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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tranøy kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av psykososialt miljø i grunnskolen Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Tranøy kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 
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SAMMENDRAG 

 

I denne forvaltningsrevisjonen av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen, har vi lagt til grunn 

følgende problemstilling:  

 

Er Tranøy kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø i tråd med regelverk og 

anbefalinger på området? 

 

Vår konklusjon på problemstillingen er at kommunens arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale 

miljø delvis er tråd med regelverk og anbefalinger på området. Følgende vurderinger ligger til 

grunn: 

 

• Kommunen har til dels skriftlige planer for skolemiljøet for hvordan skolen arbeider 

forebyggende, samt rutiner for hvordan mobbing skal avdekkes og håndteres. men disse er ikke 

oppdaterte. 

• Kommunens skoler har ordensreglement. 

• Under forutsetning om at datering på meldinger og aktivitetsplaner gjenspeiler de faktiske 

forhold, vurderer revisor at kommunen i tre av syv undersøkte saker har utarbeidet skriftlige 

aktivitetsplaner så snart personalet fikk kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. 

• Fem av syv aktivitetsplaner har de innholdsbeskrivelser som kreves.  

• Kommunen har skolemiljøutvalg med elevrepresentasjon og systemer for å sikre at elevene 

deltar i planlegging og gjennomføring av arbeidet med skolemiljøet. 

• Kommunen har systemer for å sikre at elevene og foresatte får nødvendig og tilstrekkelig 

informasjon om skolemiljøet, samt elevens rettigheter etter opplæringslovens kapittel 9A. 

• Kommunen har utarbeidet rapport om tilstanden i grunnskolen og lagt den fram for 

kommunestyret. 

 

Revisor kan ikke utelukke at det i den undersøkte tidsperioden har forekommet tilfeller i 

kommunens grunnskole der aktivitetsplikten ble utløst og aktivitetsplan burde ha blitt utarbeidet, 

uten at dette ble gjort. Forbeholdet skyldes begrensninger i hva revisor har mulighet til å undersøke 

– og ikke særegne forhold ved Tranøy kommune.  

 

 

Vi anbefaler Tranøy kommune at funn, vurderinger og konklusjon i denne forvaltningsrevisjonen 

følges opp i det videre arbeidet med praksis og rutiner i den nye Senja kommune.   
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1 INNLEDNING 

Kontrollutvalget vedtok i møte 22.5.18 - sak 16/18 – å bestille forvaltningsrevisjon av Tranøy 

kommunes arbeid med psykososialt miljø blant elever i grunnskolen. Bestillingen er gjort med 

bakgrunn i overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020. Opplæringslova 

sine bestemmelser om elevenes psykososiale miljø ble endret med virkning fra 1. august 2017. Den 

tidligere handlingsplikten og plikten til å treffe enkeltvedtak etter forvaltningsloven i saker 

vedrørende det psykososiale skolemiljøet, ble erstattet med en aktivitetsplikt. Lovendringen 

medførte relativt store endringer vedrørende skolens plikter tilknyttet å følge med, gripe inn, varsle, 

undersøke, iverksette tiltak og dokumentere oppfyllelse av denne aktivitetsplikten i forbindelse med 

enkeltelevers opplevelse av det psykososiale miljøet. Endringen i opplæringsloven forsterker 

skolens plikt å handle på et tidligere tidspunkt i enkelttilfeller hvor elevers rett til et trygt og godt 

skolemiljø blir krenket. 

 

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å bidra til å sikre at elevene ved 

Tranøy kommunes grunnskoler har et forsvarlig læringsmiljø og gjennom det bidra til forebygging 

og bekjempelse av mobbing. 

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Problemstillingen i denne forvaltningsrevisjonen er som følger: 

 

Er Tranøy kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø i tråd med regelverk og 

anbefalinger på området? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Problemstillingen er normativt formulert som vil si at revisor skal gjøre vurderinger av kommunens 

praksis på det aktuelle området. For å kunne gjøre vurderinger må vi utlede revisjonskriterier. 

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, 

autoritative kilder innenfor det reviderte området. 

 

For å besvare problemstillingen har vi utledet revisjonskriterier fra: 

  

• Lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringsloven)  

• Prop. 57 L (2016- 2017), Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) 

• Utdanningsdirektoratet, Skolemiljø (Udir-3-2017), veileder til opplæringslovens 

kapittel 9 A  
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• Utdanningsdirektoratet, Mobbing og mistrivsel – hva skal skolen gjøre?  

• Utdanningsdirektoratet, Elevenes psykososiale skolemiljø – Til deg som forelder  

 

Begrepet «skolemiljø» brukes i opplæringsloven kapittel 9A, og er delt inn i fysisk og psykososialt 

skolemiljø. Sistnevnte begrep referer til de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale 

miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette.  

 

Udir fastslår i rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 at siden grunnskoleopplæringa er obligatorisk i 

Norge, er det viktig at alle elever har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring for elevene, og at eleven har en individuell rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen slik at elevene 

trives og kan lære best mulig. Dette innebærer blant annet at elevene ikke skal bli utsatt for 

krenkende ord eller handlinger verken fra medelever eller ansatte ved skolen. Opplæringsloven §9 

A-3 andre ledd pålegger skolene å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet 

og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold av kapittel 9 A blir oppfylt, og det er 

rektor som har ansvaret for at dette blir gjort. I forarbeidene viser Kunnskapsdepartementet til at 

kapitlet om skolemiljø inneholder flere konkrete krav til skolen og skolens ansatte. Kravet om 

systematisk arbeid handler til dels om at det må etableres gode rutiner for å oppfylle kravene og dels 

om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og overordnet ansvar for skolemiljøet. For å oppnå målet 

om et trygt og godt skolemiljø som fremmer helsen, miljøet og tryggheten til eleven, må det 

systematiske arbeidet være en integrert del av skolevirksomheten på den enkelte skole. Det 

systematiske arbeidet må tilpasses lokale forhold på den enkelte skole.  

