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Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Psykososialt skolemiljø i Øyer». 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg KU Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer». 
Saksprotokoll KU 11/2021 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer». 
 
Sammendrag: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» til 
orientering og oversender rapporten til kommunestyre med forventninger om at 
anbefalingene følges opp av kommunedirektøren.  
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Kommunestyret i Øyer vedtok plan for forvaltningsrevisjon den 18.6.2020.Temaet 
psykososialt skolemiljø var et av de prioriterte temaene, og kontrollutvalget behandlet en 
foranalyse om dette den 28.8.2020. Kontrollutvalget vedtok da å bestille en 
forvaltningsrevisjon om psykososialt skolemiljø i Øyer. Prosjektplan ble behandlet den 
28.10.2020 og bestillingen ble opprettholdt. Innlandet Revisjon IKS har ferdigstilt rapporten 
som er vedlagt saken. Revisor vil stille i kontrollutvalgets møte for å presentere denne og 
svare på spørsmål.  

 
Fakta: 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke hvordan Øyer kommune som 
skoleeier og skolene i kommunen arbeider for å fremme gode psykososiale læringsmiljøer 
og sikre at mobbing avdekkes og håndteres. Følgende problemstillinger lå til grunn for 
undersøkelsen: 

 Arbeider kommunen som skoleeier systematisk og godt for å fremme positive 
skolemiljøer og forebygge mobbing? 

 Arbeider skolene systematisk og godt for å fremme positive skolemiljøer og 
forebygge mobbing? 

 Arbeider skolene på en god måte for å sikre at mobbing og utfordringer i det 
psykososiale miljøet avdekkes? 

 Håndterer skolene i kommunen mobbesaker i tråd med opplæringsloven? 
 



Forvaltningsrevisjonen er gjennomført via dokumentanalyse og intervju. Som 
revisjonskriterier står opplæringsloven sentralt. Denne ble endret i 2017 og ble da 
strammet inn en hel del på særlig aktivitetsplikten.  
 
Revisjonsrapportens kapittel fire beskriver hva som ligger i psykososialt miljø og mobbing i 
skolen. Dette kapitlet omhandler også den årlige elevundersøkelsen og resultater av denne. 
Kapitlene fem-åtte beskriver de fire problemstillingene som lå til grunn for undersøkelsen. I 
dette saksframlegget tas bare med en oppsummering av konklusjoner og anbefalinger per 
problemstilling. 
 
PROBLEMSTILLING 1 – ARBEIDER KOMMUNEN SOM SKOLEEIER SYSTEMATISK OG GODT 
FOR Å FREMME POSITIVE SKOLEMILJØER OG FOREBYGGE MOBBING? 
Revisjonens vurdering er at det i liten grad er utarbeidet felles rutiner og retningslinjer for 
hvordan skolene i Øyer kommune skal jobbe systematisk og godt for å fremme positive 
skolemiljøer og forebygge mobbing. Kommunen som skoleeier følger opp skolene med 
månedlige rektormøter og årlig oppfølging i form av egenrapportering og ROS samtaler. 
Skoleeier gjennomgår og undersøker imidlertid i liten grad hvordan skolenes system 
fungerer i praksis. Det synes å være opp til den enkelte skole å utarbeide sine rutiner og det 
synes å være liten kontroll over om rutinene er i henhold til gjeldende lovverk.  
 
 Revisjonen mener det er positivt at kommunen har satt i gang arbeidet med å utarbeide 

en felles mal for aktivitetsplan, og at det vil komme en ekstra ressurs som skal jobbe 
med tidlig innsats i skolen.  
 

 Revisjonen vurderer at Øyer kommune har lagt til rette for prosjekter og nettverk som 
støtter skolene i sitt arbeid med å fremme positive skolemiljøer og forebygge mobbing.  

 
 Kommunen har faste helsesykepleiere på skolene som bidrar til å støtte skolene i å 

fremme positive skolemiljøer og forebygge mobbing.  
 
