrest som har svart 8-10 ganger og over 10 ganger til sammen.  

5.-7. trinn har imidlertid færrest som har svart «ingen ganger» og til sammen flest som har svar 4-7 

ganger eller høyere.  

Revisor har spurt skoleledelsen hvor ofte skolen har varslet skoleeier om alvorlige saker hvor en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det er et betydelig antall avdelingsledere som har svart «vet ikke» 

på spørsmål om antall saker hvor skoleeier er varslet. Revisor ser at dette kan skyldes at avdelingsleder 

ikke er den som varsler disse sakene videre, og nødvendigvis ikke sitter med det fulle bildet på skolen.  

Figur 7-5 viser derfor kun svarene fra rektorene på dette spørsmålet.  
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Figur 7-5: Rektorer: antall saker som har blitt varslet til skoleeier i skoleåret 2018-19 (antall etter 

svaralternativ) 

 

N: Barnetrinnet: 14, Ungdomstrinnet: 7.  

Revisor ser at både for barnetrinnet og ungdomstrinnet er 1-3 ganger det vanligste svaret blant 

rektorene. For barnetrinnet er det en større spredning i svarene enn på ungdomstrinnet, med rektorer 

som har svart både «ingen ganger», 8-10 ganger eller over 10 ganger. Dette synes henge sammen med 

svarene som undervisningspersonalet har gitt, se figur 7-3. Revisor at spørsmålet til skoleledelsen (i 

figur 7-5) kan ha blitt tolket på flere måter av respondentene. Skoleadministrasjonen opplyser til 

revisor at det er i alt 4 alvorlige saker som er meldt skoleeier i skoleåret 2018/19. I disse sakene er det 

benyttet meldingsskjema. I tillegg har skoleadministrasjonen mottatt tre muntlige henvendelser 

vedørende enkeltelevers atferdsvansker, og to saker knyttet til opplæringslovens 9 A-5.20 Revisor får 

opplyst at skolene har mottatt veiledning i samtlige saker.  

Flere av dem revisor intervjuet trakk frem avdelingsledermodellen som positiv for varslingsplikten.  

Avdelingsleder ble oppfattet som mer tilgjengelig enn rektor.  

I intervju med revisor nevnte én rektor på at det nok fortsatt er et forbedringspotensiale i 

rapporteringen til avdelingsleder/rektor. Vedkommende ville ha fokus på å formalisere dette 

ytterligere fremover. 

Revisors vurdering 
Revisor ser positivt på at både undervisningspersonalet og skoleledelsen er kjent med sin plikt til å 

varsle rektor/ nærmeste leder og å varsle skoleledelsen ved mistanke om eller kjennskap til at en elev 

ikke har det trygt og godt.  

Angående spørsmålene om hvor mange ganger man har varslet henholdsvis rektor/ nærmeste leder 

og skoleeier (skoleadministrasjonen), vil revisor presisere at tallene viser antall ganger man har varslet, 

og derfor er det ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom antall varslinger og antall elever 

                                                           

20  Opplæringslovens § 9A-5 lovfester en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke eller kjennskap til at en som 
arbeider ved skolen utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.  

Ingen ganger 1-3 ganger 4-7 ganger 8-10 ganger
Over 10
ganger

Vet ikke

Barnetrinnet 4 8 0 1 1 0

Ungdomstrinnet 0 6 1 0 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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som opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Både for undervisningspersonalet og rektorene er 

det mest rapporterte svaret 1-3 ganger. Dette kan tyde på at flertallet har minst en sak de varsler om 

i løpet av et skoleår.  

For undervisningspersonalet i 1.-4. klasse og 8.-10. klasse er det i overkant av 25 prosent som ikke har 

varslet noen saker, mens tallet er lavere for 5.-7. klasse. Det er prosentvis dobbelt så mange fag-

arbeidere som ikke har varslet sammenlignet med lærere. Dette kan tyde på en viss arbeidsdeling på 

hvem som varsler. Revisor minner om at plikten til å varsle gjelder «alle som arbeider på skolen». 

7.6 Plikt til å undersøke saken 
Hvis skolen har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø plikter 

skolen til å gjøre undersøkelser. Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke hva som ligger 

bak elevens opplevelse. 

