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Kapittel 9 A - Skolemiljøbegrepet
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Skolemiljø omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet på 
skolen

Skolemiljø er summen av både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen, 
og disse vil påvirke hverandre gjensidig 
I senere bestemmelser brukes psykososialt skolemiljø og fysisk skolemiljø der det 
passer 



Begrepsforståelse

5

Trygt og godt 
skolemiljø

Krenkelser

Mobbing, vold,
diskriminering, 

trakassering

Nulltoleranse
Gripe inn (dersom det er mogleg)

Aktivitetsplikt



Kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande 
skolen. Kapitlet gjeld òg for elevar som deltek i leksehjelpordningar og i 
skolefritidsordningar, med unntak av §§ 9 A-10 og 9 A-11. 

§ 9 A-1 Verkeområde for kapitlet
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Gjelder i opplæringen: på skolen i skoletiden, på skoleveien og 
aktiviteter i skolens regi



Kunnskapsdepartementet understreker

Selv om skolens aktivitetsplikt knytter seg til om eleven har det trygt 
og godt på skolen, er den ikke begrenset av årsaken til at eleven 
opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen

Dersom forhold utenfor skoletiden gjør at en elev ikke opplever at det er 
trygt og godt på skolen, har skolen like fullt en plikt til å hjelpe eleven
For eksempel:
• omsorgssituasjonen hjemme, 
• sosiale medier, 
• fritidsaktiviteter osv.



Individuell rettighet
Elevens egen (subjektive) opplevelse er avgjørende for om retten er oppfylt eller 
ikke

§ 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø
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Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som 
fremjar helse, trivsel og læring.



Krenkelser tolkes vidt: 
Direkte handlinger og verbale uttrykk rettet mot eleven, for eksempel 
hatytringer. Indirekte krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking. 

§ 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid
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Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og 
tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har 
ansvaret for at dette blir gjort.



Handlingsplikt – Nytt navn: Aktivitetsplikt
Tydeligere krav til hva som skal gjøres
Dokumentasjonskrav

Skolen skal ikke lenger fatte enkeltvedtak når elev eller foresatt sier ifra 
om at eleven ikke har det trygt og godt på skolen/ber om tiltak.

Kritikk mot dette systemet.

Skolen skal fatte enkeltvedtak når tiltak som settes inn gjelder 
rettigheter eller plikter til eleven.

Se forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a og b.
Fylkesmannen klageinstans for slike vedtak.

Fra handlingsplikt og plikt til å fatte 
enkeltvedtak til: Aktivitetsplikt i skolen
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§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit
trygt og godt skolemiljø

(1) Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot 
krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg. 

(2) Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje 
har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

(3) Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast 
undersøkje saka. 

(4) Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at 
eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt 
skolemiljø. 

(5) Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane skal vere eit grunnleggjande 
omsyn i skolen sitt arbeid. 

(6) Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 
a) kva problem tiltaka skal løyse 
b) kva tiltak skolen har planlagt 
c) når tiltaka skal gjennomførast 
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 
e) når tiltaka skal evaluerast. 

(7) Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd.



Aktivitetsplikten består av fem delplikter:

• KD understreker at det ALLTID er skoleeier som har det overordnede ansvaret for at loven oppfylles 
på den enkelte skole, jf. opplæringsloven § 13-10 og friskolelova § 5-2

Aktivitetspliktens delplikter
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Ansvarlig

Plikt til å følge med «Alle som arbeider på skolen»

Plikt til å gripe inn «Alle som arbeider på skolen»

Plikt til å varsle «Alle som arbeider på skolen»

Plikt til å undersøke «Skolen»

Plikt til å sette inn tiltak «Skolen»



Plikten til å følge med er en nødvendig forutsetning for at de ansatte 
skal kunne få mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen
Må ses i sammenheng med plikten til det systematiske arbeidet i § 9 A-3

Følge med plikten vil dermed forutsette at skolen for eksempel har 
inspeksjonsrutiner, tilsyn i garderober og lav terskel for å bry seg med hva 
elevene driver med

Plikt til å følge med - § 9 A-4 første ledd
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Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe 
inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.



Rt. 2012 s. 146 – Skjerpet ansvar for å ivareta elever med en særskilt 
sårbarhet.