 

Skolene skal ha nulltoleranse for krenkelser; herunder vold, diskriminering og trakassering., jf. 

opplæringsloven § 9 A-3. Hva som er en krenkelse skal tolkes vidt, men ikke slik at alle kritiske 

utsagn eller uenigheter er krenkelser. Det fremgår av veilederen Skolemiljø Udir-3-2017 at verken 

direkte handlinger, som for eksempel hatytringer, eller mer indirekte krenkelser, som utestenging, 

isolering og baksnakking, skal tolereres. Skolen må derfor ha klare rutiner for hvordan problemer 

som for eksempel mobbing/krenkelser skal avdekkes og håndteres.  

 

Skolens aktivitetsplikt etter opplæringsloven § 9 A-4 er delt i flere delplikter. Opplæringsloven § 9 

A-4 første ledd fastslår at alle som arbeider på skolen, har plikt til å følge med på om elevene har et 

trygt og godt skolemiljø. Plikten er en viktig forutsetning for at skolen skal kunne drive systematisk 

arbeid for å forebygge og avdekke om elever har et trygt og godt skolemiljø etter oppll. § 9 A-3. Av 

veilederen om skolemiljø fremgår det at plikten til å følge med dessuten sikrer at en ansatt eller en 

skole ikke kan unndra seg ansvar i en sak ved å vise til at de ikke visste hva som foregikk eller ikke 

hadde mistanke om at en elev ikke hadde det trygt og godt på skolen. 

 

I forarbeidene Prop. 57 L (2016- 2017) punkt 5.5.2.1, står det at plikten til å følge med må leses i 

lys av formålet bak bestemmelsen og at det derfor innebærer en plikt for den enkelte til å være 

årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. «Følge med-

plikten» må tilpasses de konkrete omstendighetene rundt elevene og ved skolen. For eksempel har 

elevenes alder, elevgruppens sammensetning og forhold ved skoleanlegget betydning for hvordan 

skolen plikter å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Skolen har videre et 
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skjerpet ansvar overfor elever med en særskilt sårbarhet, jf. Prop. 57 L (2016- 2017) punkt 5.5.2.1 

og Rt. 2012 s. 146. Slik sårbarhet kan være knyttet til for eksempel elevens religion, seksuelle 

orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, at eleven har atferdsvansker, eller forhold ved elevens 

familie og hjemmesituasjon. At en elev tidligere har vært utsatt for krenkelser, kan også gjøre en 

elev særskilt sårbar. Skolene må kjenne til at enkelte grupper elever er overrepresentert blant de som 

krenkes. Det er derfor viktig at skolene følger særskilt med på hvordan disse elevene har på det 

skolen. 

 

Alle som arbeider på skolen skal gripe inn mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering hvis 

det er mulig, jf. oppll. § 9 A-4 første ledd. I veilederen om skolemiljø fremgår det at det å oppfylle 

plikten til å gripe inn, innebærer umiddelbar handling rettet mot å stoppe en situasjon som pågår og 

som er forholdsvis akutt. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse en slåsskamp eller en annen 

fysisk krenkelse, om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og irettesette elever som krenker 

andre verbalt. De handlingene som omfattes av plikten til å gripe inn, er dermed ikke de samme som 

er forbundet med tiltaksplikten etter oppll. 9 A-4 fjerde ledd. Forutsetningen for å gripe inn er at 

den ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse 

situasjonen, jf. Prop 57 L (2016-2017) punkt 5.5.2.2 og 10.1.  

 

Det følger av oppll. § 9 A-4 andre ledd at alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor hvis de får 

mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I alvorlige tilfeller 

skal rektor varsle skoleeier. Plikten for de som arbeider på skolen til å varsle, legger grunnlaget for 

at rektor får en overordnet og fullstendig oversikt over hvordan elevene på skolen har det. På denne 

måten vil rektor få et godt utgangspunkt for å følge opp enkeltsaker, samtidig som plikten bidrar til 

å skaffe viktig informasjon til skolens systematiske arbeid med å sikre et trygt og godt skolemiljø.  

Foreligger det mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal 

skolen snarest undersøke saken, jf. oppll. § 9 A-4 tredje ledd. Siden elevene har rett til et trygt og 

godt skolemiljø, gjelder skolens plikt til å undersøke mer enn de tilfellene der en elev er utsatt for 

mobbing og krenkelser. Undersøkelsesplikten er heller ikke avgrenset av årsaken til at eleven ikke 

opplever å ha det trygt og godt på skolen. Hvis grunnen til at eleven opplever mistrivsel er forhold 

utenom skoletiden og utenfor skolens område, har likevel skolen undersøkelsesplikt så lenge elevens 

skolemiljø påvirkes negativt av det. 

 

Det skal være lav terskel for å undersøke jf. Prop. 57 L (2016- 2017) punkt 5.5.2.4 og 10.1. At en 

elev selv sier fra om krenkelser eller at han eller hun ikke opplever at skolemiljøet er trygt og godt, 

utløser alltid en plikt for skolen til å undersøke saken nærmere. Dette har sammenheng med 

tiltaksplikten i oppll. § 9 A-4 fjerde ledd første punktum. For å kunne oppfylle tiltaksplikten og sette 

inn egnede tiltak i en konkret situasjon, må skolen undersøke alle tilfeller der eleven selv sier fra. 

At elevens mening og opplevelse er viktig, må også ses i sammenheng med retten til å bli hørt og 

hensynet til barnets beste i Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 og 12, jf. oppll. § 9 A-4 

femte ledd. Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om en situasjon, bakgrunnen for 

elevenes opplevelse, og hvilke forhold i elevens omgivelser som påvirker hvordan han eller hun 

opplever skolemiljøet. En undersøkelse kan også innebære å avklare og opplyse om forhold tilbake 

i tid eller forhold utenfor skoletiden og skoleområdet, dersom slike forhold påvirker elevens hverdag 

på skolen. 
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Skolen skal så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det 

samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. oppll. § 

9 A-4. Tiltaksplikten skal ifølge forarbeidene tolkes utvidende, jf. Prop. 57 L (2016-2017) punkt 

5.5.2.5 og 10.1. Dette innebærer at skolen som en del av tiltaksplikten, også må følge opp tiltakene, 

evaluere virkningene og eventuelt legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig for å gi eleven et 

trygt og godt skolemiljø. Et egnet tiltak er et tiltak som kan gi eleven et trygt og godt skolemiljø. 

