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OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN " PSYKOSOSIALT 
SKOLEMILJØ I ØYER" - STATUS FOR ARBEIDET 
 
Det vises til vedtak i kommunestyret den 25.03.21, sak 38/21. Kommunestyret vedtok at 
kommunedirektøren skulle gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget og 
kommunestyret innen den 08.11.21 om hvordan gitte krav er fulgt opp. Da det ikke er 
kommunestyremøte i november vil redegjørelsen legges frem som referatsak for 
kommunestyret i desember.  

Det har gjennom våren og høsten 2021 vært jobbet med å utarbeide en felles plan for 
oppfølging av psykososialt skolemiljø for de tre grunnskolene i Øyer. Dette er en viktig del av 
arbeidet med oppfølging av revisjonsrapporten. Denne planen har vært tema på hvert 
rektormøte, der deltar også hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet.  

Skolene/rektorene har hatt ulike oppgaver mellom rektormøtene for å sikre deltakelse og 
involvering i utarbeidelsen av planen. Noen oppgaver har vært felles og noen oppgaver har 
vært ulike. Arbeidet med oppfølging av revisjonsrapporten har blitt sett i sammenheng med 
for eksempel arbeid med revidering av Plan for opplæring av barn og unge med særskilte 
behov og arbeidet med Desentralisert kompetanseutvikling for skolene. Inkludering er et 
begrep som blir jobbet med både i arbeidet med skolemiljøet og i forbindelse med barn med 
særskilte behov.  

Planen omfatter per nå det som det blir stilt krav om i vedtak fra kommunestyret 25.03.21, 
kulepunkt 1 og 4.  

 
 Kommunen skal vurdere å utarbeide felles retningslinjer for hvordan de overordnet 

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

  
I tillegg beskriver planen hvordan kulepunkt 2-3 og 5 skal følges opp.  

 Kommunen skal 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 skal 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.  

 For å sikre at tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø skal 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.  

 

Planen skal, når den er ferdigstilt, gjøres kjent og forankres blant alle ansatte ute på skolene 
og det vil naturlig nok ta noe tid å få en praksis som er helt i tråd med planen. Felles 
forståelse for regelverket og alle begreper blir viktig. 

Kulepunkt 6 og spesielt kulepunkt 7 er det som til nå har hatt minst fokus. Dette vil vi se 
nærmere på utover høsten og vinteren.  

 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.  
 

Vårt utgangspunkt er at planen skal brukes i kompetanseutvikling, og at skolene ser sin 
praksis opp mot det som er beskrevet i planen.  

Planen er et uttrykk for hvordan skolene i Øyer forstår og skal følge opp regelverket, og er 
ment å være en støtte for ansatte i skolen med tanke både på forebyggende arbeid og 
oppfølging av saker. Planen gir uttrykk for forventninger samtidig som den er bygd opp med 
så klare rutiner som mulig. 

Planen er ikke ferdigstilt, da det har vært fokus på prosesser for å komme frem til felles 
forståelse rundt de ulike temaene.  

Planen har følgende inndeling: 

 Innledning med henvisning til lovverk og operasjonalisering av sentrale 
begreper. Vi forsøker med utgangspunkt i begreper som inkludering, mobbing 
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osv å beskrive vår forståelse og betydningen/konsekvensene det har for 
praksis. (kulepunkt 1) 

 Om systematisk forebyggende arbeid med vekt på holdninger, relasjoner og 
barnesyn. Dette er helt grunnleggende og det jobbes kontinuerlig med. 
(kulepunkt 1) 

 Et avsnitt om barns rett til å bli hørt og barns beste i skolemiljøsaker. Her ser 
vi for oss at vi må drive kompetanseutvikling for å sikre at alle forstår hva 
disse prinsippene fra barnekonvensjonen innebærer. (kulepunkt 3) 

 Aktivitetsplikten med delplikter er en vesentlig del av planen, og her 
vektlegges særlig det med aktivitetsplaner og dokumentasjon. Det skal gå 
tydelig fram av planen hva som skal dokumenteres og hvor. Rutinen 
inneholder også punkt om hvordan tiltak skal evalueres. Til slutt et avsnitt 
med nyttige, faglige ressurser og en skjematisk framstilling av krav til arbeidet 
med en skolemiljøsak. (kulepunkt 2, 3, 4 og 5) 

Det er et møysommelig arbeid å sikre lik forståelse og praktisering av regelverket, og vi vil 
dette skoleåret særlig jobbe med følgende temaer på ledernivå: dokumentasjon, fra 
undersøkelse til tiltak, sårbare barn, alvorlige tilfeller og bevissthet rundt 9A-5. 

Øyer har gjennom flere år deltatt sammen med Gausdal og Lillehammer i et samarbeid med 
Høgskolen i Innlandet i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. Målet for 
Lillehammerregionen for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 er: «Vi arbeider kontinuerlig 
og systematisk med å fremme et trygt og godt læringsmiljø, og med å forebygge og fange 
opp sosiale ubalanser. Ved behov tar vi et løft for læringsmiljøet helt til alle elever opplever 
at de hører til, er betydningsfulle personer i fellesskapet og har muligheter til medvirkning. Vi 
fremmer og løfter miljøet i tett samspill med elevenes faglige kompetanseutvikling». 

 Arbeidet ble startet opp med en felles planleggingsdag for alle ansatte i skolene i regionen i 
august der tema var: 

- Hvordan leder klassen og den enkelte elev i et inkluderende miljø 
- Hvordan samarbeide godt med de foresatt 

Planleggingsdagen ble fulgt opp med arbeid på skolene. Det avholdes fire ledernettverk 
skoleåret 2021/2022 som handler om ledelse i arbeidet med å ta et løft for læringsmiljøet. 
Rektorene jobber med de ansatte på egen skole mellom ledernettverkene og deler 
erfaringer fra arbeidet de har gjort med andre skoler i regionen. I tillegg er Høgskolen i 
Innlandet inne i enkeltskoler og jobber sammen med dem direkte med tema ut fra 
behovene de har.  

I det videre arbeidet med psykososialt skolemiljø vil vi også ta med oss læringspunkter fra 
Statsforvalterens tilsyn ved Aurvoll skole 21.10.21. Endelig rapport fra dette tilsynet er 
forventa rundt 20.12.21.  

Plan for arbeidet med psykososialt skolemiljø legges fram som referatsak ved ferdigstillelse. 
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Med hilsen 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunalsjef 
 
 
 
Kopi: 
 
 
 

Dette brevet er godkjent med elektronisk signatur 