Forutsetning for å kunne utføre plikten til å følge med er at de ansatte 
har kompetansen som skal til for å utføre denne

Enhver må kjenne til hvordan de i sin arbeidshverdag skal være årvåken for 
forhold eller oppførsel som kan være en indikasjon på at en elev ikke har et trygt 
og godt skolemiljø.
Departementet:
• At de ansatte har slik kompetanse er både rektors ansvar som en del av det systematiske 

arbeidet for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø, og skoleeiers ansvar som øverste 
ansvarlig for at opplæringsloven oppfylles

Spesielt sårbar og § 10-8 - kompetanse 
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Departementet påpeker: Handling gjennom inngrep skjer umiddelbart og 
er rettet mot å stoppe en situasjon som pågår og er forholdsvis akutt
Plikten begrenser seg til inngrep som er mulige for den ansatte å 
gjennomføre, både av hensyn til elevene og seg selv 

Grensen for å gripe inn er at den ansatte ikke skal stå i fare for å skade seg selv 
eller krenke elever for å få stanset situasjonen
• Nødrett 
• Nødverge

§ 10-8

Plikt til å gripe inn - § 9 A-4 første ledd
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Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe 
inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.



all mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø skal varsles til rektor
også nye hendelser som er med å underbygger mistanke om og/eller 
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal varsles om til 
rektor

Rektor kan delegere hvem som skal ta imot varsler
Ikke regulert hvor raskt varsling skal skje

Skjønnsmessig vurdering – må hensynstas at skolemiljøsaker er tidssensitive
«Departementet vil understreke at den ansattes terskel for hva som skaper 
«mistanke om» eller «kjennskap til» at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø, skal være lav»

Plikt til å varsle – § 9 A-4 andre ledd
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Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev 
ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.



Undersøkelsesplikten er vid
Lav terskel for hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 
et trygt og godt skolemiljø, som utløser undersøkelsesplikten 
Alltid undersøke når elev sier i fra

Ved mistanke:
Undersøke om eleven har et trygt og godt skolemiljø (å snakke med eleven vil 
her være sentralt)

Ved kjennskap:
Undersøke hva som er årsaken/hva som ligger bak elevens opplevelse
• Informasjonen brukes til å vurdere hvilke tiltak som skal settes inn

Plikt til å undersøke - § 9 A-4 tredje ledd
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Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast 
undersøkje saka.



Tiltaksplikt - § 9 A-4 fjerde ledd
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Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at 
eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt 
skolemiljø.

sørgje for at eleven får eit
trygt og godt skolemiljø

så langt det finst eigna 
tiltakskal skolen

undersøking viser at ein
elev ikkje har eit trygt og 

godt skolemiljø

elev seier at skolemiljøet 
ikkje er trygt og godt



Plikten tolkes utvidende
Dette betyr at man også har en plikt til å:
• følge opp tiltakene,
• evaluere virkningen og
• eventuelt legge til eller endre tiltak dersom det er nødvendig for å sikre eleven et trygt og 

godt skolemiljø

Plikten gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at eleven ikke 
opplever å ha et trygt godt skolemiljø.

Behovet for tiltak, og hvilke tiltak som skal settes inn må bero på en 
faglig vurdering  - med hva som med rimelighet kan forventes

Plikt til å sette inn tiltak
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Særlig skjerpede krav til varsling og tempo i saksgangen.
Forsvarlig prosess
Høy prioritet

Tiltak mot den aktuelle ansatte
Disse styres av arbeidsrettslige regler

Skjerpet aktivitetsplikt når ansatte krenker –
§ 9 A-5
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Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som arbeider på skolen, 
utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. 
Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast
direkte av den som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde 
ledd skal setjast i verk straks.
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Dokumentasjonsplikt



To ulike tilnærminger til dokumentasjonskravet:
1. Aktivitetsplan når det settes inn tiltak
2. Dokumentere hva skolen gjøre for å oppfylle aktivitetsplikten

Dokumentasjonskravet - § 9 A-4 sjette og 
syvende ledd
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(6) Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå
a) kva problem tiltaka skal løyse
b) kva tiltak skolen har planlagt
c) når tiltaka skal gjennomførast
d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka
e) når tiltaka skal evaluerast.