7.6.1 Skoleledelsens vurderinger av undersøkelsesplikten 
Revisor har spurt skoleledelsen hvordan de opplever deres egen kompetanse til å ivareta skolens 

undersøkelsesplikt, svarene vises i tabell 7-6.  

Tabell 7-6: Skoleledelse: vurdering av engen kompetanse til å ivareta skolens undersøkelsesplikt.  

Spørsmål: I hvilken grad har du kompetanse til å sikre at skolens undersøkelsesplikt er oppfylt? 

  Svært stor 
grad 

Stor grad Verken/ 
eller 

Liten grad Svært liten 
grad 

Vet ikke 

Rektor 57,1 % 

12 

42,9 % 

9 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

Avdelingsleder 33,3 % 

14 

54,8 % 

23 

9,5 % 

4 

2,4 % 

1 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 
N: Rektor=21, Avdelingsleder=42.  

Revisor har spurt skolelederne om elevens mening og opplevelse har blitt belyst i sakene skolen har 

vært involvert i skoleåret 2018-19.  

Tabell 7-7: Skoleledelse: elevenes mening og opplevelse har blitt belyst 

Spørsmål: Med utgangspunkt i din erfaring fra de sakene skolen har vært involvert i løpet av 
skoleåret 2018/19 - er elevens mening og opplevelse av sakene blitt belyst? 

Svært stor 
grad 

Stor grad Verken/ 
eller 

Liten grad Svært liten 
grad 

Vet ikke Ikke 
aktuelt 

42,86 % 

27 

49,21 % 

31 

4,76 % 

3 

0,00 % 

0 

0,00 % 

0 

1,59 % 

1 

1,59 % 

1 
N=63 

7.6.2 Undervisningspersonalet vurdering av undersøkelsesplikten 
Revisor har stilt spørsmål til undervisningspersonalet om deres vurderinger av skolens etterlevelse av 

undersøkelsesplikten.  
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Tabell 7-8: Undervisningspersonale: vurdering av skolens etterlevelse av undersøkelsesplikten 

Spørsmål: Hvor enig/ uenig er du i følgende påstand? Mitt inntrykk er at min skole alltid 
undersøker de faktiske forholdene nærmere, ved mistanke eller informasjon om at en elev er 
blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger. 

Svært enig Enig Verken/ eller Uenig Svært uenig Vet ikke 

39,62 % 

166 

48,21 % 

202 

7,16 % 

30 

1,43 % 

6 

0,48 % 

2 

3,10 % 

13 
N=419 

Revisor har også etterspurt undervisningspersonalets vurdering av forskjellige elementer ved 

undersøkelsesplikten, basert på de sakene de har vært involvert i skoleåret 2018-19, se tabell 7-20. 

Tabell 7-9: Undervisningspersonell: undersøkelser av elevers skolemiljø 

Påstand som skal 
vurderes: 

Svært 
stor 
grad 

Stor 
grad 

Verken/ 
eller 

Liten 
grad 

Svært 
liten 
grad 

Vet 
ikke 

Ikke aktuelt/ 
har ikke 
arbeidet 
med noen 
saker 

At fakta frem-
kommer i sakene. 

20,6 % 

86 

50,5 % 

211 

7,4 % 

31 

0,5 % 

2 

0,2 % 

1 

3,4 % 

14 

17,5 % 

73 

Bakgrunnen for 
elevenes opplevelse 
av sakene blir 
tydelig. 

21,3 % 

88 

47,5 % 

196 

8,7 % 

36 

1,9 % 

8 

0,0 % 

0 

3,4 % 

14 

17,2 % 

71 

Hvilke forhold i 
elevens omgivelser 
som påvirker 
hvordan han eller 
hun opplever 
skolemiljøet. 

16,1 % 

67 

50,1 % 

208 

9,4 % 

39 

2,2 % 

9 

0,0 % 

0 

4,8 % 

20 

17,4 % 

72 

Er elevens mening og 
opplevelse av 
saken/e blitt belyst? 

24,0 % 

100 

46,3 % 

193 

6,2 % 

26 

1,2 % 

5 

0,0 % 

0 

3,6 % 

15 

18,7 % 

78 

N= påstand 1: 418, påstand 2: 413, påstand 3: 415, påstand 4: 417 

Merknad: for påstand 1-3 var den innledende teksten: «Med utgangspunkt i de sakene du har arbeidet med i 

løpet av skoleåret 2018/19 - i hvilken grad mener du skolen klarte å undersøke sakene slik at:», for siste 

påstand var innledningsteksten: «Med utgangspunkt i din erfaring fra de sakene du har arbeidet med i løpet av 

skoleåret 2018/19 - er elevens mening og opplevelse av saken/e blitt belyst?» 