Siden det er umulig for skolen å vite helt sikkert hvor godt tiltakene faktisk vil fungere i fremtiden, 

er det viktig å understreke at plikten løper så lenge en elev ikke opplever å ha det trygt og godt på 

skolen. Hvis evalueringen for eksempel fremdeles viser at en elev opplever mobbing eller andre 

krenkelser, skal dette føre til at skolen setter inn andre og mer intensive tiltak. 

 

Av forarbeidene Prop. 57 L (2016-2017) punkt 6.5.2, fremgår det at Kunnskapsdepartementet 

forutsetter at på én arbeidsuke bør skolen ha klart å imøtekomme eleven og foreldrene tilstrekkelig 

til at de kjenner seg så ivaretatt at det ikke er aktuelt å melde saken til fylkesmannen. Hvis ikke 

skolen klarer dette, er det rimelig at eleven og foreldrene kan søke hjelp hos en ekstern myndighet 

og melde saken til fylkesmannen. Departementet foreslår derfor at en sak skal avvises hos 

Fylkesmannen dersom den ikke er tatt opp med rektor eller det har gått mindre enn én uke siden den 

ble tatt opp. Dette impliserer at rektor innen én uke bør ha igangsatt tiltak og utarbeidet 

aktivitetsplan.  

 

Det er en skjerpet aktivitetsplikt i saker der ansatte krenker elever, jf. opplæringsloven §9 A-5. 

Dersom en ansatt på skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen 

utsetter en elev for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, innebærer dette 

en plikt til å varsle rektor.  

 

Skolen står overfor et todelt dokumentasjonskrav. Skolen skal utarbeide en skriftlig plan når det 

settes inn tiltak, og skolen skal dokumentere mer overordnet hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten. Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 sjette ledd første punktum. Plikten til å lage en skriftlig aktivitetsplan 

utløses samtidig som tiltaksplikten for skolen, etter opplæringsloven §9 A-4 fjerde ledd. Dette vil 

være når skolen får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. I den skriftlige 

planen skal det stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene 

skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og når tiltakene skal 

evalueres. Av forarbeidene fremgår det at minstekravene til opplysninger etter oppll. § 9 A-4 sjette 

ledd bokstav a) til e) må tilpasses den enkelte saken. Det vil for eksempel kunne være forsvarlig 

med en kortere og mer skjematisk aktivitetsplan i saker der skolen setter inn tiltak tidlig i prosessen 

og tiltakene er enkle, enn i saker der tiltakene og saksforholdet er mer sammensatt og komplekst. 

Aktivitetsplanen etter oppll. § 9 A-4 gjelder for én elev, men tiltak i aktivitetsplanen kan imidlertid 

rette seg mot flere elever eller knytte seg til situasjoner som omfatter flere elever.  

 

Dokumentasjonsplikten i opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd retter seg mot det arbeidet skolen 

faktisk gjør for å oppfylle aktivitetsplikten, og ikke rutiner eller planer for hvordan skolene skal 

sørge for et trygt og godt skolemiljø. Det er derfor viktig å skille dette dokumentasjonskravet fra de 

kravene som knytter seg til systematisk arbeid etter opplæringsloven § 9 A-3.  
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I henhold til § 9 A-9 tredje ledd skal samarbeidsutvalget, skoleutvalget, skolemiljøutvalget, 

elevrådet og foreldrene holdes informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidlig som 

mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjelder 

det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med 

fremlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet.  

 

I henhold til opplæringsloven § 9 A-8 første og andre ledd skal elevene få ta del i planlegginga og 

gjennomføringa av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og elevrådet kan oppnevne to 

representanter til å ivareta elevene sine interesser overfor skolen og styresmaktene i skolemiljøsaker. 

Dersom det finnes et arbeidsmiljøutvalg eller lignende organ ved skolen, kan elevene møte med 

inntil to representanter når utvalget behandler saker som gjelder skolemiljøet. Representantene skal 

bli innkalt til møtet med talerett og rett til å få sin mening protokollert. Det fremgår av 

opplæringsloven § 11 A at det ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I 

skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, ansatte, skoleledelse og kommunen være 

representerte. Utvalget skal være satt sammen slik at representantene for elevene og foreldrene til i 

flertall. 

 

Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter etter opplæringsloven 

kapittel 9 A og om skolenes aktivitetsplikt og muligheten til å melde saken til fylkesmannen, jf. 

oppll. § 9 A-9. Elevene og foreldrene skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere om elevens 

rettigheter er oppfylt og hvordan de kan gå fram for å sikre at elevenes rettigheter oppfylles. Skolene 

forutsettes å gi informasjonen til elever og foreldre i egnet form og på egnede tidspunkter, slik at 

formålet med informasjonsplikten blir oppfylt, jf. Prop. 57 L (2016-2017) punkt 8.4.4. Det kan for 

eksempel være riktig å gi informasjon flere ganger i året, i konkrete situasjoner og ved henvendelser 

om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

 

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole, jf. opplæringsloven 

§ 9 A-10. Et ordensreglement kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis 

regler om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som 

skjer hvis reglene brytes. 

