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Oversendelse av endelig tilsynsrapport - Vedtak med pålegg om retting Skolemiljø
Statsforvalteren ber om at kommunens postmottak videreformidler dette brevet til kommunedirektøren, til
skoleansvarlig i kommunen og til rektor ved Aurvoll skole.
Statsforvalteren i Innlandet har ført tilsyn med Øyer kommune i perioden 11. august 2021 frem til i
dag.
Vi har fattet vedtak med pålegg om retting, jf. kommuneloven § 30-4. Vedtaket kommer frem av
rapporten som er vedlagt.
Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dere kan klage på vedtaket. Mer
informasjon om klagefristen og hvordan dere går frem hvis dere vil klage, finner dere i rapporten.
Merk dere at vi har tatt høyde for avvikling av juleferie i fristen vi har satt. Den er satt ut fra at dere
allerede synes å være godt i gang med arbeidet, og vi har tiltro til at dere vil komme et godt stykke
på vei innen rettefristens utløp.
Statsforvalteren gjør oppmerksom på at tilsynsrapporten er et offentlig dokument. Vi publiserer alle
våre tilsynsrapporter på vår hjemmeside.
Vi ser at dere selv har orientert foreldre om tilsynet, noe som er bra. Vi har lagt ved et brev til
elevene og foreldrene ved skolen, som vi ber om at dere sender ut i tillegg.
Statsforvalteren takker for samarbeidet de siste månedene. Vi håper dere har lav terskel for å
kontakte oss dersom dere har spørsmål. Kontaktpersoner er Alexandra Aga Schioldborg på telefon
61 26 61 24 eller e-post alasc@statsforvalteren.no, Ellen Rydjord på telefon 61 26 61 31 eller e-post
elryd@statsforvalteren.no og Mari Kleiven Berg på telefon 61 26 61 32 eller e-post
fmopmbk@statsforvalteren.no.
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