(7) Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd.



Dokumentasjonskravet i sjette ledd utløses samtidig med tiltaksplikten
Lovfesting av minimumskrav til hva skolen må dokumentere 

Bokstav a til e

Ikke formkrav til planen, utover at den skal være skriftlig
Omfanget av opplysningene under hvert av punktene i bokstav a) til e) 
må tilpasses den enkelte sak

I en sak der tiltak settes inn tidlig og tiltaket kanskje er ganske enkelt og lite, kan 
planen være kort og mer skjematisk, enn i en sak der det er et mer komplekst 
saksforhold og hvor tiltakene er sammensatte og mange

1. Aktivitetsplan til erstatning for enkeltvedtaket
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Overordnet dokumentasjonskrav
Krav om at den enkelte skole sørger for at det skjer en forsvarlig og hensiktsmessig
dokumentasjon av skolens arbeid i forbindelse med oppfyllelsen av delpliktene

Kravet retter seg mot det arbeidet skolen faktisk gjør for å oppfylle 
aktivitetsplikten

Ikke rutiner eller planer for hvordan kravet skal oppfylles
• (skiller dette dokumentasjonskravet fra de kravene til etterprøvbarhet som knyttes til kravet om 

systematisk arbeid og internkontroll etter § 9 A-3)

Kravet knytter seg til å dokumentere hva skolen har gjort i saker der det har 
vært mistanke om eller kjennskap til at en eller flere elever opplever at 
skolemiljøet ikke er trygt og godt.

«Etter hva departementet kjenner til er denne typen dokumentasjon av 
skolemiljøarbeidet innarbeidet praksis ved de fleste skoler. At utfallet av ulike 
handlinger som gjennomføres som en del av dagens handleplikt skrives ned, er 
en vanlig og naturlig måte å drive skole på.» - Prop.nr.57 L

2. Dokumentasjon av  hva som blir gjort  
- for å oppfylle aktivitetsplikten
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Følge med:
dokumentasjonen vil her i stor grad være knyttet til aktiviteter som omfatter flere 
elever, grupper eller hele skolen – Eksempelvis:
• Skolene har for eksempel observasjonslogger fra inspeksjonen, trivselsundersøkelser på 

klassenivå, notater fra elevsamtaler (plikten til å følge med)

gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak
Dokumentasjonen vil her være knyttet til hva skolen gjør i enkeltsaker

• «Departementet påpeker at enkeltsaker ikke trenger å handle om én enkelt elev, men kan være en 
situasjon eller utfordring som omfatter flere elever eller en klasse, gruppe, trinn mv.»

Eksempelvis:
• notater fra samtaler med elever og foreldre, møtereferater, arkivert e-postkorrespondanse, 

skjemaer fra utviklingssamtaler mv. (plikten til å undersøke)
• logger over varsler, notater i elevmapper mv. (plikten til å varsle), 
• handlingsplaner, tiltakslister, evaluering av tiltaksplaner mv. (plikten til å sette inn tiltak)

Eksemplene er hverken normerende eller uttømmende

Dokumentasjon av  hva som blir gjort  
- eksempler
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§ 9 A-6 – Fylkesmannen si handheving av 
aktivitetsplikta i enkeltsaker

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til Fylkesmannen etter 
at saka er teken opp med rektor.

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saka ikkje er teken opp 
med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal Fylkesmannen avvise saka, med mindre 
særlege grunnar gjer dette urimeleg. Det same gjeld dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når 
saka blir meldt til Fylkesmannen.

Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle opplysningar som Fylkesmannen 
meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for 
elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i Fylkesmannen si saksbehandling.

Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, kan Fylkesmannen vedta 
kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det skal setjast ein frist for 
gjennomføringa av vedtaket, og Fylkesmannen skal følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen 
sitt ordensreglement, jf. § 9 A-10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd.

Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i forvaltningsloven. Skoleeigaren har 
ikkje klagerett.



Regelen i første ledd skal sikre at  elevene og foreldrene får nok 
informasjon til å vurdere om elevens rettigheter er oppfylt og hvordan 
de kan gå fram for å sikre at rettighetene oppfylles

§ 9 A-9. Informasjonsplikt og rett til å uttale seg
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Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg informere om 
aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til Fylkesmannen etter § 9 A-6.

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane og foreldra snarast 
mogleg varslast om det.

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om alt som 
er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all 
dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og 
komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet.



Fylkesmannens tilsyn

Hjemmel i opplæringsloven § 14-1 første ledd og barnehageloven §
9 første og andre ledd
Kommuneloven kap. 10 A gjelder for tilsynsvirksomheten

Lovlighetstilsyn



Metodehåndboka

Skal sikre likebehandling
Inndelt i 

Forberedelsesfasen
Undersøkelsesfasen
Avslutningsfasen 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/metode-for-tilsyn/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/metode-for-tilsyn/


Felles nasjonalt tilsyn 2018-2021

Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
Skolebasert vurdering
Tidlig innsats
Spesialundervisning
Skolemiljø
Grunnskoleopplæring for voksne
Videregående opplæring til voksne



Følgende bestemmelser blir berørt i tilsynet

Opplæringsloven
§ 9 A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø
§ 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid
§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø
§ 9 A-5 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev
§ 9 A-8 Elevdeltakelse i arbeidet med skolemiljøet
§ 9 A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg
§ 13-10 Ansvarsomfang

Forvaltningsloven 
§ 11 Veiledningsplikt



Tilsynstema 1

Skolens plikt til å arbeide forebyggende og informere og involvere 
elever og foreldre

Plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme 
et trygt og godt skolemiljø
Plikten til å informere og involvere elever og foreldre
Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolen 
arbeider forebyggende, kontinuerlig og systematisk, og for å vurdere og 
følge opp at skolen informerer og involverer elever og foreldre



Tilsynstema 1: deltema 2

Plikten til å informere og involvere elever og foreldre
Gir skolen elevene og foreldrene informasjon om retten til et trygt og godt 
skolemiljø, om skolens aktivitetsplikt og om retten til å melde en sak til 
fylkesmannen?
Sikrer rektor at skolen informerer aktuelle råd og utvalg om deres rett til 
innsyn i dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt 
og godt skolemiljø, og at de har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige 
for skolemiljøet?
Sikrer rektor at skolen informerer aktuelle råd og utvalg om alt som er viktig 
for skolemiljøet?
Sikrer rektor at skolen tar aktuelle råd og utvalg med i arbeidet med 
skolemiljøtiltak, og at det skjer så tidlig som mulig?



Tilsynstema 2

Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø

Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved 
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
Plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på 
skolen, krenker en eller flere elever
Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak
Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolen 
oppfyller aktivitetsplikten



Tilsynstema 2: deltema 1
Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller 
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

Har alle som jobber på skolen, kunnskap om at det er elevens subjektive opplevelse som avgjør om eleven 
har et trygt og godt skolemiljø?
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og at 
de følger spesielt godt med på elever som kan være særskilt sårbare?
Sørger rektor for at alle som jobber på skolen, griper inn mot krenkelser som for eksempel utestenging, 
isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig?
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en 
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?
Sikrer rektor at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som saken tilsier?
Varsler rektor skoleeier om alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen ikke har klart å løse en sak?
Sikrer rektor at skolen undersøker saken når rektor mottar varsel fra en som jobber ved skolen, eller en elev 
sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt?
Sikrer rektor at skolen undersøker saken snarest?
Sikrer rektor at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen?
Sikrer rektor at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er 
oppfylt?
Dokumenterer skolen hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å følge med og gripe inn, varsle og 
undersøke?



Tilsynstema 2: deltema 4

Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolen 
oppfyller aktivitetsplikten

Skaffer skoleeier seg informasjon om hvordan skolen oppfyller følgende:
• Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller 

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø?
• Plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en 

eller flere elever?
• Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak?
Bruker skoleeier denne informasjonen til å vurdere om skolen sitt arbeid er i 
samsvar med regelverket?
Følger skoleeier opp at skolen innarbeider ny praksis dersom det er nødvendig?
Innhenter skoleeier tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og følge opp 
praksis som ikke er i samsvar med regelverket?
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