I intervjuene revisor foretok ute på skolenivå fremhevet mange at skolen la ned mye innsats i 

undersøkelsesarbeidet, og at dette til tider er tidkrevende. I denne forbindelse ble det påpekt fra både 

enkelte lærere og rektorer at det faller mye på avdelingslederne. 
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7.6.3 Revisors vurdering av plikten til å undersøke 
Revisor ser at over 90 prosent av skolelederne mener at de i «svært stor grad» eller «stor grad» har 

kompetanse til å sikre skolen undersøkelsesplikt. Revisor merker seg imidlertid at blant avdelings-

lederne er det færre som har svart «svært stor grad» samt at det er noen som har svart «verken/ eller» 

eller «liten grad». Dette kan tyde på at avdelingslederne vurderer egen kompetanse på dette området 

til å være noe lavere.  

Over 90 prosent av undervisningspersonalet svarer i «svært stor grad» og «stor grad» på om skolen 

undersøkelsesplikt er ivaretatt i de sakene skolen har vært involvert i 2018-19.  

Revisor ser blant undervisningspersonalet er andelen som har svart «svært enig» eller «enig» på 

spørsmålet om skolen belyser sakene noe lavere enn hos skoleledelsen, men det er fortsatt et 

betydelig flertall som har svart et av disse to alternativene. Revisor vurdere at sammenholdt med 

intervjuene vi har avholdt tyder spørreundersøkelsen på at skolene har god kompetanse på dette 

området. 

7.7 Iverksette og evaluere 
Den siste delplikten er at skolen skal sette inn tiltak når en elev sier at den ikke har et trygt og godt 

skolemiljø eller at skolens undersøkelser viser dette. Plikten krever også at skolen evaluerer tiltakene 

som har blitt satt inn. Plikten til iverksetting av tiltak og evaluering gjelder så lenge eleven ikke har et 

trygt og godt skolemiljø.  

Revisor har stilt spørsmål både til skoleledelsen og undervisningspersonalet angående plikten til sette 

inn tiltak og til evaluering, se henholdsvis tabell 7-10 og 7-11.  

Tabell 7-10: Skoleledelsen: sette inn tiltak og evaluering 

 Velg det alternativet som 
passer best for din skole: 

Svært 
stor 
grad 

Stor 
grad 

Verken/ 
eller 

Liten 
grad 

Svært 
liten 
grad 

Vet ikke 

Spm. 1: I hvilken grad klarer 
skolen å sette inn tiltak når 
eleven ikke har det trygt og 
godt? 

34,9 % 

22 

61,9 % 

39 

3,2 % 

2 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

Spm. 2: I hvilken grad har 
skolen rutiner for å evaluere 
igangsatte tiltak for elever som 
ikke har det trygt og godt? 

46,0 % 

29 

44,4 % 

28 

7,9 % 

5 

1,6 % 

1 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

Spm. 3: I hvilken grad har 
skolen praksis for å evaluere 
igangsatte tiltak for elever som 
ikke har det trygt og godt? 

39,7 % 

25 

50,8 % 

32 

9,5 % 

6 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 

N=63 

Følgende stolpediagram viser svarene på spørsmålene i tabell 7-21 (samme rekkefølge) fordelt på 

rektor og avdelingsleder:  
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Figur 7-6: Skoleledelse: sette inn tiltak og evaluering fordelt på rektor og avdelingsleder (samme 

rekkefølge som i tabell 7-21) 

 

Figur 7-6 viser forskjeller mellom svarene fra rektorer og avdelingsledere. Spesielt på spørsmål 2 og 3 

henholdsvis om rutiner og praksis for å evaluere igangsatte tiltak skiller svarene seg fra hverandre. På 

begge spørsmålene har en mindre andel av avdelingslederne svart «svært stor grad» og mens 

rektorene på begge spørsmål har enten svart «svært stor grad» eller «stor grad», har noen avdelings-

ledere svart «verken/ eller» eller «liten grad» på spørsmål 2 og «verken/ eller» på spørsmål 3. 