 PPT har ikke i like stor grad vært i stand til å støtte skolene i henhold til deres intensjon 

og mandat på grunn av høyt sykefravær.  
 
PROBLEMSTILLING 2 - ARBEIDER SKOLENE SYSTEMATISK OG GODT FOR Å FREMME 
POSITIVE SKOLEMILJØER OG FOREBYGGE MOBBING? 
Revisjonens vurdering er at den enkelte skole gjør mye godt arbeid med å fremme gode 
læringsmiljøer i skolen. Skolene i Øyer kommune er opptatt av og arbeider med å fremme 
helsen, miljøet og tryggheten til elevene, og har utarbeidet planer og rutiner for hvordan de 
skal forebygge mobbing. Skolene gjør mye godt arbeid for at elevene skal trives i Øyer 
kommune, både i form av fokus på klasseledelse, relasjonsbygging og sosiale aktiviteter. 
Revisjonen vurderer at det er ulik modningsgrad på skolene i forhold til hvordan de har 
implementert kravene i kap. 9 A i sine rutiner og praksis. Revisjonen har inntrykk av at 
barneskolene og spesielt Solvang skole jobber svært systematisk og godt med skolemiljø. 
Revisjonen vurderer at Øyer ungdomsskole ikke i like stor grad som barneskolene har et 
plandokument som beskriver hvordan de skal jobbe systematisk med å forebygge mobbing 



og fremme et godt psykososialt skolemiljø. Videre er ikke planen oppdatert etter endringen i 
opplæringsloven § 9 A.  
 
 Revisjonens vurdering er at planer og rutiner er kjent for de ansatte, spesielt på 

barneskolene. Vi har inntrykk av at planer og systematikk ikke i like stor grad er kjent for 
de ansatte på ungdomsskolen.  
 

 Etter revisjonens vurdering får elevene anledning i å delta i planlegging og 
gjennomføring av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Våre undersøkelser tilsier 
imidlertid at det varierer mellom skolene om skolens arbeid med kapittel 9 A er tatt opp 
med elevrådet.  

 
 Skolenes involvering av råd og utvalg er noe forskjellig ved skolene. Aurvoll skole har 

samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). Ved Solvang har de startet opp med 
SU og SMU i 2021. SU og SMU er ikke operativt ved Øyer ungdomsskole. Det er vanskelig 
for revisjonen å uttale seg om den faktiske involveringen av SU/SMU i skolens arbeid.  

 
 Revisjonen vurderer på bakgrunn av intervju med representanter fra FAU at FAU og 

skolene samarbeider godt, og FAU opplever at skolene gjør mye for at elevene skal ha 
det bra på skolen. Innhentet informasjon tilsier imidlertid at FAU i større grad blir 
informert fremfor at de tas med i skolemiljøarbeidet. I likhet med SU/SMU er det krav i 
opplæringsloven om FAU tas med i arbeidet med skolemiljøet.  

 
PROBLEMSTILLING 3 - ARBEIDER SKOLENE PÅ EN GOD MÅTE FOR Å SIKRE AT MOBBING OG 
UTFORDRINGER I DET PSYKOSOSIALE MILJØET AVDEKKES? 
Revisjonens vurdering er at skolene har fokus på å avdekke utfordringer i læringsmiljøet 
generelt og mobbing spesielt. Dette gjør skolene gjennom inspeksjon, elevsamtaler, 
observasjon og ulike kartleggingsundersøkelser. Arbeidet med å avdekke mobbing i form av 
hva ansatte skal se etter omhandles imidlertid i liten grad i skolenes planer og rutiner.  
 
 Revisjonen kan ikke se at Solvang skole og Øyer ungdomsskole har nedfelt i sine planer 

at skolen skal ha null-toleranse mot mobbing jfr. § 9 A-3.  
 