 

Det fremgår av opplæringsloven § 13-10 at kommunen, eller skoleeier for private skoler, har ansvar 

for at kravene i opplæringsloven og dens forskrifter blir oppfylt. Dette ansvaret innebærer en plikt 

til å stille til disposisjon nødvendige ressurser for oppfyllelse av disse kravene. Kommunen skal ha 

et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra slike vurderinger, og fra nasjonale 

kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i opplæringsloven § 14-1 fjerde 

ledd. Som en del av dette oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringen tilknyttet blant annet læringsresultat og læringsmiljø. Den årlige rapporten 

skal drøftes av skoleeier, i dette tilfellet kommunen. Utdanningsdirektoratet utdyper at: 

«den årlige tilstandsrapporten er tenkt å fungere som et styringsverktøy, i tillegg til å være et utgangspunkt 

for kvalitetsutvikling på systemnivå i fylkeskommuner, kommuner og ved de enkelte skolene. Etter intensjonen 

skal tilstandsrapporten også rette fokus mot at skoleeierne inntar en mer aktiv rolle, og den skal bidra som 

kunnskapsgrunnlag for å styrke dialogen og samarbeidet på tvers av nivåer. Vurderingene som gjøres i 

tilstandsrapportene, utgjør viktig informasjon for det videre arbeidet med å utvikle kvalitet i opplæringen. 
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For eksempel er tilstandsrapporten og vurderingene som sådant et viktig utgangspunkt når den politiske 

ledelsen i kommuner og fylkeskommuner skal drøfte videre oppfølgingstiltak. Dette for å sikre sammenheng 

mellom budsjettmessige og økonomiske satsinger og behovene i utdanningssektoren».  

 

Vi utleder som følge av ovennevnte som revisjonskriterier at: 

 

Skolene i Tranøy kommune  

- bør ha skriftlige planer for skolemiljøet for hvordan skolen arbeider forebyggende 

- skal har rutiner for hvordan mobbing skal avdekkes og håndteres 

- skal ha ordensreglement 

 

De skriftlige aktivitetsplanene skal utarbeides så snart personalet får kjennskap til at en elev ikke 

har det trygt og godt på skolen.  

 

De skriftlige aktivitetsplanene skal beskrive:  

o hvilket problem tiltakene skal løse, 

o hvilke tiltak som skolen har planlagt, 

o når tiltakene skal gjennomføres, 

o hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltakene, 

o og når tiltakene skal evalueres 

 

Skolene i Tranøy kommune; 

- skal ha skolemiljøutvalg med elevrepresentasjon 

- skal ha systemer for å sikre at elevene deltar i planlegging og gjennomføring av arbeidet 

med skolemiljøet 

 

Skolene i Tranøy kommune skal ha systemer for å sikre at elevene og foresatte får nødvendig og 

tilstrekkelig informasjon om skolemiljøet, samt elevens rettigheter etter opplæringslovens kapittel 

9A. 

 

Kommunen skal årlig utarbeide en rapport om tilstanden i grunnskolen og legge den fram for 

kommunestyret. 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis også i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  

  



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
8 

3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon1. I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem for å besvare 

problemstillingen, jf. kapittel 2. Vi drøfter også dataenes pålitelighet og gyldighet; altså hvorvidt 

dataene vi har samlet inn i undersøkelsen, er mest mulig nøyaktige og om det samlede datamaterialet 

utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp mot 

revisjonskriteriene og problemstillingen. 

 

Revisor har brukt intervju og dokumentanalyse for å innhente informasjon om Tranøy kommunes 

systemer og rutiner knyttet til forebyggende arbeid med skolemiljø samt oppfølging av mobbesaker. 

Vi har i den forbindelse også snakket med solefaglig rådgiver samt rektorer. Den skriftlige 

dokumentasjonen revisor har gjennomgått og analysert, er blant annet skolenes planverk, 

årsmeldinger og tilstandsrapport for grunnskolen.  

 

Revisor har i tillegg gjennomgått og analysert dokumentasjon i syv elevmapper for de syv elevene, 

ved Vikstranda og Stonglandet skole, som hadde fått utarbeidet aktivitetsplan skoleåret 2018/2019. 

Vi understreker at vi ikke har grunnlag for å vurdere i hvor mange tilfeller aktivitetsplikten faktisk 

har blitt utløst i det angjeldende skoleåret. Med dette mener vi at vi ikke kan vite om det har vært 

tilfeller ved Vikstranda og Stonglandet skole der aktivitetsplan burde ha vært utarbeidet, men ikke 

ble det. Slike tilfeller blir kun synlige hvis foreldre klager enten til skolen, fylkesmannen eller på 

annen måte. Når det gjelder revisjonskriteriet om at aktivitetsplanene skal utarbeides så snart 

personalet får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, må vi nødvendigvis ta 

utgangspunkt i skolenes eventuelle dokumentasjon på når slik kjennskap har «oppstått». Revisor 

har ingen mulighet til å kontrollere hvorvidt slik «loggføring» i form av f.eks. dateringer på skriftlige 

meldinger gjenspeiler tidspunktene der skolene faktisk fikk kjennskap til enkeltelevers opplevelse 

av ikke å ha det trygt og godt på skolen.  

 

I gjennomgangen av dokumentasjonen i elevmappene benyttet vi en forhåndsdefinert sjekkliste 

bygget på revisjonskriterier fra opplæringslova og Udirs veileder, slik disse er redegjort for i kapittel 

2. Mappegjennomgangen ble utført av to forvaltningsrevisorer. Ved usikkerhet om hvordan 

dokumentasjon i mappene kunne forstås og kategoriseres, drøftet og vurderte vi dette før vi gjorde 

registreringer i sjekklistene. Eventuelle uklarheter ble i etterkant drøftet med rektorene.  

 

Vi anser de muntlige opplysninger og dokumentasjonen som relevante, da disse sier noe om 

kommunens arbeid med og skolemiljø; både forebygging og hvordan konkrete saker følges opp. 

Samlet sett vurderer vi dataene som tilstrekkelige for å kunne gi en overordnet vurdering av om 

Tranøy kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø er i tråd med regelverk og 

anbefalinger på området. 

 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet 

de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

 
1 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011   
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fremkommer i dem. I tillegg er datamaterialet fremlagt for skolefaglig rådgiver og rektorer. På 

bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at 

det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. Påliteligheten og gyldigheten 

i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom revisjonens interne 

kvalitetssikringssystem. 
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4 SKOLENE I TRANØY KOMMUNE  

Grunnskolene i Tranøy kommune er organisert som egne virksomheter som vist i 

organisasjonskartet nedenfor. 