Tabell 7-11: Undervisningspersonalet: sette inn tiltak og evaluering 

 Velg det alternativet som 
passer best for den skolen du 
arbeider ved: 

Svært 
stor 
grad 

Stor 
grad 

Verken/ 
eller 

Liten 
grad 

Svært 
liten 
grad 

Vet ikke 

I hvilken grad klarer skolen å 
sette inn tiltak når eleven ikke 
har det trygt og godt? 

20,1 % 

83 

63,5 % 

263 

9,9 % 

41 

3,1 % 

13 

0,5 % 

2 

2,9 % 

12 

I hvilken grad har skolen 
rutiner for å evaluere 
igangsatte tiltak for elever som 
ikke har det trygt og godt? 

25,9 % 

107 

55,5 % 

229 

9,4 % 

39 

2,7 % 

11 

0,5 % 

2 

6,0 % 

25 

I hvilken grad har skolen 
praksis for å evaluere 
igangsatte tiltak for elever som 
ikke har det trygt og godt? 

22,3 % 

92 

54,4 % 

224 

11,9 % 

49 

2,9 % 

12 

0,5 % 

2 

8,0 % 

33 

N= spørsmål 1: 414, spørsmål 2: 413, spørsmål 3: 412.  

I intervjuene som revisor avholdt ute på skolenivå opplevde både ledelsen og øvrige ansatte at de både 

satte inn tiltak og så evaluerte tiltakene i ettertid. Dette arbeidet gjøres stort sett i fellesskap av dem 

som er nærmest den eleven saken gjelder, men avdelingsleder fører alt inn i aktivitetsplanen. I likhet 
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med spørreundersøkelsen ga enkelte uttrykk for at det var utfordrende å sette inn adekvate tiltak i de 

aller vanskeligste sakene, og at man til tider føler på at man ikke har de rette verktøyene for å lykkes. 

Mer kompetanse på dette området, gjerne fra eksterne adferdsspesialister, var ønskelig. I denne 

forbindelse ble det også nevnt at mer ressurser hadde vært ønskelig for å kunne følge opp de elevene 

som ikke har det trygt og godt enda bedre. 

7.7.1 Revisors vurdering plikten til å sette inn tiltak og evaluere 
Revisor merker seg at over 90 prosent av skolelederne har svart enten «svært stor grad» eller «stor 

grad» på spørsmålene om i hvilken grad skolen klarer å sette inn tiltak, har rutiner for å evaluere tiltak 

og praksis for å evaluere tiltak. Revisor merker seg imidlertid at avdelingslederne er på alle tre 

spørsmålene er mindre positive. Revisor merker seg også at undervisningspersonalet er mindre 

positive i sine svar sammenlignet med skoleledelsen. Dette viser seg i andelen som har svart «verken/ 

eller», «i liten grad» eller «svært liten grad», som henholdsvis utgjør 13,5%, 12,6% og 15,3%.  

7.7.2 Hvilke tiltak som har best effekt for å sikre et godt og trygt skolemiljø 
Revisor har bedt undervisningspersonalet å oppgi de to tiltakene som de mener har hatt best effekt 

for å sikre et godt og trygt psykososialt skolemiljø. Av de som svarte på undersøkelsen var det 235 

respondenter som ga innspill. Revisor har gruppert disse svarene inn i forskjellige kategorier. I 

utgangspunktet ble undervisningspersonalet bedt om å oppgi to tiltak. Noen har kun oppgitt et tiltak, 

mens revisor så det hensiktsmessig å dele noen av innspillene flere forskjellige kategorier. Totalt ble 

det 492 kategoriserte tiltak, hvorav tre ble tatt ut da de ikke beskrev noen tiltak. Revisor fordelte disse 

på nytt etter hovedkategorier. I tabellen under har revisor listet opp forskjellige hovedkategoriene som 

innspill er fordelt på, den gruppen hvor flest tiltak er listet øverst, med øvrige grupperinger i synkende 

rekkefølge. Revisor har gitt hver hovedkategori en kort beskrivelse og listet opp noen stikkord fra 

kategoriseringen og innspillene som revisor mener er beskrivende for grupperingen. Revisor vil 

presisere at det er et stort spenn i hvor mange tiltak som er sortert under hver hovedkategori (fra over 

80 til under 10). Revisor vil også påpeke at bredden på hver hovedkategori varier. 

