
Til elever og foreldre ved Aurvoll skole 
 

Som dere alle er kjent med så har statsforvalteren hatt tilsyn på Aurvoll skole. De har kontrollert om 

Aurvoll skole følger loven om et trygt og godt skolemiljø for alle elevene ved deres skole. 

På tilsynsdagen snakket de med rektor på skolen, noen lærere, andre ansatte ved skolen og noen 

elever. I tillegg har rektor sendt inn en oversikt over hvordan skolen jobber for at alle elever skal ha 

det trygt og godt. 

Nå har vi fått en foreløpig rapport der statsforvalteren har sagt hva vi jobber godt med og hva vi bør 

forandre på. Nedenfor finner dere en kort oppsummering av dette.  

 

Hva mener statsforvalteren at vi jobber godt med? 
Alle ansatte har kunnskap om at det er elevens opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og 
godt skolemiljø. 

Alle som jobber ved skolen følger generelt sett med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

Alle som jobber ved skolen griper inn mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, 
baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig. 

Skoleeier får beskjed dersom det skjer alvorlige saker på skolen eller dersom det er saker som har 
gått over lang tid. 

Når skolen har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt så undersøker 
de saken på en grundig måte og undersøkelsene settes raskt i gang. 

Hvis elever får en aktivitetsplan så sørger skolen for at eleven får uttale seg om hva som skal være 
innholdet i denne planen. 

 

Hva mener statsforvalteren at vi må forbedre? 
At vi må endre rutiner slik at også renholdere og vaktmestere er informert om hvilke sårbare 
elever de må følge ekstra med på. 

Skolen må jobbe videre med hvordan de skal dokumentere når de griper inn mot krenkelser. 

Det må være helt sikkert for alle ansatte at de skal varsle rektor hvis de får mistanke om at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø. Vi må si noe om hvordan de skal gjøre det, og det må være 
mer tydelig hvordan dette skal dokumenteres og hvor raskt det skal gjøres. 

Skolen må jobbe videre med å dokumentere faglige vurderinger som ligger til grunn for tiltakene i 
aktivitetsplaner. 

 

Når den endelige tilsynsrapporten kommer så vil den bli lagt ut på nettet, og kommunestyret i Øyer 

vil også få den.  

Samtidig er Aurvoll skole allerede i gang med å jobbe med hvordan vi skal forbedre de områdene 

som Statsforvalteren sier vi bør bli bedre på. 

 

Øyer, 01.12.21 

Vemund Bjørke        Annikken R. Borgestrand 

Rektor         Kommunalsjef  