 

Figur 1: Organisasjonskart, Tranøy kommune 

 
Kilde: Tranøy kommune 

 

Vikstranda skole er barne- og ungdomsskole med 25 ansatte og 107 elever (skoleåret 2018/2019). I 

tillegg har skolen SFO og kulturskole. Kulturskolen er organisert under Vikstranda skole, men gir 

tilbud til hele kommunen. Fra 1. august 2019 fikk skolen tilsatt en vernepleier i 80 % stilling som 

blant annet skal jobbe forebyggende i elevmiljøet.  

 

Stonglandet skole er barne- og ungdomsskole med 18 ansatte og 63 elever (skoleåret 2018/2019, og 

skolen hadde i tillegg 26 elever i voksenopplæring). Kommunens voksenopplæring, tilflyttertjeneste 

og bibliotek er samlokalisert med Stonglandet skole under felles virksomhet. Tjenesten tilbyr 

undervisning i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, bosatte flyktninger og flyktninger i 

mottak, samt annen opplæring spesielt organisert for voksne. 

 

Kommunens miljøterapeut og helsesøster har faste kontordager på skolene. 
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5 PSYKOSOSIALT MILJØ I GRUNNSKOLENE 

5.1 Planer og rutiner 

 
 

Revisors funn 

Revisor har blitt forelagt dokumentet «Plan for å sikre godt psykososialt miljø i Tranøyskolene». 

Dokumentet er fra 2016 og utarbeidet i henhold til daværende bestemmelse i § 9A i 

opplæringsloven. Revisor finner at dokumentet ikke er oppdatert på bakgrunn av de bestemmelser 

om elevenes psykososiale miljø som trådte i kraft med virkning fra 1. august 2017.  

 

Dokumentet inneholder redegjørelse for forebygging der det fremgår at det forebyggende arbeidet 

skal være systematisk og kontinuerlig. Videre beskriver dokumentet rutiner for hvordan skolene 

skal avdekke og håndtere krenkende atferd. Dokumentet har to vedlegg som er «skjema for varsling 

av krenkende atferd» og «sjekkliste for arbeid med elevenes psykososiale miljø». Sjekklisten 

inneholder beskrivelser av ulike aktiviteter som for eksempel; det skal gjennomføres 

trivselsundersøkelse for elever på 1. til 4. trinn, inspeksjons- og tilsynsordninger, aktiviteter i 

friminutt, felles arrangement, sosiale treff, foreldremøter, informasjonsmateriell og konstituering av 

foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg.  

 

Revisor får opplyst fra rektorene og skolefaglig rådgiver at Tranøy kommune i påvente av 

kommunesammenslåingen til nye Senja kommune, ikke har prioritert arbeidet med å revidere og 

utarbeide eksisterende planer og rutiner som er tilpasset endringene i § 9A. Revisor får videre 

opplyst at i forbindelse med kommunesammenslåingen pågår arbeid med å lage felles retningslinjer 

og planer. Dette skjer blant annet gjennom rektornettverket i Senja 2020. Rektornettverket er delt 

inn i grupper hvor de skal arbeide med forslag til felles plan for Senja 2020.  De aller fleste planene 

som brukes som utgangspunkt for revidering, er planer fra Lenvik kommune. Blant planer som skal 

revideres og som gjelder skolemiljø kan det nevnes: Beredskapsplan mot mobbing, Håndbok for 

bedre læringsmiljø, Plan for å sikre elevenes et godt psykososialt skolemiljø, Håndbok for 

håndtering av skolefravær, Ordensreglement.  

 

Revisor finner i «Tilstanden i grunnskolen - kvalitetsmelding 2018», at Vikstranda skole har omtalt 

mangel på helhetlig plan: Skolen har mange dokumenter, mye bra opplegg, gode praksisfortellinger 

og er relativt gode på «brannslukking», men mangler en helhetlig plan for det forebyggende 

arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Når man har et godt system, er neste utfordring å få alle 

til å håndheve det likt, slik at skolen fremstår entydig. Her har vi forbedrings-/utviklingspotensial».  

 

Revisjonskriterier: 

 

Skolene i Tranøy kommune  

- bør ha skriftlige planer for skolemiljøet for hvordan skolen arbeider forebyggende 

- skal har rutiner for hvordan mobbing skal avdekkes og håndteres 

- skal ha ordensreglement 

 

Kilde: Opplæringsloven, veileder  
 



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
12 

Revisor har også blitt forelagt skolenes egne «handlingsplaner mot mobbing» (vedlegg 1 og 2), som 

i likhet med felles planen for Tranøyskolene omtalt innledningsvis, inneholder redegjørelser for 

forebygging og hvordan mobbing/krenkelser skal avdekkes og håndteres. Skolenes særskilte planer 

er ikke revidert etter de nye bestemmelsene i § 9A.  

 

Begge skolene gjennomfører ulike tiltak som den del av det forebyggende arbeidet med elevenes 

psykososiale miljø. Ved Stonglandet skole gjennomføres «Steg for steg» ved 1.-7. trinn, og her lærer 

elevene problemløsning og sosiale ferdigheter. Ved 8.-10. trinn benyttes undervisningsmateriell om 

psykisk helse som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet. I tillegg har skolen plan for vakt og 

tilsynsordninger med særskilt fokus på pauser og i forbindelse med overganger mellom timer og 

aktiviteter. Ved Vikstranda skole gjennomføres det forsterket inspeksjon med flere lærere i 

friminuttene, noe som rapporteres gir mer ro i elevmiljøet. Videre har skolen innført trivselsledere, 

der elever har ansvar for å organisere aktiviteter i friminuttene.   

 

Fra begge skolene har revisor mottatt ordensreglement som sier noe om hva elevene har rett til, plikt 

til og hva elevene ikke må gjøre. Ordensreglementet inneholder også redegjørelse for 

saksbehandling og konsekvenser ved brudd på reglementet. 

 

 

Inkluderende barnehage og skolemiljø 

På bakgrunn av bl.a. Meld.St.19 (2015-2016) «Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen» 

og NOU 2015:2 «Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø», fikk Udir i oppdrag 

av Kunnskapsdepartementet å tilby kompetanseutvikling som skal styrke barnehagers, skolers og 

eieres kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre 

krenkelser. En del av denne kompetanseviklingen er tilbudet «Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø».  

 

Tranøy kommune er deltaker i kompetansehevingsprogrammet som går over to år, fra januar 2018 

til desember 2019. Tilbudet skal videre styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske 

kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive 

kvalitetsutvikling lokalt. Hovedinnhold i tilbudet er:  

- Forebygging, avdekking og håndtering av mobbing og andre krenkelser 

- Utvikling og opprettholdelse av gode og trygge barnehage-/ skolemiljø  

- Organisasjon og ledelse, generell regelverkskompetanse og tverrfaglig samarbeid 

 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at kommunen til dels oppfyller revisjonskriteriene om at skolene bør ha skriftlige 

planer for hvordan skolene arbeider forebyggende samt at skolene skal ha skriftlige rutiner for 

hvordan mobbing skal avdekkes og håndteres. Vurderingene er gjort på bakgrunn av funn som viser 

at skolenes planverk og rutiner ikke er oppdatert i henhold til endringene i § 9 A som kom i 2017 

om elevenes sitt skolemiljø. Kommunen opplyser at revidering ikke har vært prioritert i påvente av 

felles retningslinjer for nye Senja kommune. Revisor viser til at Opplæringsloven § 9 A-3 andre 

ledd pålegger skolene å arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og 



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
13 

tryggheten til elevene. Som en del av dette arbeidet fremgår det av forarbeidene at kravet om 

systematisk arbeid handler til dels om at det må etableres gode rutiner for å oppfylle kravene og dels 

om å forplikte skolene til å ta et helhetlig og overordnet ansvar for skolemiljøet. Revisor oppfatter 

at revidering av eksisterende planer og rutiner, er en av flere måter skolen kontinuerlig og 

systematisk skal arbeide for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene.  

 

Videre vurderer revisor revisjonskriteriet om at skolene skal ha ordensreglement som oppfylt. 

 

5.2 Aktivitetsplikt 

 
 

Revisors funn 

Vår undersøkelse av skolenes aktivitetsplikt omfatter gjennomgang av dokumentasjon i elevmapper 

i samtlige syv saker skoleåret 2018/2019, herunder fire saker ved Vikstranda skole og tre saker ved 

Stonglandet skole.  

 

Videre viser vår undersøkelse av fire saker ved Vikstranda skole følgende: 

 

Vikstranda skole kan i én av de fire undersøkte sakene, på bakgrunn av opplysninger som 

fremkommer av selve aktivitetsplanene, dokumentere at aktivitetsplan er utarbeidet innen én uke 

etter mottak av melding. Vikstranda skole har ikke egen mal for aktivitetsplan. I de øvrige tre sakene 

fant revisor følgende: 

- I to saker var det ikke spesifisert dato for når melding var mottatt. Det vises i disse sakene 

at melding/varsling kom «rett før juleferie» og «siste dag før juleferie», og som følge av 

dette ble tiltakene (aktivitetsplan) igangsatt første skoledag på nyåret. 

- I den siste saken uten spesifisert dato for melding, var det utarbeidet aktivitetsplan. På grunn 

av for lang tid fra varsel til tiltak, klaget foreldrene saken til fylkesmannen. Det er ikke 

dokumentert når varselet er mottatt eller når tiltak ble satt i gang. Rektor opplyser at tiltaket 

ble igangsatt, men at det ikke var dokumentert overfor foreldrene, og det var det de reagerte 

på. Dato på aktivitetsplanen viser at den ble utarbeidet etter at saken ble meldt til 

fylkesmannen.  

Revisjonskriterier: 

 

De skriftlige aktivitetsplanene skal utarbeides så snart personalet får kjennskap til at en elev ikke har 

det trygt og godt på skolen.  

 

De skriftlige aktivitetsplanene skal beskrive:  

▪ hvilket problem tiltakene skal løse, 

▪ hvilke tiltak som skolen har planlagt, 

▪ når tiltakene skal gjennomføres, 

▪ hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltakene, 

▪ og når tiltakene skal evalueres 

Kilde: Opplæringsloven, veileder  
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Vikstranda skole kan i de fire undersøkte sakene dokumentere at aktivitetsplanene inneholder 

beskrivelser av: 

o hvilket problem tiltakene skal løse 

o hvilke tiltak som skolen har planlagt 

o når tiltakene skal gjennomføres 

o hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltakene 

o når tiltakene skal evalueres 

 

Revisor ble ikke forelagt referater fra samtaler med involverte parter som elever og foresatte, men 

det fremgår av aktivitetsplanene at det har vært samtaler med involverte parter. Revisor fikk opplyst 

fra rektor at de snakker med elever og foresatte, men de skriver ikke referat slik at de på denne 

måten kan dokumentere dette. Rektor sier at i en hektisk hverdag er ikke føring av referat noe som 

er prioritert, men erkjenner at dette er noe de bør få på plass.  

 

Vår undersøkelse av tre elevmapper ved Stonglandet skole viser følgende: 

 

Stonglandet skole kan i tre undersøkte saker, på bakgrunn av opplysninger som fremkommer av 

selve aktivitetsplanene og brev til foresatte, dokumentere at tiltak ble igangsatt innen én uke etter 

mottak av melding. I én av sakene fremkommer det at selve aktivitetsplanen er underskrevet seks 

måneder etter oppstart av tiltaket, men i denne konkrete saken ble tiltak igangsatt samme dag som 

melding ble gitt, og dette fremkommer av brev til foresatte sendt en uke etter melding. Revisor har 

ikke fått forklaring på hvorfor aktivitetsplan var daterte flere måneder etter igangsettelse av tiltaket.  

Stonglandet skole benytter egen mal for aktivitetsplan.  

 

Når det gjelder innholdet i aktivitetsplanene kan Stonglandet skole dokumentere at én av tre 

aktivitetsplaner inneholder beskrivelser av hvilket problem som skal løses. Samtlige tre 

aktivitetsplaner inneholder beskrivelser om: 

o hvilke tiltak som skolen har planlagt 

o når tiltakene skal gjennomføres 

o hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltakene 

o når tiltakene skal evalueres 

 

Revisor ble ikke forelagt referater fra samtaler med involverte parter som elever og foresatte, men 

det fremgår av aktivitetsplanene at det har vært samtaler med involverte parter der dette var aktuelt.  

 

 

Revisors vurdering 

Revisor viser til forbeholdene som fremkommer av kapittel 3 ovenfor. Under forutsetning om at 

datering på meldinger og aktivitetsplaner gjenspeiler de faktiske forhold, vurderer revisor at 

kommunen i tre av syv undersøkte saker oppfyller revisjonskriteriet om at de skriftlige 

aktivitetsplanene skal utarbeides så snart personalet får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og 

godt på skolen. Blant tre undersøkte saker ved Vikstranda skole var det ikke registrert dato for 

melding, noe som betyr at revisor ikke har grunnlag for å vurdere om planen ble utarbeidet rettidig. 
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Ved Stonglandet skole var én aktivitetsplan datert seks måneder etter melding og igangsetting av 

tiltak.  

 

Kommunen oppfyller i fem av syv tilfeller revisjonskriteriene om at aktivitetsplanene skal beskrive:  

- hvilket problem tiltakene skal løse, 

- hvilke tiltak som skolen har planlagt, 

- når tiltakene skal gjennomføres, 

- hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av tiltakene, 

- og når tiltakene skal evalueres 

 

Revisjonskriteriene vurderes som ikke fullt ut oppfylt på bakgrunn av at ved Stonglandet skole 

inneholdt kun én av tre aktivitetsplaner beskrivelser av hvilket problem som skal løses. 

 

Revisor vil avslutningsvis bemerke at skolene ikke kunne fremvise dokumentasjon som referater fra 

samtaler og møter med elever og foresatte.  

 

5.3 Skolemiljøutvalg og elevinvolvering 

 
 

Revisors funn 

Ved begge skolene i Tranøy kommune er det skolemiljøutvalg der elevene er representert med 

elevrådsrepresentanter Revisor har blitt forelagt innkallinger/referater fra noen av møtene i 

samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget ved Vikstranda skole. Eksempler på temaer som har vært tatt 

opp er elevenes psykososiale miljø og status i innføring av «Inkluderende barnehage- og 

skolemiljø». Revisor får opplyst at skolemiljøutvalget ved Stonglandet skole ikke har behandlet 

noen saker som gjelder elevenes psykososiale miljø, men at dette vil komme. Rektor forteller at ved 

Stonglandet har elevrådet og FAU vært de organene som har behandlet skolemiljøsaker.  

 

Rektor ved Vikstranda skole opplyser at de fra høsten 2018 innførte trivselsledere på skolen. Elever 

som er valgt som trivselsledere, organiserer aktiviteter i langfriminuttene. Inspektør er koordinator 

og ansvarlig for trivselsledergruppa. Innføringa av trivselsledere er også omtalt i tilstandsrapporten 

for grunnskolen.  

 

Revisjonskriterier: 

 

Skolene i Tranøy kommune; 

- skal ha skolemiljøutvalg med elevrepresentasjon 

- skal ha systemer for å sikre at elevene deltar i planlegging og gjennomføring av arbeidet med 

skolemiljøet 

Kilde: Opplæringsloven, veileder  
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Rektor ved Stonglandet skole opplyser at elevrådet utfordres til å sette i gang aktiviteter. De holder 

blant annet organisert aktivitet i gymsalen i pausene, og de arrangerer juleball. Revisor har blitt 

forelagt referater fra elevrådsmøter, og her fremgår at elevrådet har drøftet og planlagt aktiviteter.  

 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at kommunen oppfyller revisjonskriteriene om at skolene skal ha 

skolemiljøutvalg med elevrepresentasjon, samt ha systemer for å sikre at elevene deltar i planlegging 

og gjennomføring av arbeidet med skolemiljøet. 

 

5.4 Informasjon om skolemiljøet 

 
 

Revisors funn  

I sjekklisten for arbeidet med elevenes psykososiale miljø som er vedlegg til «Plan for å sikre et 

godt psykososialt miljø i Tranøyskolen», er det flere tiltak og aktiviteter hvor det skal gis 

informasjon om skolemiljø og elevenes rettigheter. I sjekklisten står blant annet: 

- Foreldremøte; sak – elevenes psykososiale miljø, gjennomføres innen utgangen av 

september. 

- Konstituering av FAU, SU og SMU; sak - elevenes psykososiale miljø og ordensreglement, 

gjennomføres innen utgangen av september. 

- Konstituering av elevråd; sak - elevenes psykososiale miljø og ordensreglement, 

gjennomføres innen utgangen av september. 

- Det skal deles ut informasjonsbrosjyrer fra Udir. 

- Foreldre og elevkonferanse der elevens psykososiale miljø tas opp. 

- Elevsamtaler der bl.a. elevens psykososiale miljø tas opp. 

- Elev- og trivselsundersøkelser skal gjennomføres og resultater tas opp i elevråd, SMU og 

SU, gjennomføres innen utgangen av februar. 

 

Av referater fra SU/SMU, elevråd og FAU som revisor har blitt forelagt, fremgår det at skolemiljø 

og elevenes psykososiale miljø har vært på dagsorden.  

 

Rektorene opplyser at fylkets mobbeombud2 har hatt møte med foreldre/elever og personale om 

elevenes psykososiale miljø ved begge skolene. 

 
2 Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt 

psykososialt barnehage- og skolemiljø. 

Revisjonskriterier: 

 

Skolene i Tranøy kommune skal ha systemer for å sikre at elevene og foresatte får nødvendig og 

tilstrekkelig informasjon om skolemiljøet, samt elevens rettigheter etter opplæringslovens kapittel 9A  

 

Kilde: Opplæringsloven, veileder  
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Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at kommunen oppfyller revisjonskriteriet om at skolene skal ha systemer for 

å sikre at elevene og foresatte får nødvendig og tilstrekkelig informasjon om skolemiljøet, samt 

elevens rettigheter etter opplæringslovens kapittel 9A.  