 Skolenes inspeksjonsplaner framstår som oversiktlige, og det virker som inspeksjon 

fungerer godt i praksis. Revisjonen vurderer at det kan være behov for bedre systematikk 
og oppfølging av at inspeksjoner faktisk gjennomføres, og at det sikres at det blir satt 
inn vikarer ved fravær. Dette gjelder spesielt ved Øyer ungdomsskole.  

 
 Ansatte revisjonen har snakket med virker å være kjent med aktivitetsplikten etter kap. 9 

A. Både lærere, helsesykepleiere og PPT oppgir å kjenne plikten til å observere, gripe inn 
og varsle. Renholdspersonalet og vaktmestrene omfattes også av aktivitetsplikten, men 
det kan se ut til at dette personalet ikke er blitt informert systematisk om denne plikten 
ved alle skolene.  

 



 Intervjuene våre indikerer at ansatte ved skolene har lav terskel for å varsle rektor 
dersom de mistenker mobbing eller avdekker at en elev ikke trives ved skolen. 
Revisjonen kan ikke se at det foreligger noen rutine på når og hvordan rektor skal varsle 
skoleeier. Det er noe ulikt hvordan det praktiseres på skolene, og revisjonen vurderer at 
det kan være nyttig å drøfte hvilke saker det skal varsles om og hvordan rektorene 
formelt skal varsle til skoleeier.  

 
 Intervjudata viser at skolenes praksis er å undersøke saker der det er mistanke om eller 

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det skal imidlertid presiseres 
at revisjonen ikke kjenner til det fulle omfanget av hvilke saker som skulle vært 
undersøkt nærmere.  

 
 Skolene har ikke en felles rutine eller system for å dokumentere hva de gjør i 

enkeltsaker, og det er ulik praksis på skolene og mellom lærerne. Revisjonens vurdering 
er at dagens håndtering av dokumentasjon knyttet til kap. 9 A saker er sårbart. 
Dokumentasjon knyttet til en sak kan bli oppbevart på ulike steder og av ulike personer 
og dermed være vanskelig å samle.  

 
PROBLEMSTILLING 4 - HÅNDTERER SKOLENE I KOMMUNEN MOBBESAKER I TRÅD MED 
OPPLÆRINGSLOVEN? 
Revisjonens vurdering basert på intervju og gjennomgang av konkrete saker er at 
barneskolene håndterer kap 9 A saker på en tilfredsstillende måte. Samtlige aktivitetsplaner 
revisjonen har gjennomgått fra barneskolene tilfredsstiller minimumskravene i loven. 
Skolene har også dokumentert hvilke tiltak eleven har medvirket i, med nærmere beskrivelse 
av tiltak og notat fra samtaler med elev og foreldre. Spesielt Solvang skole har dokumentert 
godt i de sakene revisjonen har gått gjennom og planene er også tydelige på når 
elev/foreldre har bekreftet at eleven har det trygt og godt, og hvordan skolen følger opp 
eleven etter at tiltak er avsluttet. Ved Øyer ungdomsskole så vurderer revisjonen at 
mobbekontrakten som skolen har brukt i oppfølging av kap 9 A saker ikke er tilfredsstillende 
ut fra kravene i loven, og kan ikke erstatte en aktivitetsplan.  
 
 Gjennomgåtte saker tyder på at barneskolene har som praksis å dokumentere at barnet 

er blitt hørt i vurderingen av tiltak, ved at de har et punkt om det i aktivitetsplanene. 
Revisjonen ser at dette mangler i saker fra Øyer ungdomsskole.  

 
 Aktivitetsplanene revisjonen har mottatt fra ungdomsskolen er svært kortfattede og 

tilfredsstiller i liten grad opplæringslovens krav. Revisjonen kan heller ikke se at det 
foreligger dokumentasjon fra møter, evalueringer eller lignende i disse sakene.  