Tabell 7-12: Undervisningspersonale: tiltak for å sikre et godt og trygt skolemiljø 

Gruppering Beskrivelse Stikkord 

Elev-ansatt relasjon Tiltak som går på forholdet 
mellom ansatte og elever, 
både lærere og øvrige ansatte. 

Elevsamtaler, ta eleven på alvor, tett 
oppfølgning, tilstedeværelse, samtaler 
med elever.  

Skole-hjem-
samarbeid 

Tiltak som går på samarbeid 
med foreldre/ foresatte. 

Skole-hjem samarbeid, samtaler/ 
kontakt med foreldre/ foresatte, 
involvering/ samarbeid med foreldre/ 
foresatte, foreldresamarbeid.  

Overordnet arbeid/ 
holdninger 

Forskjellige tiltak øke 
kompetanse/bevissthet/ 
samarbeid mellom ansatte. 
Viktige holdninger/verdier 
blant ansatte som vektlegges. 
Tiltak utført av skoleledelsen.  

Informasjonsutveksling mellom ansatte/ 
ledelse, fokus på temaet blant ansatte, 
planer, samarbeid, skoleledelse. 

Viktige holdninger verdier: trygghet, 
tydelighet, synlighet, åpenhet.  

9A-4 tiltak Forskjellige tiltak som kan 
knyttes til de fem delpliktene i 
9A-4 (i bred forstand). 

Aktivitetsplan, følge med, observasjon, 
undersøkelser, lytte til elever i saker, 
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Gruppering Beskrivelse Stikkord 

oppfølgning, plikt til å varsle, raske 
tiltak/ reaksjoner. 

Menneskelige 
resurser 

Tiltak som går bemanning i 
forskjellige kontekster og 
ansatte med 
spesialkompetanse. 

Økt bemanning/ lærertetthet i 
friminutt, tett på elevene, økt 
bemanning i klasserom, følge opp 
enkeltelever i klasserommet, 
helsesykepleiere, miljøarbeidere, 
assistenter, andre spesialister. 

Tiltak for bedret 
skolemiljø 

Både konkrete enkelttiltak og 
generelle/løpende tiltak for å 
bedre skolemiljøet (som ikke 
faller inn under andre 
kategorier) 

Spesielle aktiviteter for elevene, arbeid 
med sosiale ferdigheter blant elevene, 
mobbing som tema i undervisningen, 
endre elevsammensetning/flytte 
mobbere, forebygge, proaktivt 
arbeid/tidlig innsats. 

Friminutt Tiltak knyttet til friminutt Arbeid med aktiviteter/lek i 
friminuttene, trivselsagenter/ledere, 
tett inspeksjon/oppfølgning, forsterket 
inspeksjon, være der elevene er i 
friminuttene. 

Annet Forskjellige tiltak som ikke falt 
inn i andre kategorier. 

Avviksrapportering, dokumentasjon, 
kartlegging, tilgjengelighet, henvisning 
av elever til spesialist, klasseledelse, 
forebygge sykefravær blant ansatte. 

Regler/rammer Tiltak knyttet til regler og 
rammer.  

Faste rammer, forutsigbarhet, klare 
regler, konsekvenser hvis regler blir 
brutt, felles regler, regler for språkbruk. 

Kompetanse Tiltak knyttet til kompetanse- 
og informasjonsbehov.  

Informasjon/oppfriskning/påminnelse 
om 9A og viktigheten av denne. 
Opplæring. Opplæring om praktisk bruk, 
hvordan gripe inn.  
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7.8 Dokumentasjon 
Det følger av opplæringsloven § 9A-4 sjette ledd at skolen må dokumentere hva den har gjort for å 

følge opp delpliktene i § 9A-4 i hver enkelt sak, det vil si følge med, gripe inn, varsle, undersøke og 

sette inn tiltak. 

Tabell 7-13: Skoleledelsen: Kjennskap til krav om dokumentasjon 

Spørsmål: I hvilken grad har du kjennskap til hva du skal skriftlig dokumentere i hver enkeltsak? 

 Svært stor 
grad 

Stor grad Verken/ 
eller 

Liten grad Svært liten 
grad 

Vet ikke 

Rektor 52,4 % 

11 

47,6% 

10 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

Avdelings-
leder 

38,1 % 

16 

45,2 % 

19 

14,3 % 

6 

2,4 % 

1 

0,0 % 

0 

0,0 % 

0 
N: rektor=21, avdelingsleder=43 

Revisors vurdering plikten til å dokumentere 
Samtlige rektorer har svart «Svært stor grad» eller «Stor grad» på spørsmålet om i hvilken grad de har 

kjennskap til hva som skal dokumenteres i hver enkeltsak. Dette gjelder også over 80 prosent av 

avdelingslederne, revisor vil allikevel merke at det er 7 avdelingsledere som har svart «verken/ eller» 

eller «liten grad» på dette spørsmålet. Revisor anser det som viktig at begge gruppene har tilstrekkelig 

kunnskap om dette for å sikre dokumentasjonsplikten.  

7.9 Meldte saker til fylkesmannen 
Med det nye regelverket er det også innført en håndhevningsordning, som gir foreldre og elever 

mulighet til å melde sak til fylkesmannen dersom de vurderer at skolen ikke har gjort nok for å sikre 

elevens rett til et trygt og godt skolemiljø. Noe av bakgrunnen for ordningen er at elever og foreldre 

skal få bistand utenfor skolen og kommunen.21  

Fylkesmannen opplyser til revisor at det er totalt 236 som er meldt til Vestfold og Telemark i perioden 

høst 2017 til høst 2019. Revisor ønsket å se nærmere på hvor mange av de 236 sakene som var fordelt 

på Sandefjord, og fikk da oppgitt at totalt 33 saker er fra Sandefjord. Disse sakene fordeler seg på i alt 

14 av skolene. Se tabell 7-14 for mer informasjon:  

 

 

 

 

                                                           

21 For mer informasjon om håndhevningsordningen: 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/7.-a-melde-saken-til-
fylkesmannen/ 
 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/7.-a-melde-saken-til-fylkesmannen/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/7.-a-melde-saken-til-fylkesmannen/
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Tabell 7.14: Fylkesmannen - antall skolemiljøsaker fra Sandefjord 2017-2019. 

 Saker meldt i 
Sandefjord 

Kommentarer- status per november 2019.  

Høst 2017  

 

 

5 

I 3 av sakene ble det påvist lovbrudd:  
Sak 1: brudd på å undersøkelsesplikten, sette inn 
egnede tiltak. 
Sak 2: brudd på å undersøkelsesplikten, sette inn 
egnede tiltak. 
Sak 3: sette inn egnede tiltak. 

2 saker ble trukket 

Vår 2018  

 

11 10 av sakene ble trukket. 

1 av sakene ble avvist.  

Høst 2018 

01.07.2018-
31.12.2018 

6 6 av sakene ble trukket.  

 

Vår 2019 

01.01.2019-
30.6.2019 

 6 
I 3 av sakene ble det påvist lovbrudd: 
Sak 1: brudd på varslingsplikten, sette inn egnede 
tiltak 
Sak 2: brudd på varslingsplikten, 
undersøkelsesplikten, sette inn egnede tiltak 
Sak 3: brudd på følge med-plikten, 
 
I 3 saker har kommunen oppfylt alle pliktene sine. 

Høst 2019-d.d.  

 

5 
I 2 av sakene er det påvist lovbrudd: 
Sak 1: varslingsplikten, sette inn egnede tiltak 
Sak 2: følge med, gripe inn, varsle, 
undersøkelsesplikten og plikten til å sette inn 
egnede tiltak 

1 av sakene er trukket.  

2 av sakene er under behandling.  

Totalt  33 saker 
 

Revisor ba Fylkesmannen i Vestfold og Telemark om å gi en generell tilbakemelding på de av klage-

sakene de har behandlet som gjelder Sandefjord kommune. Revisor får opplyst at et generelt inntrykk 

er at Sandefjord kommune har gode planer på overordnet nivå, men at skolene har noe ulik praksis og 

kunnskap. Noen skoler har svært gode rutiner som del av skolekulturen, mens på andre skoler er ikke 

regelverket så godt implementert. Det er også Fylkesmannens inntrykk at av de skolene som har hatt 

klagesaker, brukes saken i læring, noe som medfører endret praksis på disse skolene. Dette viser seg 

ved at det går lang tid før det mottas en ny klagesak tilknyttet den samme skolen. Hvorvidt dette 

medfører læring på andre skoler enn den som klagen omhandlet, vurderer Fylkesmannen som mer 

usikkert.  
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Vedrørende revisors spørsmål om hvilke av delpliktene i opplæringsloven § 9A-4 som Fylkesmannen 

oftest så brudd på fra skolene i Sandefjord, skriver Fylkesmannen at det blir oftest brudd på 

undersøkelsesplikten og plikten til å sette inn egnede tiltak. 

Det er ennå vanskelig for skolene å lage presise problemformuleringer. Når skolen formulerer en klar 

problemstilling om hva som skal løses, er det enklere å sette inn konkrete tiltak som treffer.  

Når det gjelder dokumentasjonsplikten, vurderer Fylkesmannen det slik at ikke alle skoler leverer 

fullstendig dokumentasjon. Det er ikke alle skoler som er like systematiske med å dokumentere hva de 

gjør underveis i en sak, og hvilke vurderinger de legger til grunn. Skolene mangler ofte en vurdering av 

barnets beste. 

Revisor ba også Fylkesmannen om å gi en tilbakemelding om Sandefjord kommune hadde mange 

klagesaker knyttet til opplæringslovens § 9 A-4, sammenlignet med andre kommuner (som Tønsberg, 

Larvik og Horten). Revisor får opplyst at Sandefjord og Larvik ligger tilnærmet likt på antall saker, og at 

det er mindre saker i Tønsberg og Horten.  

 

7.10 Overordnet konklusjon 
Revisorer konkluderer med at skolene i Sandefjord jobber godt med å sikre elevene et trygt og godt 

skolemiljø. I intervju nevner flere at det har blitt lettere å jobbe godt på dette området etter kommune-

sammenslåing, og at skoleadministrasjonen har lagt ned en betydelig innsats på systemnivå.  

Avdelingsledermodellen synes å være hensiktsmessig. Samtidig går det frem av både spørre-

undersøkelsene og intervjuene at avdelingslederrollen er krevende, da avdelingslederne både er en 

svært operativ del av lederteamet og gjerne også har undervisning.  
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8. Revisors anbefalinger 
Revisor har følgende anbefalinger til Sandefjord kommune:  

 Som en del av Sandefjord kommunes forsvarlige system, bør det etableres overordnede 
retningslinjer for melding og oppfølging av avvik i forhold til skolenes aktivitetsplikt, jamfør 
opplæringslovens § 9A-4.  

 Sandefjord kommune bør sikre at indikator for resultatmål for mobbing (HOK-sak 040/17) 

samsvarer med gjeldende indikator i Elevundersøkelsen. 

 

Horten, 19.12.19 
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9. Uttale fra Sandefjord kommune
Revisor mottok følgende høringssvar fra kommunen den 19.12.19:
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11. Vedlegg 
Vedlegg 1: Opplæringsloven § 9 A-4 
§ 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe 

inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein 

elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast 

undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje 

for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje 

har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit 

grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd. 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv om nytt kapittel 9A
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Vedlegg 3: Veiledning for Aktivitetsplan opplæringsloven §9A-4
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Vedlegg 4: Mal – Vår skole  
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Vedlegg 5: Intervjuguide – intervju med avdelingsledere/ rektorer
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Vedlegg 6: Intervjuguide – intervju med lærere, assistenter og
fagarbeidere
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Vedlegg 7: Spørreundersøkelse til rektor og avdelingsledere
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Vedlegg 8: Spørreundersøkelse til lærere, avdelingsledere og
assistenter



Vestfold Kommunerevisjon Side 89 av 97



Vestfold Kommunerevisjon Side 90 av 97



Vestfold Kommunerevisjon Side 91 av 97



Vestfold Kommunerevisjon Side 92 av 97



Vestfold Kommunerevisjon Side 93 av 97



Vestfold Kommunerevisjon Side 94 av 97



Vestfold Kommunerevisjon Side 95 av 97



Vestfold Kommunerevisjon  Side 96 av 97 

  



Vestfold Kommunerevisjon  Side 97 av 97 

 

 

 

Rapporten er utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 

 

Har du spørsmål til rapporten?  

Ta kontakt med oss: 

Telefon: 33 07 13 00 

E-post: post@vestfoldkommunerevisjon.no 

 

www.vestfoldkommunerevisjon.no 

 

 