 

5.5 Tilstandsrapport 

 
 

Revisors funn 

Revisor har blitt forelagt tilstandsrapport for grunnskolen for 2018 som ble lagt fram for 

kommunestyret i sak 36/18 den 18. desember 2018. Tilstandsrapporten inneholder opplysninger om 

følgende: 

• Nøkkeltall; elever, lærere, spesialundervisining 

• Læringsmiljø; elevundersøkelsen i 7. og 10. klasse, samt rapporter fra skolene 

• Arbeidsmiljø 

• Resultater; nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for 5., 8. og 9. Klassene 

• Eksamen- og standpunktkarakterer for avgangselevene 

• Internkontroll 

• Voksenopplæring 

 

I tilstandsrapportens sammendrag fremgår det at elevundersøkelsen viser fine resulteter på de fleste 

områder. I elevundersøkelsen måles det etter seks indikatorer: 

 

• Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

• Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene3 i 

vurdering for læring. 

• Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen 

og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

• Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, 

lekser og arbeid på skolen. 

• Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta 

i elevrådsarbeid. 

 
3 Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem, de skal få tilbakemeldinger som forteller dem 

om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen, de skal få råd om hvordan de kan forbedre seg og de kal være involvert i 

eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. 

Revisjonskriterier: 

 

Tranøy kommune skal årlig utarbeide en rapport om tilstanden i grunnskolen og legge den fram for 

kommunestyret. 

 

Kilde: Opplæringsloven, veileder  
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• Mobbing: Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet på skolen «2 

eller 3 ganger i måneden» «eller oftere».  

 

Tilstandsrapporten inneholder også utfyllende opplysninger fra hver skole om skolemiljø og 

arbeidsmiljø. Det vises blant annet til ståstedsanalyse4 og hva skolene bør jobbe med. Stonglandet 

skole viser til at utfordringene er størst i pausene mellom undervisningsøktene: 

- Vold og aggresjon blant elever på småtrinnet 

- Tendens til gruppedannelse i elevmiljøet 

- Enkelte elever viser manglende respekt for andre 

- Lik praktisering og håndtering av skolens regler 

Vikstranda skole viser til at de har utfordringer med å fremstå som en samlet enhet. Det vises til at 

det jobbes godt og systematisk med skolemiljøet på de ulike trinnene, men det er for lite samarbeid 

på tvers. Det gjør at skolen ikke får til en god helheltlig plan for 1.-10. klasse. Skolen trenger å bli 

bedre på overganger; fra småtrinnet til mellomtrinnet og fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet.   

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at kommunen oppfyller revisjonskriteriet om å årlig utarbeide en rapport om 

tilstanden i grunnskolen og legge den fram for kommunestyret. 

 

 

  

 
4 Refleksjons- og prosessverktøy til bruk i skolebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon over skolens 

praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt. 
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6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

I denne forvaltningsrevisjonen av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen, har vi lagt til grunn 

følgende problemstilling:  

 

Er Tranøy kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø i tråd med regelverk og 

anbefalinger på området? 

 

Vår konklusjon på problemstillingen er at kommunens arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale 

miljø delvis er tråd med regelverk og anbefalinger på området. Følgende vurderinger ligger til 

grunn: 

 

• Kommunen har til dels skriftlige planer for skolemiljøet for hvordan skolen arbeider 

forebyggende, samt rutiner for hvordan mobbing skal avdekkes og håndteres. men disse er ikke 

oppdaterte. 

• Kommunens skoler har ordensreglement. 

• Under forutsetning om at datering på meldinger og aktivitetsplaner gjenspeiler de faktiske 

forhold, vurderer revisor at kommunen i tre av syv undersøkte saker har utarbeidet skriftlige 

aktivitetsplaner så snart personalet fikk kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på 

skolen. 

• Fem av syv aktivitetsplaner har de innholdsbeskrivelser som kreves.  

• Kommunen har skolemiljøutvalg med elevrepresentasjon og systemer for å sikre at elevene 

deltar i planlegging og gjennomføring av arbeidet med skolemiljøet. 

• Kommunen har systemer for å sikre at elevene og foresatte får nødvendig og tilstrekkelig 

informasjon om skolemiljøet, samt elevens rettigheter etter opplæringslovens kapittel 9A. 

• Kommunen har utarbeidet rapport om tilstanden i grunnskolen og lagt den fram for 

kommunestyret. 

 

Revisor kan ikke utelukke at det i den undersøkte tidsperioden har forekommet tilfeller i 

kommunens grunnskole der aktivitetsplikten ble utløst og aktivitetsplan burde ha blitt utarbeidet, 

uten at dette ble gjort. Forbeholdet skyldes begrensninger i hva revisor har mulighet til å undersøke 

– og ikke særegne forhold ved Tranøy kommune.  
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7 HØRING 

Revisor sendte den 26. september 2019 et rapportutkast til kommunen ved rådmann for eventuell 

høringsuttalelse, med frist for tilbakemelding 4. oktober 2019. Vi mottok svar innen frist og 

høringsuttalelsen er i sin helhet gjengitt nedenfor.  
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8 ANBEFALINGER 

Vi anbefaler Tranøy kommune at funn, vurderinger og konklusjon i denne forvaltningsrevisjonen 

følges opp i det videre arbeidet med praksis og rutiner i den nye Senja kommune.   
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10 VEDLEGG 

Vedlegg 1: Prosedyre ved krenkende atferd i skole, kulturskole og SFO, Vikstranda 
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Vedlegg 2: Handlingsplan mot mobbing, Stonglandet skole

 



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
28 

 



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
29 



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
30 

 



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
31 

 



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
32 

 



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
33 

  



KomRev NORD IKS Elevenes psykososiale miljø 

 

  Side:  

 
34 

 

 

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Tranøy kommune: 

 

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 2018 

 

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen 2014 

    

Kvalitet og ressursbruk i 

psykiatritjenesten    2012 

 

Sykefravær og arbeidsmiljø 

i pleie og omsorg    2011 

 

Selvkost - Senja avfall   2010 

  

Barnevernet     2009 

 

Selvkost VAR - området   2008 

 

Oppfølging politiske vedtak   2007 

 

Økonomistyring    2006 

 

Offentlige anskaffelser   2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes, Storslett og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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