 
 Revisjonen har inntrykk av at det blir satt inn tiltak dersom skolene får kjennskap til at 

en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Revisjonen har imidlertid ikke grunnlag for å 
vurdere om det er satt inn tiltak i alle saker der dette burde ha vært gjort, om riktige 
tiltak er brukt, eller hvordan disse er blitt utformet. Vi kan heller ikke ha noen oppfatning 
av om det har vært laget aktivitetsplan for de «riktige» elevene/sakene.  



 
Basert på funn i revisjonsrapporten har revisor flere anbefalinger til kommunen: 

 Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de 
overordnet arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og 
konkrete mobbesaker i Øyer.  

 Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak 
inneholder dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør 
de inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte 
tiltak.  

 Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav 
som følger av opplæringslovens § 9A-4.  

 Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 
arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal 
oppbevares. Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den 
skal være skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

 Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt 
kontaktlærernes kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av 
kap. 9 A saker, herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A 
sak. Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan 
utvikle videre.  

 Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at 
FAU/SU og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette 
skal skje. Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. 
hvordan elevrådet involveres i skolemiljøarbeidet.  

 
Vurdering: 
Kontrollutvalget har vært opptatt av mobbing og psykososialt skolemiljø. Utvalget har fått 
noen orienteringer om skole og kvalitet i skole. Revisjonsrapporten viser at dette var et 
nyttig tema å ha en grundig gjennomgang av. Når kontrollutvalget bestilte dette prosjektet, 
visste de at kommunen jobbet med en overordnet temaplan for livsløp som skulle 
etterfølges av en ny skolepolitisk utviklingsplan. Det antas at flere av funnene i denne 
rapporten kan brukes av kommunen i det videre arbeidet.  
 
Kontrollutvalget fikk en orientering av mobbeombudet i Innlandet på møtet i januar 2021. 
Denne viste hvor viktig det er at det jobbes godt med å sikre et godt psykososialt miljø, da 
det er vanskelig å avdekke ulike typer mobbing og ikke minst håndtere saker hvor elever 
ikke har det bra. Om bare en elev mobbes eller mistrives av andre grunner, så kan dette 
være tilstrekkelig til at denne eleven kan få utfordringer senere i livet. Kommunen er 



tjenesteyter i et livslangt perspektiv og et godt forebyggende arbeid ved å gi barn og unge 
en god oppvekst kan spare kommunen på andre områder senere. 
 
Revisjonsrapporten endte opp med mange anbefalinger. Dette er et godt grunnlag for 
kommunen å jobbe videre med. I høringssvaret fra kommunedirektøren bekreftes det at 
rapporten oppleves som nyttig i det videre arbeidet. Kommunen ser ut til å ha vært klar 
over en del av utfordringene og er i prosess med å ansette en egen rådgiver som skal jobbe 
med tidlig innsats i både barnehage og skole. Dette til tross for at Øyer kommune bevisst 
har en liten administrasjon. 
 
Selv om det er mange funn og anbefalinger, er det også mye bra arbeid som gjøres i 
skolene. Dette både i form av tiltak for å sikre gode læringsmiljøer, fokus på å avdekke 
utfordringer i læringsmiljøet mm. 
 
Kontrollutvalget bør følge opp hvordan kommunen tar tak i de gitte anbefalingene. Det 
antas at dette er et tidkrevende arbeid, og at den nye personen det jobbes med å 
rekruttere vil være med på dette arbeidet. Utvalget bør derfor avvente til godt utpå høsten 
med å følge opp gitte anbefalinger. Det anbefales da å både få en skriftlig og muntlig 
tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp.  
 
Konklusjon: 
Kontrollutvalget bør oversende forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret med 
forventninger om at anbefalingene følges opp av kommunedirektøren.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
1.  Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering.  
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende: 
 
Innstilling: 
1.          Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er 
gjort av revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som 
er gitt av revisjonen basert på rapporten: 
 Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de 

overordnet arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og 
konkrete mobbesaker i Øyer.  

 Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak 
inneholder dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør 
de inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte 
tiltak.  

 Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav 
som følger av opplæringslovens § 9A-4.  

 



 Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 
arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal 
oppbevares. Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den 
skal være skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

 Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt 
kontaktlærernes kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av 
kap. 9 A saker, herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A 
sak. Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan 
utvikle videre.  

 Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at 
FAU/SU og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette 
skal skje. Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. 
hvordan elevrådet involveres i skolemiljøarbeidet.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte anbefalingen er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen.  
 
Kontrollutvalget i Øyer har behandlet saken i møte 24.02.2021 i sak 11/2021 
 
Protokoll 
Innlandet Revisjon IKS ved Anette Karenstuen og Kristian Lein presenterte rapporten og 
svarte på spørsmål.  
 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige  
 
Vedtak: 
1.  Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering.  
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende 
 
Innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er 
gjort av revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som 
er gitt av revisjonen basert på rapporten: 
 Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de 

overordnet arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og 
konkrete mobbesaker i Øyer.  



 Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak 
inneholder dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør 
de inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte 
tiltak.  

 Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav 
som følger av opplæringslovens § 9A-4.  

 Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 
arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal 
oppbevares. Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den 
skal være skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

 Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt 
kontaktlærernes kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av 
kap. 9 A saker, herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A 
sak. Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan 
utvikle videre.  

 Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at 
FAU/SU og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette 
skal skje. Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. 
hvordan elevrådet involveres i skolemiljøarbeidet.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte anbefalingen er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen. 
  
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø i Øyer» 

til orientering, og merker seg de viktige funnene og forbedringspunktene som er 
gjort av revisjonen. 

2. Kommunestyret forventer at kommunedirektøren følger opp de anbefalingene som 
er gitt av revisjonen basert på rapporten: 
 Kommunen bør vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de 

overordnet arbeider med psykososialt skolemiljø, avdekking av mobbing og 
konkrete mobbesaker i Øyer.  

 Kommunen bør sikre at aktivitetsplaner som lages når det gjøres tiltak 
inneholder dokumentasjon i henhold til minimumskravene i kap. 9 A, i tillegg bør 
de inneholde fullverdig dokumentasjon knyttet til alle planlagte og fullførte 
tiltak.  



 Kommunen bør sikre dokumentasjon av at barnet har blitt hørt i utformingen av 
tiltak, og at det er foretatt vurderinger knyttet til barnets beste. Dette er krav 
som følger av opplæringslovens § 9A-4.  

 Kommunen bør vurdere å ha en rutine for hvilken dokumentasjon som skal 
arkiveres i arbeidet med kap. 9 A saker og hvor dokumentasjonen skal 
oppbevares. Det er ikke formkrav til dokumentasjon etter § 9 A-4 7.ledd, men den 
skal være skriftlig og finnes i et slik format at den kan tas ut til fylkesmannen.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø bør skolene 
evaluere iverksatte tiltak systematisk. En skriftlig gjennomgang av tiltakene i 
ettertid vil kunne bidra til å styrke dokumentasjonen av tiltakene og øke 
læringseffekten av arbeidet med kap. 9 A saker.  

 Det kan være nyttig for skolene i Øyer kommune å styrke spesielt 
kontaktlærernes kompetanse knyttet til psykososialt skolemiljø og håndtering av 
kap. 9 A saker, herunder drøfte terskelen for hva som defineres som en kap. 9 A 
sak. Erfaringsutveksling og deling av gode tiltak er også områder skolene kan 
utvikle videre.  

 Revisjonen anbefaler at kommunen ser nærmere på hva det innebærer at 
FAU/SU og SMU skal tas med i skolemiljøarbeidet og på hvilke områder dette 
skal skje. Videre kan det være grunn til å se på skolenes systematikk mht. 
hvordan elevrådet involveres i skolemiljøarbeidet.  

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding innen den 8.11.2021 om hvordan de gitte anbefalingen er fulgt opp. I tillegg 
bes det om at kommunedirektøren deltar i kontrollutvalgets møte den 24.11.2021 og 
orienterer om oppfølgingen.  
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder


