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1 INNLEDNING 

1.1 Presentasjon av tema 

Barneårene er grunnmuren i et menneskes liv. Ti år tilbringes i grunnskolen, og kunnskap 

av både faglig og sosial karakter er avgjørende byggesteiner for livet videre. Skolen blir på 

mange måter en prøve til et selvstendig liv i samfunnet i en tid hvor man både er formbar 

og sårbar. Når opplæringsplikten er i samfunnets interesse, er det også samfunnets ansvar å 

påse at skolemiljøet bygger barn opp, ikke bryter dem ned.  

 

Etter at kapittel 9a i opplæringsloven
1
 (oppll.) tråde i kraft 1.april 2003, skulle elever sikres 

skolemiljørettigheter minst like gode som de arbeidsmiljørettigheter voksne arbeidstakere 

har.
2
 Med oppll. §9a-1 fikk alle elever en individuell rett til et godt fysisk og psykososialt 

miljø. Tema for oppgaven er den individuelle retten til et godt psykososialt miljø i 

grunnskolen. Målet med oppgaven er fra et juridisk ståsted å belyse uliker sider av barns 

rett til et godt psykososialt miljø, herunder utfordringer knyttet til forståelsen av innhold i 

rettigheten, hvem som er forpliktet til å sikre eleven denne retten, og hvordan man kan 

forfølge den ved hjelp av rettslige virkemidler. Dette er et tema som er lite forsket på i 

rettslig sammenheng. 

 

Temaet kan ikke sies å være av ren rettslig karakter, men vil utfylles av andre fagområder 

som psykologi, (retts)sosiologi og pedagogikk. Som Vilhelm Aubert i sin tid påpekte, står 

man overfor spørsmål som i motsetning andre juridiske problemstillinger, ikke kan 

besvares innenfor ”det lukkede juridiske system”. Man befinner seg i ”det åpne kretsløp” 

                                                 

1
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 

2
 Innst. O nr.7 (2002-2003) s. 2 
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hvor materialet er stort, kunnskapene er sparsomme og heller ikke ordnet slik at det passer 

inn i juristers eller andre fagfolk sine tankemodeller.
34

  

 

1.2 Bakgrunn for valg av tema og temaets aktualitet 

Etter å ha lest Barneombudets rapport om tilsyns- og klagesystemet i grunnskolen,
5
 fattet 

jeg interesse for utfordringer knyttet til barns rettigheter i grunnskolen. Barneombudet 

konkluderer med at kommunene bryter opplæringsloven uten at det får konsekvenser, og 

viser til at de mottar klager fra barn og unge som til tross for å ha vunnet frem med sin 

klage til Fylkesmannen, ikke får det de har krav på. Særlig bekymret er Barneombudet for 

at barn ikke sikres et godt psykososialt miljø, og at dersom det klages er det også så 

belastende at flere barn og foreldre velger å gi opp.
6
 Nesten daglig kan man lese om barn 

og unge som er blitt utsatt for mobbing eller annen form for krenkende behandling i 

grunnskolen, men som ikke får den hjelpen de trenger. Temaet kan derfor sies å være svært 

aktuelt. 

 

Med bakgrunn i en rapport utarbeidet på vegne av Utdanningsdirektoratet hvor det viste seg 

at 1 av 2 skoler ikke har de rutiner de skal ha for å arbeide med skolemiljøet, uttalte forsker 

Nils Vibe til Dagsavisen at mye mobbing kunne ha vært unngått om skolene hadde hatt 

planer for hva som skal gjøres. Videre presiserte han at uten planer og ansvarsfordeling 

innad i skolen kan eleven som henvender seg til skolen for å få hjelp, ofte oppleve at vondt 

gjøres verre.
7
 Etter at tallene fra elevundersøkelsen fra 2010 viste at mobbingen i 

grunnskolen har holdt seg uendret siden 2007, stilte Kunnskapsminister Kristin Halvorsen 

spørsmål om lovverket som skal sikre barn et godt psykososialt miljø, er godt nok.
8
  

                                                 

3
 Aubert (1976) s. 139 

4
 Aubert (1976) s. 139 

5
 Barneombudets rapport nr 4:2009 

6
 Barneombudets rapport nr.4:2009 s.23 flg. 

7
 Dagsavisen, 4.0.2010, s. 10-11: ”1 av 2 skoler bryter barnas arbeidsmiljølov” 

8
 Aftenposten, morgen, 26.5.2010, s. 17: ”Ikke mindre mobbing i skolen” 



 

 

3 

 

Barneombudet har i sin supplerende rapport til FNs barnekomité uttrykt bekymring over at 

et fellesnasjonalt tilsyn de senere årene viser at skoleeierne i liten grad kjenner eller følger 

regelverket om barns psykososiale skolemiljø.
9
 I sin fjerde rapport til Norge (2009) 

anbefaler FNs barnekomité at Norge fortsetter å styrke sin innsats for å bekjempe mobbing 

i skolen og samtidig inkluderer barna selv i dette arbeidet.
10

 Til tross for at 

opplæringslovens kapittel 9a har virket i over syv år, utgjør altså mobbing, diskriminering 

og annen krenkende behandling fortsatt et alvorlig problem for mange barn og unge i 

grunnskolen. 

 

1.3 Rettslig utfordringer ved begrepet psykososialt miljø 

En av hovedutfordringene med å fremstille psykososialt miljø i en rettslig sammenheng, er 

at det vanskelig kan gis noe klart og entydig svar på hva det psykososiale miljøet er. Dette 

kan ses i sammenheng med at mellommenneskelige relasjoner lar seg vanskelig regulere 

rettslig.
11

  

 

Ut i fra en ordlydsfortolkning kan psykososialt miljø sies å ha med psykologiske og sosiale 

faktorer mellom mennesker i et bestemt miljø. I forarbeidene er det gitt en karakteristikk:  

”Det psykososiale miljøet har med mellommenneskelege tilhøve å gjere, og er bestemt av 

samhandlinga og kommunikasjonen mellom individa.”
12

  

 

Daværende kirke- og undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) har utgitt en 

veileder hvor det psykososiale miljøet beskrives som;  

 

                                                 

9
 Barneombudets supplerende rapport til FNs komité for barns rettigheter (2009) s. 21 

10
 FNs barnekomités Concluding Observations til Norge (2010) avsnitt 49 

11
 Jakhelln (2006) s. 641 

12
 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.34 
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”(…) de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan 

elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om 

elevenes opplevelse av læringssituasjonen.”
13

  

 

Som veilederen gir uttrykk for, handler det om den enkeltes opplevelse av det sosiale 

samspillet i skolemiljøet. Videre nevnes også en rekke faktorer som kan spille inn på 

hvordan skolemiljøet oppleves:  

 

”Vi vet at mange faktorer virker inn på elevenes oppfatning av det psykososiale 

skolemiljøet. Det psykososiale miljøet vil være vanskelige å beskrive, og vil avhenge 

av den enkeltes subjektive opplevelsesverden. En lang rekke indre og ytre faktorer 

(sosiale, kulturelle, religiøse, økonomiske, utdanningsmessige og øvrige 

helsemessige forhold) er med i et komplisert samspill – mellom individ, 

gruppe/familie, miljø og samfunn – og har betydning for det psykososiale 

miljøet.”
14

 

 

Begrepet ”psykososialt miljø” lar seg vanskelig operasjonalisere, men mitt utgangspunkt er 

at det må forstås som mellommenneskelige forhold hvor en rekke ulike hensyn vil måtte tas 

i betraktning. Faktorer av betydning er blant annet forholdet til medelever, om man har 

venner og blir inkludert i fellesskapet, forholdet til lærere og arbeidsro. 

 

1.4 Praktiske erfaringer  

Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg fått innsikt i hvordan reglene forstås av skolene 

og hvilke utfordringer som er knyttet til dem. Disse erfaringene har jeg fått gjennom å se på 

en rekke klagesaker som angår det psykososiale miljø, samt samtaler med skoleledere og 

saksbehandlere som vurderer klagesaker. Mitt inntrykk er at virkeligheten på langt nær 

fortoner seg slik loven gir anvisning om.  

                                                 

13
 Veileder til opplæringslovens kapittel 9a – elevens skolemiljø s. 1 og Udir-2-2010 s. 3 

14
 Veileder til opplæringslovens kapittel 9a – elevens skolemiljø s. 1 
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Det må tas i betraktning at opplæringsloven først og fremst håndheves av mennesker uten 

formell juridisk utdannelse. Ikke-juristers rettsanvendelse hevdes å være preget av at det 

enten i større grad legges vekt på eget fagområde enn de rent rettslige hensyn, eller at loven 

bokstavtolkes i større grad enn hva som er vanlig for jurister.
15

 Gjennom ulike seminarer og 

foredrag har jeg møtt en rekke skoleledere som rett og slett ikke forstår seg på reglene som 

skal sikre barn et godt psykososialt miljø. Mange ser også på lovgivningen som en brems 

for det praktiske skolemiljøarbeid.   

 

1.5 Avgrensninger 

Retten til et godt psykososialt miljø er et altomfattende tema, noe som nødvendigvis krever 

noen avgrensninger. Rettigheten i oppll. §9a-1 omfatter også fysisk miljø som jeg velger å 

avgrense mot. Selv om fysiske og psykososiale miljøfaktorer er vidt forskjellige, vil likevel 

vekselvirkninger mellom dem gjøre at de må ses samlet.
16

 

 

I den videre fremstilling vil jeg forholde meg til den offentlige grunnskolen hvor barn har 

en opplæringsrett og -plikt. Dermed avgrenses det mot særskilte spørsmål knyttet til 

videregående opplæring hvor man kun en har en opplæringsrett jf. oppll. §3-1(1). Videre 

avgrenses det mot private skoler, selv om kap. 9a i opplæringsloven også får anvendelse for 

dem, jf. oppll. § 2-12(3). 

 

Siden oppgaven omhandler den individuelle retten til et godt psykososialt miljø, velger jeg 

også å avgrense mot reglene om råd og utvalg etter oppll. §§ 9a-5, 9a-6 og 11-1a og andre 

spørsmål som gjelder elevenes kollektive interesse i skolemiljøet, selv om disse kollektive 

mulighetene til å påvirke skolemiljøet vil ha stor betydning for den enkelte elev. 

                                                 

15
 Eckhoff og Helgesen (2001) s.226 

16
For eksempel kan et dårlig inneklima gjøre menneskene i skolemiljøet mer irritable. Motsatt kan et dårlig 

psykososialt miljø gå ut over engasjementet rundt det å skape et godt fysisk miljø. For mer om 

vekselvirkningene, se Kjosvatn (2009) s.28-30. For mer om inneklima, se Rivertz (1999). 
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For øvrig kan det merkes at krav til både det fysiske og psykososiale skolemiljøet finnes i 

skolemiljøforskriften
17

 med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven
18

 (khl) som sammen 

med kapittel 9a er antatt å utfylle hverandre.
 19

 Det avgrenses mot en nærmere fremstilling 

av skolemiljøforskriften og de krav som der stilles. 

 

Endelig velger jeg å avgrense mot spørsmål om lærere og andre ansattes psykososiale 

arbeidsmiljø, selv deres arbeidsmiljø vil ha stor faktisk betydning for elevene og vice 

versa.
20

 

 

1.6 Kapittel 9a i opplæringsloven – et overblikk 

Utgangspunktet for retten til et godt psykososialt miljø må tas i oppll. § 9a-1 som lyder: 

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” For det psykososiale miljøet sin del, handler 

det om å ha det godt i samspillet med andre mennesker. 

 

Rettigheten må imidlertid ses i sammenheng med en rekke plikter: Skolen skal blant annet; 

”aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og 

tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapittelet blir oppfylte.” jf. 

oppll. § 9a-4 første punktum. For det psykososiale miljøet sin del innebærer dette først og 

fremst at skolen skal ”fremje eit godt psykososialt miljø der den enkelte elev kan oppleve 

tryggleik og sosialt tilhør.” jf. oppll. § 9a-3(1). 

 

Elevene skal også ”engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske 

arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen.” jf. oppll. § 9a-5 (1). Elevenes plikt til å 

                                                 

17
 FOR-1995-12-01-928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

18
 Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 

19
 For mer om forholdet mellom dem, se Kjosvatn (2009) s.31 

20
 For mer om læreres psykososiale arbeidsmiljø, se Jakhelln i Møller og Ottessen (red.) 2011 s. 
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medvirke til et godt psykososialt miljø handler også om at hver enkelt må følge regler om 

atferd som gjelder i samfunnet generelt og for skolen spesielt, først og fremst skolens 

ordensreglement som ”skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne 

brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike sakar skal 

behandlast”, jf. oppll. § 2-9(1) tredje punktum.   

 

Skolens ansatte har ansvar for å se til at elevene har det bra, derfor påhviler det dem en 

plikt til å ”undersøke saka og varsle skoleleiinga” ved mistanke eller kunnskap om at en 

elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger, jf. oppll. § 9a-3(2). Om nødvendig og 

mulig skal den ansatte også selv gripe direkte inn. Skolen skal ved henstillinger vedrørende 

det psykososiale miljøet ”snarest mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak”, jf. 

oppll. § 9a-3(3). Dersom skolen unnlater å ta stilling til saken innen rimelig tid, kan det 

likevel klages som om det var fattet enkeltvedtak, jf. oppll. § 9a-(3) annet punktum. 

 

1.7 Den videre fremstilling 

Først vil jeg i kapittel 2 se nærmere på de rettskilder som preger opplæringslovgivningen 

generelt, og de rettskildemessige utfordringer der er knyttet til forståelsen av reglene om 

det psykososiale miljøet, herunder bruken av rettskilder fra andre rettsområder i den videre 

fremstilling. 

 

Oppgavens tema er at barn har rett til et godt psykososialt miljø i grunnskolen. Kapittel 3 er 

utgangspunktet for fremstillingen hvor det vurderes hva som ligger i at det psykososiale 

miljøet skal være ”godt”. Det tas utgangspunkt i de hensyn som loven viser til; helse, 

trivsel og læring. Disse hensynene kan være vanskelige å vurdere konkret. Derfor trekkes 

hensynene fra arbeidsmiljøloven, integritet og verdighet, inn som vurderingsgrunnlag. 

Deretter vises det til sentrale faktorer som er av sentral betydning og hvordan disse ikke 

bare skal forstås enkeltvis, men også samlet ut i fra et barneperspektiv.  
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I forlengelsen av elevens rett, har skolen en tilsvarende plikt som primært handler om å 

fremme et godt psykososialt miljø. Kapittel 4 ser derfor nærmere på de krav som stilles til 

skolens systematiske arbeid fra et styringsperspektiv. I forlengelsen av dette presenteres 

aktivitetspliktene i kapittel 5, herunder ansattes handlingsplikt, spørsmål knyttet til skolens 

saksbehandlingsplikt som begge påhviler skolen å iverksette tiltak når en elev ikke har det 

godt.  

 

I kapittel 6 behandles særskilte spørsmål knyttet til elevens klagemuligheter. Det 

overordnede ansvaret, tilsyns- og sanksjonsmulighetene som skal sikre etterlevelse i praksis 

blir behandlet i kapittel 7. I kapittel 8 behandler jeg spørsmålet knyttet til godt psykososialt 

miljø som rettighet og mulighetene for bringe spørsmålet om skolemiljøet er godt inn for 

domstolene.  

 

I kapittel 9 vil jeg ta for meg de rettslige sidene ved løsninger som viser seg å være vanlig å 

benytte seg av i praksis når det rettslige apparatet som skal sikre en et godt psykososialt 

miljø svikter. Endelig vil jeg i kapittel 10 komme med noen rettspolitiske vurderinger. 
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2 METODE, RETTSKILDER OG PERSPEKTIV 

2.1 Metode 

Oppgaven er i hovedsak rettsdogmatisk, men også rettspolitisk og empirisk. Det empiriske 

materialet vil primært bli brukt til illustrasjon av praktiske problemstillinger, de 

overordnede rettspolitiske vurderinger tas avslutningsvis. 

 

2.2 Rettskilder 

2.2.1 Et overblikk over rettskildebildet for grunnskoleopplæringen 

Et godt psykososialt miljø må i skolen må sies å være en forutsetning for å få realisert 

retten til utdanning. Retten til utdanning er en menneskerettighet, derfor påhviler det staten 

etter Grunnloven (Grl.) §110c å sikre den. Som menneskerettighet har retten til utdanning 

en dobbel dimensjon: Foruten å være en menneskerettighet i seg selv, er utdanning også et 

uunnværlig middel for å realisere andre menneskerettigheter.
21

 

 

Retten til utdanning som menneskerettighet er slått fast i blant annet FNs konvensjon om 

barns rettigheter (BK eller barnekonvensjonen) art. 28 og 29, Den europeiske 

menneskerettskonvensjon (EMK) tilleggsprotokoll (TP) 1 art. 2, FNs konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) art. 13, FNs kvinnekonvensjon (KK) 

art. 10, FNs konvensjon om forbud mot diskriminering på grunnlag av rase (RDK) 

art.5e)(v) og UNESCOs konvensjon om forbud mot diskriminering i utdanningen 

(UNESCO). Gjennom menneskerettsloven
22

 (mrl.), er både BK, ØSK, EMK og KK gjort til 

norsk lov med forrang fremfor vanlig formell lov jf. mrl. §§2(4) og 3.  

                                                 

21
 Verheyde (2006) s.7 

22
 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 30 
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Den mest sentrale rettskilde som nærmere regulerer den offentlige grunnskoleopplæringen i 

Norge, er opplæringsloven som trådte i kraft 27. november 1998. Som styringsverktøy for 

grunnskoleopplæringen er loven ment å sikre balansen mellom kommunal frihet og statlig 

styring gjennom individuelle rettigheter.
23

 Opplæringsloven utfylles av forskrift til 

opplæringsloven
24

 (oppllf). Videre er Læreplanverket for Kunnskapsløftet (L06) som både 

regulerer prinsipp for opplæringen,
25

 læreplanene i fag og fag- og timefordelingen gjort 

bindende for kommunenes grunnskoleopplæring gjennom forskrift.
 26

 Oppll. §2-9(1) første 

punktum gir også kommune rett og plikt til å fastsette lokale forskrifter om elevens atferd 

gjennom ordensreglementer innenfor de rammer som lovgivningen ellers setter. 

 

2.2.2 Forarbeider og rettspraksis 

Odelstingsproposisjonen som ligger til grunn for kap. 9a i opplæringsloven er langt mer 

detaljert og klargjørende i sin form for den del som regulerer det fysiske miljøet.
27

 I 

forarbeidenes merknad til oppll. § 9a-1, som gjelder både det fysiske og psykososiale 

miljøet, er det også etter mitt syn uklart om alle uttalelsene er ment å gjelde begge sider av 

miljøet.
28

 Disse svakhetene og uklarhetene kan kanskje begrunnes med at lovforslaget 

egentlig kun var ment for å fremheve de krav skolemiljøforskriften stilte til det fysiske 

miljøet, og at reglene om det psykososiale miljøet kom inn under lovforarbeidet under 

påtrykk fra flere høringsinstanser.
29

 Lovforslaget til § 9a-1 ble til en rettighet under 

                                                 

23
 NOU 1995:18, kap.11 

24
 FOR-2006-06-23-724: Forskrift til opplæringslova 

25
FOR-1999-06-25-708: Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i 

grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa § 1 
26

 jf. oppllf. §1-1 

27
 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.21-23, sml. pkt. 6.2.1 og 6.2.2 

28
 Se Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.31 

29
 Se Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.22, pkt.6.2.1, første avsnitt 
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stortingskomiteens behandling.
30

 Proposisjonens rettskildemessige vekt kan derfor sies å 

være svekket på enkelte punkter. 

 

Det foreligger ingen rettspraksis fra Høyesterett hvor retten til et godt psykososialt miljø i 

grunnskolen er blitt behandlet. Det finnes noe lagmannsretts- og tingrettspraksis hvor 

reglene primært er blitt trukket inn i forbindelse med spørsmål om erstatning som følge av 

mobbing eller læreres arbeidsrettslige stilling. Reglene er der ikke behandlet i detalj, og 

som underrettspraksis har dommene langt mindre rettskildemessig vekt. Likevel vil disse 

dommene kunne bidra til å kaste lys over sider som berører retten til et godt psykososialt 

miljø av mangel på andre rettskilder. Slike dommer kan bli bestemmende for rettstilstanden 

i ulike distrikter og på landsbasis dersom dommen blir fulgt av forvaltningen eller påberopt 

i juridisk litteratur.
31

  

 

2.2.3 Juridisk litteratur 

Det finnes noe litteratur som omtaler kap. 9a i opplæringsloven spesielt, men litteraturen er 

nokså overflatisk.
32

  Det finnes også lite utdanningsrettslig litteratur generelt foruten 

kommentarutgaven til opplæringsloven som kom i revidert utgave i 2006.
33

 Standardverket 

”Norsk skolerett” fra 1987 begynner å bli gammelt, men er likevel kanskje det mest 

detaljerte og opplysende bidraget i litteraturen på de områder hvor rettstilstanden er forblitt 

uendret.
34

 ”Skolejuss” fra 1999 kan nevnes, selv om fremstillingen der er noe mer 

kortfattet.
35

  

 

                                                 

30
 Se Innst.O.nr.7 (2002-2003) 

31
 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 162 

32
 Se Helgeland (2006) s.261-262 og 273-278, Collin-Hansen (2008) s.55-56 og s.410-420 og Holgersen 

(2008) s. 159-168 

33
 Helgeland (2006) 

34
 Se Matheson (red.) (1987) 

35
 Se Raugland (1999) 
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2.2.4 Forvaltningspraksis 

Forvaltningspraksis fra fylkesmennene er som oftest det man har å forholde seg til, som 

eksempler på konkrete saker i mangel av domstolsavgjørelser. Generelt avhenger den 

rettskildemessige vekten av forvaltningspraksis blant annet av hvor fast utbredt og varig 

den er, organets kyndighet, hvorvidt den er til gunst for private og hvordan rettskildebildet 

stiller seg ellers.
36

  

 

Gjennom et samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, har jeg fått innsyn i 

klagesakene de har hatt til behandling for perioden 2008-2009, 16 i alt.
37

 Siden sakene er 

unntatt fra offentlighet, vil ikke saksnummer bli referert til. I stedet har jeg valgt å gi 

sakene en tilfeldig nummerering med karakteristisk navn for at det skal være enklere å 

huske dem og skille dem fra hverandre, for eksempel sak 1, klassen er ute av kontroll. 

Foruten Fylkesmannens avgjørelse, består saksdokumentene av et nokså kaotisk og 

uoversiktlig materiale bestående av e-poster og brev, møtereferater, sakkyndige vurderinger 

og ulike varianter av enkeltvedtak. 

 

Med de utfordringer som ligger i å forstå regelverket på dette området, har jeg funnet at 

klagesakene vil egne seg bedre som illustrasjon av praktiske problemstillinger og 

eksempler enn som ledd i en mer enhetlig analyse. Dertil hører det også at 

forvaltningspraksis generelt er ansett å ha lav rettskildemessig vekt. Nedtoning av vekten 

på fylkesmennenes praksis kan også begrunnes i at praksisen kan bli forskjellig ved de 

ulike fylkesmannsembetene.
38

 Ikke minst antar jeg det gjelder i slike saker som her hvor 

sakene ikke er offentlig tilgjengelig. 

 

Det finnes enkelte uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling vedrørende spørsmål om 

enkeltvedtak i skolen. Generelt er uttalelser derfra ansett å stå i en særstilling siden deres 

                                                 

36
 Eckhoff og Helgesen (2001) s.233-234 

37
 Siden materialet er søkt opp på egenhånd tas det forbehold om mulige feilkilder. 

38
 Kjønstad i Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove (2000) s.45 
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ekspertkompetanse ofte blir brukt når departementet selv mener spørsmål er spesielt 

tvilsomme. Siden disse uttalelsene har stor autoritet innen forvaltningen, vil de også kunne 

virke rettsskapende.
39

  

 

En del forvaltningspraksis knyttet til opplæringsloven er også å finne i uttalelser fra 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Enhver som mener å ha 

blitt utsatt for urett fra forvaltningens side kan klage til Sivilombudmannen som kan 

komme med en uttalelse, men ikke avgjøre en konkret sak, jf. sivilombudsmannsloven
40

 

(ombml.) §§ 4(1)f og 6. Selv om uttalelsene fra Sivilombudsmannen ikke er bindende, blir 

de som oftest respektert av det organ de er rettet mot.
41

 

 

2.2.5 Rundskriv og veiledere 

Rettskildebildet på opplæringsfeltet preges av utstrakt bruk av rundskriv og veiledere. 

Rundskriv og veiledere er ikke rettslig bindende, men kan ses på som et uttrykk for 

sentralforvaltningens egen lovtolkning. Rundskriv kan forstås som en kodifisering av 

administrativ praksis. Dette er mindre aktuelt når klagesaksbehandlingen skjer hos 

fylkesmennene, og departementene derfor har mindre kontakt med praksis.
42

 

 

Selv om reglene om det psykososiale miljøet er sparsomt begrunnet i forarbeidene, er det 

gitt enkelte presiseringer i KUF sin veileder fra 2006
43

 og Utdanningsdirektoratet (heretter 

direktoratet) sitt rundskriv som kom ut i 2010
44

.   

 

Eivind Smith, som ledet opplæringslovsutvalget, uttalte etter at utredningen var ferdig at; 

                                                 

39
 Eckhoff og Helgesen (2001) s.231 

40
 Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 22. juni 1962 nr. 8 

41
 Eckhoff og Helgesen (2001) s.231 

42
 Kjønstad i Kjønstad, Bernt, Kjellevold og Hove (2000) s.45 

43
 Veileder til opplæringslovens kapittel 9a – elevens skolemiljø 

44
 Udir-2-2010 
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”(…) den lovgivende makt må ta seg bryet med å bestemme ting på ordentlig. Dette 

kan skje i lov eller forskrift. Det bør ikke skje i rundskriv fra departementet der det ofte 

er uklart hva som er bindende og hva som bare er velmente råd.”
45

 

 

Det er interessant at det i en rapport fra direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), fremgår 

at i perioden 1999-2009 ble det gitt ut hele 91 rundskriv og 62 veiledere, primært i 

forbindelse med endringer i opplæringslovgivningen.
46

 

 

2.2.6 Barnekonvensjonen 

Selv om det som nevnt finnes en rekke menneskerettighetskonvensjoner som regulerer 

barns rettslige stilling, velger jeg primært å legge vekt på FNs barnekonvensjon da den etter 

å ha blitt inkorporert i menneskerettsloven med forrang foran vanlig formell lovgivning i 

dag er den øverste nasjonale rettskilde som angår barn spesielt, jf. mrl. §§2(4) og 3. 

 

FNs barnekomité (barnekomiteen) er konvensjonens overvåkningsorgan. Siden komiteen 

ikke behandler individklager, vil komiteens generelle kommentarer (General Comments) 

være de sentrale uttalelsene fra barnekomiteen om hvordan konvensjonsbestemmelsene 

skal forstås foruten komiteens sluttkommentarer. Selv om disse ikke er folkerettslig 

bindende, vil de være relevante ved fortolkningen av konvensjonens bestemmelser. 

Høyesterett har i Rt. 2009 s. 1261 uttalt at det avgjørende for hvilken vekt en slik uttalelse 

har, vil bero på; 

 

 ”(…) hvor klart den må anses å gi uttrykk for overvåkningsorganets forståelse av 

partenes forpliktelser etter konvensjonene. Særlig må man vurdere om uttalelsen 

                                                 

45
 Smith (1996) s.17 

46
Difi - Rapport 2010:4, s.20 
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må ses som en tolkningsuttalelse, eller mer som en tilrådning om optimal praksis på 

konvensjonens område.”
47

   

 

Av særlig betydning for barns rett til et godt psykososialt miljø stiller BK art. 29 nr. 1 krav 

til innholdet i opplæringen barn skal motta, herunder også krav til miljøet barna mottar 

opplæringen i.
 
Komiteen understreker også at konvensjonens rettigheter gjelder i skolen 

som ellers.
48

 Av særlig betydning for barns rett til et godt psykososialt miljø kan nevnes 

BK art. 2 nr. 1 om barns rett til ikke-diskriminering, art. 3 nr.1 om hensynet til barnets 

beste, art. 6 nr.1 om barns rett til liv, overlevelse og optimal utvikling, art. 12 om retten til å 

bli hørt, art. 16 om retten til privatliv, art. 19 om vern mot vold og annen krenkende 

behandling, art. 24 om retten til helse, art. 28 og 29 om retten til utdanning og art. 31 om 

retten til lek, hvile og fritid. 

 

2.2.7 Spesielt om den rettslige reguleringen av det psykososiale skolemiljøet 

Når det gjelder de reglene som er av betydning for det psykososiale miljøet spesielt, er de 

utpreget skjønnsmessig formulert. Sentrale ord og utrykk som ”godt psykososialt miljø”, 

”tryggleik”, ”sosialt tilhør” og ”krenkjande” viser alle til rettslige standarder som ikke kan 

gis et fast entydig innhold, men viser til en målestokk utenfor rettsregelen som må holdes 

opp mot en konkret situasjon. Denne målestokken vil endre seg med tiden, noe som gjør 

standarden til en dynamisk norm.
49

 Bruken av standarder gjør også at det i betydelig grad 

overlates til andre enn lovgiver selv å fastsette standardens nærmere innhold, først og 

fremst domstolens praksis og forvaltningens praksis.
50

  

 

                                                 

47
 Dommens premiss 44 

48
 FNs Barnekomités General Comment nr. 1 avnitt 9 

49
 Generelt om rettslige standarder, se Fleischer (1998) s.95-96. Se også Knoph (1939) og Sundby (1974) kap. 

9, som har et noe ulikt syn. 

50
 Fleischer (1998) s.96 
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Selv om regler med et lavt presisjonsnivå har den fordel at de åpner for konkrete og 

nyanserte vurderinger, er ulempen ved dem at de gir forvaltningen større makt overfor den 

enkelte.
51

 Den utstrakte bruken av standarder vil også i større grad kunne åpne for at 

avgjørelser kan bero på rene tilfeldigheter, noe som kan skape rettsusikkerhet for 

individene.
52

 Utfordringen her, ligger først og fremst i fravær av rettskilder som kan utfylle 

de skjønnsmessige kravene som kommer til uttrykk gjennom lovens ordlyd. 

 

2.2.8 Prosessen og utfordringer ved rettskildegrunnlaget 

Det sparsomme rettskildegrunnlaget har gjort prosessen svært utfordrende. Etter lang tid 

ble det tydelig at forarbeidene først og fremst er skrevet med tanke på det fysiske miljø 

hvor kravet til skolemiljøstandarden er presisert. Henvisninger til at miljøet skal måles og 

observeres, ses i sammenheng med statlige fagnormer, samt at de fleste konkrete eksempler 

viser til det fysiske miljø, støtter opp om dette.
53

 Jeg har derfor måttet se til andre kilder 

enn de som primært knytter seg til kapittel 9a i opplæringsloven.  

 

Knoph viste i sin tid til at en standard kan rasjonaliseres ved å se hen til andre lovregler 

som gir uttrykk for de samme hensyn, samt annen lovgivning som standarden synes å hente 

sin inspirasjon fra.
54

 Ut i fra disse betraktninger har jeg sett meg nødt til å trekke inn andre 

bestemmelser i opplæringsloven som bygger på de samme hensyn, kravene i 

arbeidsmiljøloven som kapittel 9a i opplæringsloven har hentet inspirasjon fra, samt annen 

generell forvaltningsrett og barnerett. I pkt.3.4.5 fant jeg også ut at alminnelig miljørett kan 

bidra til å kaste lys over hvordan godt psykososialt miljø kan bedømmes ut i fra miljøets 

samlede virkning på eleven. 

 

                                                 

51
 Ketscher (2008) s.75 

52
 Fleischer (1998) s.96 

53
 Se Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.21-23, s.31, sml. pkt. 6.2.1 og 6.2.2 

54
 Knoph (1939) s.31-32 
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2.3 Barneperspektivet 

Hvordan barn opplever miljøet på skolen, kan bare dem selv si noe om. Derfor ønsker jeg å 

innta et barneperspektiv i den grad det går an. Fra et juridisk ståsted kan det begrunnes med 

at det er et økt fokus på barn som selvstendige rettighetshavere og deltakere i samfunnet, 

ikke bare som passive mottakere av de voksnes beskyttelse. Å innta et barneperspektiv 

handler om å se ulike spørsmål fra barnets ståsted med innlevelse i barnets situasjon.
55

 

Barns ulikhet gjør det viktig å anlegge et nyansert barneperspektiv da et 

”normalbarneperspektiv” fort kan utelukke noen.  

                                                 

55
 Sandberg (2003) s. 31-32 



 

 

18 

3 GODT PSYKOSOSIALT MILJØ 

3.1 Innledning 

I følge opplæringsloven § 9a-1 har alle barn i grunnskolen rett til et godt psykososialt 

miljø. Som utgangspunkt for oppgaven, må det først klargjøres hva som menes med at det 

psykososiale miljøet skal være godt. Deretter vil jeg se nærmere på de hensyn som i følge 

ordlyden skal tas i betraktning; helse, trivsel og læring. Arbeidsmiljøloven opererer med 

hensyn som integritet og verdighet. Disse vil også være relevante for å vurdere om en elev 

har et godt psykososialt miljø i skolen. Jeg vil også se nærmere på utvalgte faktorer som vil 

ha betydning ved vurderingen av om det psykososiale miljøet er godt; vern mot krenkende 

atferd, elevens sosiale tilhørighet i klassen og lærerens opptreden i undervisningen som alle 

vil spille inn i en konkret vurdering av hvordan miljøet virker på en elev, både enkeltvis og 

samlet. 

 

3.2 Det psykososiale miljøet skal være ”godt” 

Opplæringsloven § 9a-1 gir alle elever en individuell rettighet til et godt psykososialt 

miljø.
56

 Det stilles et funksjonskrav hvor det er skolemiljøets virkning på den enkelte som 

er avgjørende, ikke hvordan skolemiljøet fremstår i seg selv.
57

 I motsetning til detaljerte 

fremgangsmåter, stiller et funksjonskrav brukeren (eleven) i sentrum.
58

 Dette innebærer at 

skolen ikke kan henvise til at miljøet er bra nok for en gjennomsnittselev. Videre vil heller 

ikke hensynet til økonomi være relevant.
59

  

                                                 

56
 Rettighetsspørsmålet kommer jeg tilbake til under kapittel 8 om domstolsbehandling. 

57
 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s. 31 

58
 Vestre (1995) s.9 

59
 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.28 
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Hva som er godt viser til en rettslig standard. Ut i fra ordlyden kan det utledes at godt 

psykososialt miljø ”fremjar helse, trivsel og læring.” Dette kan forstås som et krav til 

positive virkninger mellom miljøet og eleven. 

 

Departementet foreslo opprinnelig et mer passivt lovforslag hvor skolemiljøet skulle ha 

tilfredsstillende virkninger for elevens helse, trivsel og læring, hvilket i følge departementet 

innebar at; ”(…) skolemiljøet ikkje skal forårsake eller forsterke helseplager eller 

mistrivsel, eller øydeleggje, hindre eller forstyrre læringa.”
60

 Dette kravet ble i likhet med 

arbeidsmiljølovstandarden ansett for å være av forebyggende art. For arbeidsmiljølovens 

del innebærer spørsmålet om arbeidsmiljøet etter aml. § 4-1(1) er ”fullt forsvarlig” på 

vurderinger om det foreligger miljøfaktorer som kan gi seg utslag i psykiske eller fysiske 

skadevirkninger. I dette ligger det likevel ikke at arbeidstakerne kan gis full trygghet, selv 

om dette er en målsetting.
61

  

 

Selv om det er nokså opplagt at et godt psykososialt miljø også vil ha en forebyggende 

effekt, vil ”godt” kunne være noe mer enn bare tilfredsstillende eller fullt forsvarlig. I ordet 

tilfredsstillende kan det ligge et forbehold om at noe bare skal være akseptabelt.
62

 Når 

stortingskomiteen ønsket en ordlyd hvor skolemiljøet skal ha positive virkninger på elevens 

helse, trivsel og læring vil det innebære mer enn at elevene ikke skal ta skade av 

skolemiljøet.  

 

Begrunnelsen for å stille strengere krav til skolemiljøet enn arbeidsmiljøet, kan også etter 

mitt syn utledes av formålsparagrafen i opplæringsloven som sier at; ”(…) elevane skal 

utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i 

arbeid og fellesskap i samfunnet”, jf. oppll. § 1-1(4). Skolen har ansvar for barns utvikling. 

Barns rett til optimal utvikling følger dessuten av BK art. 6 nr. 1 som også er et generelt 

prinsipp som formålet med opplæringen etter BK art. 29 nr. 1 må leses i lys av.  
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3.3 Hensyn av betydning for vurderingen 

3.3.1 Vurdering av virkningene basert på de hensyn loven viser til 

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Men hva vil det si at det psykososiale 

miljøet skal være godt for den enkelte elev? I oppll. § 9a-3(1) som gjelder skolens plikt, 

heter det at et godt psykososialt miljø, er et miljø hvor ”den enkelte elev kan oppleve 

tryggleik og sosialt tilhør”. Det er altså elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet som 

er utgangspunktet for at om eleven har det godt på skolen. Det lar seg imidlertid ikke gjøre 

å knytte vurderingskriterier til en subjektiv opplevelse.
63

  Når elevens rettighet innebærer at 

skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring, kan det spørres om det kan sies noe mer 

om hva som ligger i disse hensyn, og om de kan egne seg som vurderingsgrunnlag. 

 

3.3.2 Hensynet til elevenes helse 

At et godt psykososialt miljø skal fremme elevers helse, må ses i sammenheng med at 

skolens psykososiale miljø er antatt å være en av de viktigste sosiale miljøfaktorene som 

viker inn på barn og unges helse: 

 

”Foruten å være en kilde til helse i voksenlivet, er skolen barn og unges 

arbeidsplass og en faktor av betydning for barn og unges psykosomatiske helse. Når 

det gjelder tenåringer viser studier at skolerelaterte forhold var av større betydning 

for deres subjektive velvære enn bakgrunnsvariable som familierelasjoner, 

foreldrenes helse og egen helse. Vi snakker her om faktorer som opplevd stress med 

skolearbeidet, materielle aspekter ved skolen og klasserommet, bråk/uro i klassen, 

følelse av skoletilpasning, opplevd mobbing, støtte fra lærere og følelse av respekt 

og rettferdighet på skolen.”
64

 

 

                                                 

63
 Einarsen og Pedersen (2007) s.147 

64
 Sosiale miljøfaktorer – intensjoner og innhold: Delutredning i gjennomgangen av miljørettet helsevern, 

Helsedirektoratet (2008) s. 18 
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I forarbeidene er det ikke nevnt hva som menes med helse, men i odelstingsproposisjonen 

ble det vist til at; ”skolemiljøet ikkje skal forårsake eller forsterke helseplager (…)” At 

helseplager likevel ikke bare skal forhindres, men at helsen også skal fremmes, må ses i 

sammenheng med at Norge etter BK art. 24 har anerkjent at barn skal nyte godt av den 

høyest oppnåelige helsestandard, og at retten til helse bygger på WHO sitt utvidede 

helsebegrep som lyder slik:  

 

”Helse er ikke bare frihet fra sykdom og lyte, men fullstendig legemlig, psykisk og 

sosial velvære.”
 65

 

 

På helserettens område har Kjønstad og Syse vært kritiske til å bygge på WHO sitt 

helsebegrep fordi det fremstår som utopisk, og dessuten at det er uønsket at andre mer 

sosiale problemer også skal være helsevesenets oppgave.
66

 Den danske rettsforskeren Mette 

Hartlev mener WHO sitt helsebegrep må tas på alvor fordi det inngår i en bredere rettslig 

ramme som den helsedefinisjon som barnekonvensjonens art. 24 nr. 1 og øvrige relevante 

artikler bygger på.
 67

 

 

For barn sin del, er jeg enig med Hartlev i at WHO sitt helsebegrep må legges til grunn. 

Kritikken til Kjønstad og Syse vil ikke ha samme gyldighet i skolen fordi den i motsetning 

til helsevesenet har en viktig sosialiserende funksjon.  

 

Den psykiske helse er også etter EMK art. 8 nr. 1 beskyttet av retten til privatliv, herunder 

den moralske integritet, noe som er slått fast av EMD i dommen Bensaid mot Storbritannia:  

 

“Mental health must also be regarded as a crucial part of private life associated 

with the aspect of moral integrity. (…)The preservation of mental stability is in that 

                                                 

65
 Halvorsen i Høstmælingen, Kjørholt og Sandberg (red.) (2008) s. 155 
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 Kjønstad og Syse (1993) s. 401 
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 Hartlev i Jørgensen og Kristiansen (red.) (2008) s. 137 
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context an indispensable precondition to effective enjoyment of the right to respect 

for private life.”
68

 

 

Som Harris påpeker, er særlig mobbing både et skoleproblem og et sosialt problem, men 

verst av alt er de konsekvensene det får for barns psykiske helse.
69

 Mobbing på fritiden og 

andre helseproblemer kan forsterkes i skolemiljøet, selv om de ikke kun har sin årsak der. 

Likevel kan det som uttalt i forarbeidene til arbeidsmiljøloven av 1977, være vanskelig å 

vurdere de virkninger et bestemt miljø har for helsen: 

 

  ”(…) helsesvikt i mange fall har å gjøre med en persons samlede belastninger i 

arbeid og fritid, (…) Mange lidelser kan ikke henføres til noen enkelt miljøfaktor, 

men har en sammensatt årsaksbakgrunn. Det har også liten mening å tale om noen 

bestemt helseeffekt av en enkelt påvirkning i arbeidsmiljøet: Kommer den i tillegg 

til en del andre betydelige påkjenninger, kan den bli utslagsgivende for helsa. Er 

den derimot eneste belastende miljøfaktor, vil den kanskje ikke ha særlig betydelige 

følger.”
70

 

 

Eksempler fra rettspraksis viser at de alvorlige virkningene mobbing i grunnskolen har på 

helsen, ofte viser seg senere i voksen alder.
71

  Dette viser at miljøets virkninger på helsen 

kan være vanskelig å vurdere konkret. Samarbeidet med hjemmet etter oppll. §1-1(1) vil 

være viktig for å kunne legge til rette for at helsen fremmes ut i fra de samlede belastninger 

i barnets totale livssituasjon. For å avverge helseskade er det også særlig viktig at skolen 

ivaretar sin varslingsplikt til foreldrene dersom det er forhold ved skolemiljøet som kan 

virke negativt på barnets helse, jf. oppll. § 9a-6(3). 

 

                                                 

68
 Bensaid mot Storbritannia, premiss 47 

69
 Harris i Harris og Meredith (red.) (2005) s.31 

70
 Ot.prp.nr.3 (1975-1976) s.30 

71
 Se for eksempel LH-2007-93102, hvor en kvinne ble konstatert 25% invalid som følge av mobbing i 

grunnskolen. 
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3.3.3 Hensynet til elevenes trivsel 

Et godt psykososialt miljø skal etter oppll. § 9a-1 også fremme trivsel. Trivselen kan 

forstås å være størst betydning for virkningen av det psykososiale miljøet fordi det har å 

gjøre med den enkeltes subjektive opplevelse å gjøre. 

 

Jakhelln mener at virkningene av det psykososiale arbeidsmiljøet kan omformuleres til 

daglige spørsmål som; ”hvordan har du det på jobben?” og ”trives du med det du gjør?”
72

 

At eleven har rett til samtaler med kontaktlærer om sin sosiale utvikling, er viktig for at 

skolen skal legge til rette slik at den enkelte elev trives.
73

 

 

I en ny forskningsrapport utarbeidet av Nordisk institutt for studier av invasjon, forskning 

og utdanning (NIFU) på vegne av Utdanningsdirektoratet, konkluderes det med at det 

viktigste for elevenes trivsel er fravær av mobbing.
 74

 Andre viktige faktorer er også eget 

bidrag for å skape et godt læringsmiljø, faglig støtte og undervisningsformene, spesielt 

lærer-elev kommunikasjon.
75

 

 

I skolemiljøforskriftens krav til det psykososiale miljøet nevnes trivsel særskilt i 

forskriftens § 12. I veilederen påpekes det at: ”Trivsel er en viktig del av det positive 

helsebegrep. Noen vil også knytte ordene lykke og glede til trivselsbegrepet, selv om disse 

er vanskelige å beskrive.”
76

  

 

Selv om veilederen viser til at trivsel er en del av WHO sitt positive helsebegrep, som barns 

rettigheter etter barnekonvensjonen bygger på, gis det også uttrykk for at det ikke er enkelt 

å beskrive hva trivsel er. Likevel antar jeg de karakteristikker som nevnes, lykke og glede, 

                                                 

72
 Jakhelln i Møller og Ottesen (red.) (2011) s. 146 
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 Se pkt. 4.4.5.3 
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 NIFU-rapport nr. 48 ”Hvis noen forteller om mobbing…” (2010) s. 88 
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24 

vil kunne observeres. Den glidende overgangen mellom helse og trivsel gjør også at 

trivselshensynet vil kunne si noe om hvordan skolemiljøet virker på helsen.  

 

3.3.4 Hensynet til elevenes læring 

At et godt psykososialt miljø også skal fremme læring, viser at elevenes rett til et godt 

psykososialt miljø også handler om et godt læringsmiljø. 

 

I følge formålet med opplæringen skal elevene også møtes med ”tillit, respekt og krav (som 

gir) dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst”, jf. oppll. § 1-1(7) første punktum.  

 

Forskning viser at lærere som etablerer gode sosiale relasjoner til elevene gjennom å vise 

respekt for elevenes egne initiativer, bidrar til at elevene gjør det bedre faglig og sosialt enn 

autoritære lærere som er sinte og krever lydige elever. Læreren må også fremstå som en 

tydelig voksenperson med autoritet som både tør å stille krav til elevene og samtidig vise 

omtanke for dem.
77

   

 

Når skolemiljøet skal fremme læring må det også ses i sammenheng med at elevene har rett 

til å motta en opplæring i samsvar med L06 jf. oppll. § 2-4(2) annet punktum. Dette 

innebærer at; ”undervisningen herunder rammebetingelsene den drives i, skal være egnet 

til å gjøre elevene i stand til å oppnå målene.”
78

 En forutsetning er at læringsmiljøet ikke 

preges av bråk og uro.  

 

I oppll. § 2-10(3) er det nylig kommet inn en bestemmelse som gir rektor adgang til å 

bestemme at en lærer skal ha myndighet til å vise bort en elev fra egen time. I følge 

forarbeidene er dette virkemiddelet begrunnet ut i fra å gi ”(…) nødvendige virkemidler til 

disposisjon for å kunne skape et godt læringsmiljø preget av ro, orden og respekt”
79

. 
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Læreren vil altså i ytterste fall kunne vise ut elever fra egen time dersom de forstyrrer 

læringen.  

 

Hvilke andre forhold ved skolemiljøet enn de som klart relaterer seg til læringsmiljøet og 

klasseromssituasjonen som virker inn på læringen, kan være vanskeligere å vurdere. For 

eksempel kan det være snakk om generell skoletretthet, manglende interesse for et fag, eller 

annet som ikke direkte kan knytte seg til læringsmiljøet. 

 

3.3.5 Helse, trivsel og læring – egnet som vurderingsnorm? 

Om skolemiljøet fremmer helse, trivsel og læring vil ikke alltid være enkelt å vurdere 

konkret, selv om det er alle viktige hensyn for at elevene skal ha et godt psykososialt miljø. 

I en konkret situasjon kan de virke noe abstrakte og vanskelige å forholde seg til. I 

forarbeidene er hensynene som vurderingsgrunnlag først og fremst begrunnet ut fra forhold 

som har å gjøre med skolens fysiske miljø: 

 

”Dette må gjerast ved å observere verknadene på elevane og ved å observere og 

måle sjølve miljøet. Begge delar er like viktige. Helseplager, mistrivsel og 

manglande konsentrasjon vil ofte kunne observerast direkte. Men ein må også 

vurdere sjølve miljøet for å kunne halde ute eventuelle ytre årsaker. Når det gjeld 

enkelte miljøfarar, som til dømes radongass, asbest og muggsopp, kan ikkje 

verknaden oppdagast før det er for seint, og offera er påførte alvorleg sjukdom. For 

å førebyggje dette er det viktig å kunne vurdere miljøtilhøva løpande. Eit slikt føre-

vâr-prinsipp gjeld også innretningar og utstyr som har skadepotensial, og farleg 

åtferd hos elevane.”
80

 

 

Ut i fra sammenhengen virker det som om farlig atferd hos elevene bare er ”slengt på”. 

Disse antakelsene støttes også av at hensynet til helse trivsel og læring går igjen i kravet til 
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det fysiske miljøet i oppll. §9a-2(1). Oppll. §9a-3(1) viser til at eleven skal oppleve 

trygghet og sosial tilhørighet, men betydningen av disse hensynene er i forarbeidene ikke 

nevnt med et eneste ord.  

 

På samme måte som hensynene til elevenes helse, trivsel og læring for det psykososiale 

miljøet sin del kan virke vanskelig som vurderingsnorm, har reglene om det psykososiale 

arbeidsmiljøet tidligere også blitt oppfattet som vanskelig tilgjengelig. Under arbeidet med 

arbeidsmiljøloven av 2005 ble det derfor foretatt en opprydning.
81

 I aml. §4-3(1) står det nå 

at arbeidet skal ”(…) legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.” 

Det kan derfor spørres om disse hensynene, integritet og verdighet, kan bidra til å vurdere 

hva som er et godt psykososialt miljø for den enkelte elev i skolen.  

 

3.3.6 Integritet og verdighet 

Sandberg mener at når det gjelder barns rett til lik omsorg og respekt, kan begrepene 

verdighet og integritet tjene som grunnlag for å utdype hva som ligger i dette.
82

  

 

Den enkeltes integritet er i følge Sandberg, Bratholm og Matheson knyttet til den 

personlige urørlighetssone som representerer den enkeltes fysiske og psykiske verdier.
83

  

Mens Bratholm og Matheson karakteriserer integritetsvernet som et vern mot å skades,
84

 

mener Sandberg at ivaretakelsen av den enkeltes psykiske integritet rekker videre enn kun 

et vern mot krenkelser fordi et positivt selvbilde krever at man har støtte fra omgivelsene.
85

  

 

I følge Stang Dahl er verdighet knyttet til den enkeltes behov for anerkjennelse av sine 

personlige og/eller gruppebestemte egenskaper, av kjennetegn og særlige aktiviteter som 
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først og fremst innebærer å bli verdsatt på egne premisser av ens nærmeste omgivelser, selv 

om det ikke trenger å være av mange.
86

  Barnekomiteen har uttalt at hensynet til barns 

verdighet for det første vil innebære at barn generelt anerkjennes som rettighetshavere, og 

for det annet at det enkelte barn blir anerkjent ut i fra sin personlighet, sine behov, 

interesser og privatliv.
87

 

 

At alle barn ut i fra sine evner og forutsetninger skal gis lik rett til omsorg, behandling, 

beskyttelse og utfoldelse i skolen, springer også ut av likeverdprinsippet som er et av 

hovedprinsippene norsk skolepolitikk bygger på.
88

  Barnekomiteen har nylig gitt ut en 

General Comment hvor komiteen uttaler at respekten for det enkelte barns integritet og 

verdighet er nødvendig for å anerkjenne barn som rettighetshavere: 

 

”A child rights-based approach to child caregiving and protection requires a 

paradigm shift towards respecting and promoting the human dignity and physical 

and psychological integrity of children as rights-bearing individuals rather than 

perceiving them primarily as „victims‟.”
89

 

 

Hensynet til elevens integritet og verdighet er mer konkret og personlig. Ivaretakelsen av 

det enkelte barns integritet og verdighet er også kjerneverdier som også kommer til uttrykk 

i de krav BK art. 29 nr. 1 stiller til skolemiljøet.
90

 Dette taler etter mitt syn for også å bygge 

på hensynene ved spørsmålet om det psykososiale miljøet er godt. 

 

                                                 

86
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3.3.7 Sammenfatning 

Når skolemiljøet skal gi positive virkninger – bygge elevene opp, krever det at den enkelte 

elev får respektert sin urørlighetssone og blir møtt med støtte og anerkjennelse fra 

omgivelsene. Etter mitt syn er derfor hensynet til den enkelte elevs integritet og verdighet 

viktige hensyn som bør ses i sammenheng med at skolemiljøet skal fremme helse, trivsel 

og læring. Jeg velger derfor også å bygge på disse hensyn videre. 

 

3.4 Miljøfaktorer av betydning ved en konkret vurdering 

3.4.1 Utgangspunkt 

Hvordan relaterer miljøfaktorene seg til disse hensyn? I følge forarbeidene skal 

vurderingen av hvordan det psykososiale miljøet virker på den enkelte elev, bedømmes ut i 

fra virkningen av ulike miljøfaktorer både enkeltvis og samlet.
91

 I dette ligger at det ikke er 

nok om miljøet samlet sett holder mål dersom enkeltfaktorer ikke gjør det, og heller ikke at 

enkeltfaktorer i seg selv holder mål selv om kombinasjonen overskrider hva som kan 

aksepteres.
92

  

 

Følgende skal jeg se nærmere på ulike faktorer som jeg antar vil spille en sentral rolle ved 

bedømmelsen av om skolemiljøet er godt fra et barneperspektiv. Jeg har valgt meg ut tre 

viktige faktorer; fravær av krenkende atferd, sosial tilhørighet i klassen og lærerens 

opptreden i undervisningen. Etter å ha sett nærmere på de ulike faktorer hver for seg, skal 

jeg vurdere hvordan disse må forstås samlet. 
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3.4.2 Fravær av krenkende atferd 

3.4.2.1 Utgangspunkt 

Krenkede ord og handlinger kan både enkeltvis og samlet forstås som å krenke et barns 

integritet og verdighet. Bratholm og Matheson har tidligere tatt til orde for at det er et 

alminnelig rettsprinsipp at barn ikke skal utsettes for krenkende behandling i skolen som 

ellers i samfunnet.
93

  

 

I opplæringsloven kom det klart til uttrykk i den tidligere formålsparagrafen at alle som er 

”knytte til skolen (…) skal arbeide for å hindre at elevar (…) blir utsette for krenkende ord 

og handlinger”, jf. oppll. §1-2(6).  At elvene ikke skal bli utsatt for krenkende atferd følger 

av de ansattes handlingsplikt etter oppll. §9a-3(2) og skolens saksbehandlingsplikt etter 

oppll. § 9a-3(3).
94

 Det er også forbudt for skolens ansatte å behandle elever krenkende ut i 

fra skolens disiplinærmyndighet, jf. oppll. § 2-9(3).
95

  Videre følger det av BK art. 19 nr. 1 

at barn skal beskyttes mot ”(…) alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller 

misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder 

seksuelt misbruk (…)” som også gjelder mens barn er under skolens tilsyn.
96

 Nevnte 

bestemmelser viser at barn har rett til skolens beskyttelse mot å bli utsatt for krenkende ord 

og handlinger.  

 

3.4.2.2 Hva refererer krenkende atferd seg til? 

Siden hva som skal forstås som krenkende er en standard, kan det spørres om det kan 

trekkes ut klare utgangspunkter for hva som er krenkende i skolen. I sin kommentar til 

oppll. § 9a-3(2) har Hove uttalt at: ”De forhold det her er tale om er slike som en i 

samfunnet utenfor skolen dels vil oppfatte som uønskede og sosialt uriktige, og dels forhold 
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som det også vil være straffebestemmelser som rammer.”
97

 Når ordlyden i oppll. §9a-3(2) 

og (3) nevner mobbing, diskriminering, vold og rasisme, er disse kun ment som 

eksempler.
98

  

 

Jeg antar at vurderingen av hva som er krenkende i skolen må forstås slik som etter 

arbeidsmiljøloven, om atferden i seg selv er uønsket, uavhengig om noen har til hensikt å 

skade en annen eller den bare skyldes tankeløshet.
99

 

 

Blant eksemplene som nevnes spesifikt i oppll. § 9a-3(2) og (3), er diskriminering, vold og 

rasisme straffbare, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom strl. § 135a i forbudet 

mot diskriminerende og hatefulle ytringer, forbudet mot ærekrenkelser i strl. § 246 og 

forbudet mot legemsfornærmelser i strl. § 228. Handlinger som er straffbare i samfunnet 

ellers vil også være klare eksempler på hva som er krenkende i skolen.  

 

Krenkende ord og handlinger i skolen vil også kunne være handlinger som i samfunnet 

generelt kun er sosialt uriktige. I forarbeidene nevnes enkeltstående ytringer om utseende, 

misdannelser eller funksjonshemninger også som eksempler for hva som generelt må anses 

som krenkende.
100

 Jeg antar at ord og handlinger som strider mot de verdier skolen skal 

bygge på, og som kommer til uttrykk gjennom formålsparagrafen og Læreplanens 

Generelle del (L06), vil kunne gi anvisning om hva som ellers skal anses som krenkende i 

skolen. 

 

Et godt psykososialt miljø fordrer harmoni mellom de ulike miljøer og subkulturer innad i 

skolen.
101

 En kan derfor spørre hvordan oppfattelser av hva som er krenkelser innad i 

enkelte ungdomsmiljøer skal bedømmes. Fenomenet ”blikking” er et blitt en velkjent kilde 
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til konflikt i enkelte ungdomsmiljøer. Som en jente som ble intervjuet uttalte: ”Når man får 

blikket, blir man fornærma, og tenker at den andre er frekk.”
102

 Faren ved å anse slikt som 

krenkende, er i følge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk at ”(…) beskyldninger om 

«blikking» i enkelte tilfeller (kan) ramme helt tilfeldige utenforstående.”
103

  

 

Enkeltvis vil nok slikt vanskelig kunne betraktes som krenkende, men dersom man blir 

møtt med stygge blikk over tid eller fra mange, vil det nok måtte vurderes annerledes, (jf. 

pkt.3.4.5). For å sikre trygghet og forutberegnelighet, er det etter mitt syn viktig at hva som 

bedømmes som krenkende i skolen, kommer til uttrykk gjennom skolens ordensreglement. 

 

3.4.2.3 Spesielt om mobbing 

Mesteparten av krenkende ord og handlinger i skolen blir omtalt som mobbing. Mobbing i 

skolen er også nevnt særskilt i forarbeidene til opplæringsloven som en alvorlig form for 

krenkelser.
104

 Skolen skal etter oppll. § 9a-3(2) og (3) bekjempe mobbing. Men hva er 

egentlig mobbing? 

 

I følge odelstingsproposisjonen blir en person mobbet når han eller hun; 

 

”(…)  gjentekne gonger og over tid, er utsett for negative handlingar frå ein eller 

fleire personar. Det er ei negativ eller aggressiv handling når nokon med vilje 

påfører ein annan person skade eller smerte - ved fysisk kontakt, ved ord eller på 

andre måtar. For å kunne bruke nemninga mobbing skal det også vere ein viss 

ubalanse i makt- og styrketilhøvet: den som blir utsett for dei negative handlingane, 

har vanskeleg for å forsvare seg og er noko hjelpelaus overfor den eller dei som 

plagar han eller henne.
105

” 
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Definisjonen i forarbeidene synes å bygge på Dan Olweus sin psykologiske definisjon av 

mobbing. En lignende definisjon er utarbeidet av Erling Roland.
106

  

 

I følge forarbeidene er begrepet mobbing både ment å omfatte direkte mobbing som åpne 

angrep på offeret og indirekte mobbing som sosial isolering.
107

 At sosial isolering også er 

nevnt, viser at det å fryse andre ute er likestilt med aktive handlinger. Slikt omtales også 

som ”skjult mobbing” og vil være vanskelig for skolens ansatte å observere. 

 

I sak 7, jentemobbing i 6. klasse, ber foreldre til datteren om tiltak mot mobbingen 

av deres datter. I følge foreldrene blir datteren mobbet gjennom kalde blikk og 

utfrysing. Selv om den pedagogiske psykologiske tjenesten (PPT) som ledd i saken 

har observert forholdet mellom jenta og andre elever, kan de ikke se at de andre 

jentene i klassen har gjort noe for å holde henne utenfor. 

 

Mobbing kan bestå av belastninger som enkeltvis er negative og til og med straffbare som 

ærekrenkelser og legemsfornærmelser,
108

 men også enkeltstående handlinger som dersom 

de bedømmes hver for seg ikke rammes av straffeloven.
109

 I følge Einarsen og Pedersen 

kan det også være snakk om handlinger som hver for seg er så subtile at de ligger innenfor 

det man må tåle, men når de danner et mønster bli belastende for den det gjelder.
110

 Jeg 

antar at gjentakende ”blikking” kan være et eksempel på sistnevnte. 
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Det kan likevel spørres om definisjonen det vises til i forarbeidene har et selvstendig 

positivrettslig innhold, når barn har rett til ikke å bli utsatt for ord og handlinger som både 

enkeltvis og samlet må forstås som krenkende.  

 

Fra klagesakene er det slående hvor opptatt enkelte skoler er av å definere hva som er 

mobbing og ikke, noe som kan gå på bekostning av fremdriften i å sikre eleven et godt 

psykososialt miljø: 

I sak 1, klassen er ute av kontroll fremgår det av møtereferater at mor har opplevd 

at datteren som nå går i 3. klasse, har blitt mobbet helt siden 1. klasse. Kontaktlærer 

har tolket situasjonen slik at det har vært en konflikt mellom jenta og en annen elev, 

men at jenta opplever det som mobbing.  

I sak 6, rektor er opptatt av definisjonen av mobbing uttaler skolen at: ”Det er 

imidlertid ikke mobbing når det er snakk om plaging i et enkelt tilfelle.” Skolen 

presiserer for eksempel at; ”følt ubehag hos en elev kan oppleves individuelt svært 

vanskelig, selv om det ikke er grunn til å definere situasjonen som en mobbesak.”  

 

I arbeidsrettslig sammenheng har Høyesterett tidligere lagt til grunn at begrepet mobbing er 

uten et fast faktisk og rettslig innhold.
 111

 Arbeidsmiljøloven av 2005 § 4-3(1) bruker 

begrepet ”trakassering” som er antatt å være noe videre enn begrepet ”mobbing”. Det ble i 

forarbeidene tatt avstand fra en legaldefinisjon fordi det ikke vil være veiledende når loven 

uansett gir vern mot alle negative handlinger.
112

 Det samme må gjelde i skolen når barn har 

rett til et minst like godt skolemiljø som voksne arbeidstakere.  

 

Etter mitt syn er det uheldig at mobbing slik det blir presentert i forarbeidene til kap. 9a 

nærmest fremstår som en legaldefinisjon. Detaljerte vurderinger av hva som er mobbing, 

om noe er ondsinnet, en konflikt eller lignende, vil etter omstendighetene kunne virke 
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direkte villedende dersom det brukes som unnskyldning fra skolen side for ikke å iverksette 

adekvate tiltak for å sikre en elev et godt psykososialt miljø. 

 

Poenget må være at mobbing kan sies å karakterisere en form for krenkelser som gjentar 

seg over tid. Videre vil også det spesielle med mobbing ut i fra de krav som stilles til 

skolemiljøet, være at det består av ord og handlinger som både enkeltvis er innenfor og 

utenfor det akseptable, men hvor alt samlet sett utgjør en alvorlig belastning for eleven. 

(jf.pkt.3.4.5) Nettopp dette kan gjøre det vanskelig å fange det opp. 

 

3.4.2.4 Betydningen av den subjektive opplevelse 

Hva som oppfattes som krenkende vil også bero på den enkeltes subjektive opplevelse. Det 

én anser som uskyldig atferd, kan en annen oppfatte som krenkende.  

 

I arbeidsrettslig sammenheng er det lagt til grunn at en subjektiv opplevelse i seg selv ikke 

kan medføre et tilretteleggingsansvar for andre.
113

 Dette er blitt slått fast i Rt. 2004 s. 1844 

”Trakasseringsdommen” hvor spørsmålet var om en arbeidsgiver kunne holdes 

erstatningsrettslig ansvarlig for at en arbeidstaker hadde opplevd å bli trakassert på 

arbeidsplassen. Høyesterett uttalte at: 

 

”Det er ikke grunn til å tvile på at As egen opplevelse var at han ble dårlig 

behandlet. Men objektivt sett kan jeg ikke - når jeg foreløpig ser bort fra 

betydningen av As spesielle personlighetstrekk - se noe grunnlag for å oppfatte Bs 

generelle atferd som en trakassering av A.”  

 

Når Høyesterett heller ikke kom til at kollegaen hadde opptrådt uaktsomt med hensyn til 

arbeidstakerens spesielle personlighetstrekk, var det fordi han var”(…) en nærtakende 

person, med et stort behov for anerkjennelse (…) ikke nødvendigvis lett å skjønne for 
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andre.” Det var først etter at han fikk et sammenbrudd at kollegaene forstod at han var; 

”tøff på utsiden, men følsom og sårbar på innsiden”.
114

  

 

Det samme må kunne sies å være utgangspunktet også i skolen. At den subjektive 

opplevelse i seg selv ikke innebærer et tilretteleggingsansvar for andre, må ses i 

sammenheng med at det må være generelle normer for hva som kreves av elevenes og 

ansattes atferd, noe som ikke kan være opp til den enkeltes subjektive opplevelse.  

Likevel viser ”Trakasseringsdommen” at de krav som stilles til andres opptreden kan 

skjerpes dersom en person er særlig sårbar og dette er noe andre vet om eller burde vite. 

 

Selv om skolens ansatte vil kunne forstå seg på eleven gjennom samarbeidet med hjemmet, 

er det ikke alltid like lett for elevene å forstå seg på hverandre, for eksempel dersom andre 

elever har vanskelig for å forstå en elev med atferdsproblemer. 

 

Siden opplysninger om en elevs atferdsproblemer i følge Sivilombudsmannen er ansett å 

være ”noens personlige forhold” og heller ikke kan antas å være ”alminnelig kjent”, vil 

skolen i kraft av å være et forvaltningsorgan ikke kunne gi slike opplysninger om en elev til 

andre elever uten samtykke, jf. fvl. §§13(1)a), 13a(1)1. og 3.
115

  

 

I sak 15, rektor ønsker fritak for taushetsplikt ønsket rektor å forklare andre 

elever om eleven som følte seg mobbet sine atferdsproblemer til andre, noe 

foreldrene ikke ønsket å samtykke til.  

 

Jeg antar at dette vil kunne stille skolen overfor store utfordringer for skolens ansatte 

dersom det er elever som ikke forstår seg på hverandre. 
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3.4.2.5 Spesielt om lek og sport 

Det kan også spørres om hva som er krenkende skal bedømmes annerledes ved ulike 

former for lek og sport, som i større grad enn ellers vil ha et skadepotensial samtidig som 

det også har en sosial nytteverdi. Slik atferd har en positiv helsefremmende virkning og 

fremmer mellommenneskelig kontakt.
116

 Barns rett til lek og fritid følger også av BK art. 

31 nr.1, og er i Norge ansett for å være til barnets beste jf. BK art. 3 nr. 1.
117

 

 

Lovligheten av krenkelser i sportslige sammenhenger for eksempel fotball, kan enten 

begrunnes ut i fra et samtykkeresonnement ved at den som frivillig velger å delta i bestemte 

aktiviteter, også samtykker til visse krenkelser, eller fordi atferden ut i fra 

samfunnsinteresse er ønsket, og at krenkelser som vanligvis skjer i slike sammenhenger 

derfor ikke kan anses som rettsstridig.
118

  

 

I en dom fra Högsta Domstolen inntatt i NJA 1933 s. 150 var spørsmålet om to unge 

menn kunne holdes erstatningsansvarlig for å ha brukket benet til en kamerat. 

Benbruddet skjedde som følge av at benet hans ble sittende fast da de andre skulle 

dytte han i snøen under leken. Högsta Domstolen kom til at ulykken hadde skjedd 

mer av ”våda än av vållande” (uhell enn uaktsomhet) og de to mennene ble 

frifunnet. Justitiarius Afzelius sluttet seg til de øvrige dommerne, men bemerket også 

særlig at ”kroppsskadan intraffat under lek, vari Lundbäck själv ilåtit sig (…)”.
119

 

 

Den svenske dommen gir uttrykk for at ved deltakelse i en lek, er det selve samtykket som 

hever den alminnelige risiko for skade.
120

 I motsetning til sport, er det vanskeligere å trekke 

opp grensen mellom tillatt og ulovlig lekeatferd, fordi lek er uorganisert, mangler 
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spilleregler og festnet praksis. Dessuten er leken mer spontan slik at grensen mellom lek og 

mobbing kan være flytende.
121

  

 

I sak 8, mors egne møtereferater, som gjelder en mors klage over at sønnen blir 

mobbet av fire andre gutter på skolen, fremgår det at sønnen ikke liker atferden til 

de andre guttene, blant annet fordi de leker voldsomme leker og ikke vil høre på 

ham når han sier ”stopp”. 

 

Når det er vanskelig å bedømme hvilken lek som skal kunne aksepteres, kan det spørres 

hvilke hensyn som vil være av betydning ved grensedragningen mellom hva slags 

lekeatferd som skal kunne tillates og ikke. I Rt. 2008 s. 184 som gjaldt spørsmål om 

kommunen kunne holdes ansvarlig for at en 17-åring skadet seg ved bruk av et slengtau 

som tilhørte det kommunale idrettsanlegget, uttalte Høyesterett at: 

 

”Ønsket om en høyest mulig sikkerhet mot ulykker kan i noen grad stå mot ønsket 

om å oppnå den gevinsten som fysisk aktivitet gir for barn og ungdom, både for 

deres helse og for den opplevelsen de kan få. Tilbud om fysiske aktiviteter kan 

oppfattes som uinteressante hvis de er utformet slik at de uansett bruksmåte ikke 

kan innebære noen som helst risiko. En viss risiko godtas da også i andre 

dagligdagse aktiviteter for barn eller ungdom (…)”
122

 

 

Hvilken lek som skal kunne godtas, må bero på en avveining av hensynet til de positive 

sider leken gir, holdt opp mot hensynet til det skadepotensial leken har. Grensen for hva 

som er akseptabel atferd under lek og sportslige aktiviteter i skolen vil nok til en viss grad 

kunne reguleres i skolens ordensreglement, jf. oppll. § 2-9. For eksempel kan det være 

snakk om forbud mot snøballkasting på personer og lekeslåssing
123

 som har et høyt 

skadepotensial, og som jeg antar ikke kan sies å ha noen samfunnsnytte. Et forbud mot 
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lekeslåssing vil trolig være nyttig som ledd i å trekke klare grenser for hva som er lovlig og 

ulovlig lekeatferd, slik at lekeslåssing ikke kan bli brukt som en unnskyldning for å krenke 

andre. 

 

I sak 15, rektor ønsker fritak fra taushetsplikt, fremgår det av e-post fra mor til 

elev som har klaget over mobbing, at rektor har fått en annen forklaring av de 

påståtte mobberne som hevdet det hele var lekeslåssing. 

 

Likevel vil grensen mellom vanlig lek og lekeslåssing være vanskelig å trekke ved leker 

som for eksempel ”kongen på haugen” hvor det er om å gjøre å være lengst på en snøhaug 

og dytte andre konkurrenter ned. Dette tilsier likevel ikke at slik lek alltid skal forbys. Som 

Høyesterett uttalte i Rt. 2008 s. 184, vil aktiviteten fort bli uinteressant dersom den ikke 

medfører noen som helst form for risiko.  

 

Når barn leker mener Andorsen at dytting i snøen og kortvarige frihetsberøvelser ved lek 

som ”politi og røver” uansett må sies å være innenfor den tillatte risiko, men ikke kasting 

av farlige gjenstander som for eksempel stein.
124

 Hva gjelder sistnevnte, ligger utfordringen 

i at særlig yngre barn vil kunne kaste en farlig gjenstand på impuls uten at deres atferd, 

leken og opptakten, tilsier at andre kan bebreides for ikke å ha avverget det inntrufne.
125

  

 

Elevenes alder og modenhet vil trolig være relevant ved vurderingen av hvilken lek som 

skal kunne godtas. Tidligere het det i forskrift til grunnskoleloven
126

 § 2-2 nr.6 (3) at: 

”Krav til elevåtferd må ein sjå i samanheng med føresetnadene og utviklinga hos eleven og 

forholda elles,(…)” Andorsen mener for eksempel at barn i alle fall må være noenlunde 
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jevnaldrende for at risikoen for mindre alvorlige hensiktskrenkelser under fotball skal 

kunne aksepteres.
127

 

 

Selv om man til en viss grad kan si at ”den som er med på leken, må tåle steken”, vil barnet 

kunne trekke sitt samtykke ved å gi utrykk for at det ikke lenger vil være med, jf. 

eksempelvis gutten som i sak 8, mors egne møtereferater sa stopp. Dytt eller taklinger vil 

da måtte forstås som krenkende atferd som andre elever da har plikt til å avstå fra. Dersom 

handlingene ikke tar slutt, vil skolens ansatte både ha en rett og plikt til å gripe inn, jf. 

oppll. § 9a-3(2). 

 

3.4.2.6 Forbudet mot fysisk refsing og annen krenkende behandling 

Selv om skolens ansatte har myndighet til å ilegge disiplinære reaksjoner overfor elever 

som bryter ordensreglementet, følger det av oppll. § 2-9(3) at ”fysisk refsing” eller ”anna 

krenkjande behandling” ikke skal nyttes som ledd i utøvelsen av skolens disiplin. 

Bestemmelsen er en videreføring av gsl. § 16(4).
128

  

 

Hva gjelder ”fysisk refsing”, må det legges til grunn at all fysisk makt i 

avstraffelsesøyemed må sies å være forbudt. Selv om det er selvsagt at det å slå en elev er 

forbudt, vil det samme måtte gjelde dersom en ansatt lugger en elev eller tar eleven hardt i 

armen.
129

 Ved andre tilfeller enn i avstraffelsesøyemed er det i forarbeidene til 

opplæringsloven likevel antatt at en lærer, dersom en elev nekter å imøtekomme en 

irettesettelse, kan føre eleven bort uten å være hardhendt ved å ta eleven uten at det strider 

mot strl. § 228.
130

 Dette kan ses i sammenheng med at ansatte etter omstendighetene kan ha 

en plikt til å avverge at elevene blir utsatt for krenkende ord og handlinger (jf.pkt.5.2.3). 
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Forbudet mot ”anna krenkjande behandling” må forstås som ord og handlinger som ikke er 

fysisk avstraffelse, men som likevel krenker elevens psykiske integritet. I den tidligere 

forskriften til grunnskoleloven § 2-2 nr. 6 (2) var det gitt eksempler på dette: 

 

 ”Det må reknast som krenkjande behandling om ein lærar i tiltale til - eller i 

omtale av - ein elev viser til manglande fysiske eller mentale føresetnader, til svikt i 

oppseding og miljø, eller syner vanvørdnad for kulturbakgrunn, livssyn eller tru hos 

eleven eller foreldra.” 

 

Det er her snakk om å tiltale en elev på en måte jeg antar strider mot de plikter læreren har i 

å være en trygg voksenperson, og som også vil kunne sies å stride mot de verdier 

grunnskolen skal representere.  

 

Videre stiller også BK art 28 nr. 2 krav til at ”skolens disiplin må være i samsvar med 

konvensjonen og forenlig med barnets menneskeverd.”  Disiplinærstraff som hindrer barnet 

tilgang til sine foreldre og venner, og som nekter barnet hvile og fritid, eller som hindrer 

barnet i å nyte godt av sitt språk og sin kultur, vil også være uforenelig med BK art. 28 nr. 

2 når de bryter med konvensjonens øvrige rettigheter.
131

  

 

3.4.2.7 Vern mot forsømmelig behandling 

BK art. 19 nr. 1 nevner at barn har rett til å bli vernet mot ”forsømmelig behandling”.  

 

I følge sak 1, klassen er ute av kontroll, rettes klagen primært mot skoleledelsens 

ansvar for å sikre stabilitet i en klasse hvor elevene har hatt for mange vikarer, noe 

som har gått ut over miljøet og roen blant elevene i klassen. 
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En type forsømmelig behandling som Bratholm og Matheson påpeker, er dårlig 

organisasjon eller mangel på ressurser, fordi det representerer at det blir gjort for lite med å 

sikre barn et trygt og stabilt miljø. Et typisk eksempel er når barna har med for mange 

ansatte å gjøre fordi det er for mye ”gjennomtrekk” blant personale.
132

 At barn også må ha 

rett til ikke å bli utsatt for forsømmelig behandling, antar jeg særlig må ses i sammenheng 

med skolens ansvar for at den enkelte skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet, jf. oppll. 

§ 9a-3(1).  Dette bringer spørsmålet videre til betydningen av positive faktorer, som 

elevens sosiale tilhørighet. 

 

3.4.3 Ivaretakelsen av elevens sosiale tilhørighet 

3.4.3.1 Om klassens betydning for elevens sosiale tilhørighet 

En viktig faktor for å sikre elevene et godt psykososialt miljø er klassetilhørigheten. Selv 

om klassetilhørigheten ikke er nevnt i forarbeidene til kap. 9a, heter det i oppll. § 8-2(1) at 

klassen skal ”(…) vareta deira behov for sosialt tilhør.” Kravet er ment å fremheve 

klassens betydning for å ivareta alle elevenes behov for sosial trygghet og stabilitet.
133

 Etter 

mitt syn er kravet om sosial tilhørighet tett knyttet opp mot verdighetskravet. Støtte og 

anerkjennelse fra omgivelsene innebærer blant annet sosial tilhørighet til jevnaldrende, dvs. 

å ha venner og bli inkludert i klassen. 

 

Klasseinndelingen er i utgangspunktet en intern administrativ avgjørelse hvor det ikke 

fattes enkeltvedtak.
134

 I dette ligger det at klasseinndelingen i utgangspunktet ikke er 

individuelt begrunnet, og at elever rent faktisk derfor ikke kan sies ha krav på å oppleve 

sosial tilhørighet fra og med den dag de deles inn i klasser. Jeg antar at krav til sosial 

tilhørighet vil måtte forstås slik at den skal opparbeides. Dette støttes også av uttalelsene i 

forarbeidene hvor det heter at: 
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”Ved at den enkelte elev plasseres i en klasse sammen med andre elever, skapes 

gode muligheter for trygghet, identitetsutvikling og ulike former for læring knyttet 

til mellommenneskelige forhold, så som samhandling, omsorg, fellesskap, 

tilhørighet over tid, gjensidig hjelp og støtte, konkurranse osv.”
135

 

 

Videre uttales det at: 

 

”Klassen blir dermed en enhet på tvers av forhold som ellers ofte skiller 

mennesker. Slik skapes en arena tidlig i livet med gode muligheter for menneskelig 

vekst, økt toleranse, forståelse m.m.” 

 

Uttalelsene i forarbeidene viser at klassen skal være den inkluderende enheten på skolen. 

Dette støttes også av at det ”til vanleg” ikke er lov å inndele elevene etter kjønn, faglig 

nivå og etnisk tilhørighet, jf. oppll. §8-2(1) tredje punktum. Klassen som det sosiale 

utgangspunkt skal derfor representere enhetsskolens verdier om at elever som går der, 

uavhengig av bakgrunn og forutsetninger skal inkluderes og vokse sammen i et fellesskap. 

 

Helgeland viser til at klassefordelingen som oftest er begrunnet med elevenes bosted.
136

 

Den kan derfor sies å henge tett sammen med nærskoleprinsippet, jf. oppll. §8-1(1). Det å 

få gå i klasse med andre fra samme nærmiljø vil gjøre det enklere å få ivaretatt sin sosiale 

tilhørighet på skolen. Som Meidell er inne på, vil det å få gå på skole med andre fra sitt 

nærmiljø skape et godt psykososialt arbeidsmiljø fordi man kjenner andre barn, foreldre, og 

vil ha følge til skolen, noe som også vil motvirke mobbing.
137

 Hensynet til elevers sosiale 

tilhørighet må vurderes både ut i fra hvordan elever fungerer sosialt i og utenfor skolen.
138
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Manglende sosial tilhørighet i klassen vil på den annen side ikke bare gå ut over hvordan 

man har det i klassen spesielt, men også barnets trygghet og sosiale tilhørighet i skolen 

generelt: 

 

I Hålogaland lagmannsretts dom, LH-2007-93102 var spørsmålet om Harstad 

kommune kunne holdes erstatningsrettslig ansvarlig for at en kvinne som var blitt 

25 % invalid som mente det skyldtes mobbing i barne- og ungdomsskolen. 

Lagmannsrettens flertall fant det ikke bevist at jenta var blitt mobbet, men; ”(…) at 

hun ble kalt for «brilleslange» av guttene i klassen, og at hun følte seg underlegen 

og lite tilpass i sitt klassetrinn hvor hun var alene jente sammen med fem gutter.” 

Siden skolen hadde satt inn tiltak rundt jentas sosiale mistilpassing, fant flertallet at 

kommunen ikke kunne bebreides på en måte som utløste erstatningsansvar. Skolen 

ble likevel kritisert for at den; ”(…) burde ha vært mer oppmerksom, og i kraft av 

sin posisjon som omsorgsytere overfor mindreårige barn i den norske skole, burde 

ha opptrådt mer adekvat og våkent.”  

 

Dommen illustrerer at skolens mangel på å sikre elevene sosial tilhørighet i klassen kan få 

alvorlige konsekvenser. Den er også et eksempel på hvor vanskelig det kan være å sikre 

eleven sosial tilhørighet i en liten kommune med få elever på hvert trinn. 

 

3.4.3.2 Kan skolen lovlig vise til at elevens sosiale tilhørighet er ivaretatt i andre 

sammenhenger? 

Fra enkelte av klagesakene viser skolen til at elevens sosiale tilhørighet er ivaretatt 

gjennom andre gruppeinndelinger og sosiale arrangementer. Det kan spørres om dette er 

noe skolen lovlig kan gjøre. 

 

I sak 14, jenta som vil ta sitt eget liv, avslår skolen foreldrenes anmodning om 

klassebytte på vegne av deres datter på 8. trinn ut i fra hennes særlige behov for 

trygghet i læringssituasjonen. I sin begrunnelse for avslag til Fylkesmannen, viser 
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rektor til at jenta får være sammen med sin venninne i andre gruppesammenhenger 

og sosiale arrangementer.  

 

I sak 10, ønske om gruppebytte hvor mors henvendelse om gruppebytte på vegne 

av hennes datter på 7. trinn som føler seg mobbet og utenfor i gruppen, avslås. 

Skolen tilbyr samtaler med sosiallærer og at jenta skal få være sammen med 

venninnen i de timene hvor hun ikke er i klassen, og dermed mener kommunen at 

hensynet til jenta er ivaretatt. 

 

Etter oppll. § 8-2(1) annet punktum heter det at deler av opplæringen kan inndeles i andre 

grupper etter ”behov.” I følge forarbeidene; ”(…) så mykje av opplæringa må gå føre seg i 

klassen (…) at elevane sitt grunnleggjande behov for sosialt tilhør kan bli vareteke her.”
139

 

Inndelingen i andre grupper er først og fremst begrunnet med hensynet til at skoleeier skal 

stå friere til å organisere og fordele ressurser med tanke på undervisningen.
140

 Siden 

forarbeidene gir uttrykk for at det grunnleggende behovet for sosial tilhørighet skal ivaretas 

i klassen, kan skolen etter mitt syn ikke frigjøre seg fra sitt ansvar ved å vise til at elvens 

sosiale tilhørighet ivaretas i andre gruppeinndelinger eller sosiale sammenhenger. 

 

Klassetilhørigheten en vesentlig faktor for om eleven har et godt psykososialt miljø, og 

som ikke kan ivaretas på annet vis. På den annen side kan ikke kravet forstås å være 

ensbetydende med å gå i klasse med sin bestevenn eller beste venninne. Poenget må være 

at skolen skal sikre at elevene opplever sosial tilhørighet til jevnaldrende i klassen de går i. 

Dette hensynet antar jeg blir sterkere etter hvert som tiden går og elevene er blitt kjent med 

hverandre.  
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Spørsmål om klassebytte på et senere stadium er ansett for å være et enkeltvedtak ut i fra 

den vesentlige betydning skifte av sosial tilhørighet har for den enkelte elev.
141

 Når elevene 

blir kjent, kan man etter mitt syn si at de opparbeider seg en rett til sosial tilhørighet i 

klassen. Dette innebærer slik jeg ser det at skolen har et ansvar for at eleven opplever sosial 

tilhørighet i klassen eleven går i, og at skolen ikke kan fraskrive seg dette ansvaret ved å 

vise til at eleven er ivaretatt i andre sammenhenger. 

 

3.4.4 Krav til lærerens atferd i undervisningen 

3.4.4.1 Utgangspunkt 

Læreren er en autoritet i klasserommet som elevene ikke kan unngå å forholde seg til. I 

følge Utdanningsdirektoratets rundskriv faller det pedagogiske opplegget og kvaliteten på 

undervisningen utenfor elevens rett til et godt psykososialt miljø med mindre det er snakk 

om klare krenkelser.
142

  

 

I sak, 5 foreldre ønsker aggressiv engelsklærer fjernet fra all undervisning, 

klages det over at noen barn blir favoriserte, at undervisningen er for ustrukturert og 

at læreren fort blir sint og banner. Skoleledelsen mener at læreren kan ha en atferd 

som kan misforstås og at det som oppleves som uthengning og trakassering fra 

elevenes side, fra lærerens ståsted er ment som rettledning og at det ikke er slik at 

alle elever er misfornøyde. 

 

Etter mitt syn er det ikke klart at pedagogiske metoder og krenkelser av elever alltid kan 

forstås atskilt i undervisningen. Det kan være snakk om at læreren for eksempel velger seg 

ut en elev i klassen som får gjennomgå, gjerne gjennom symbolske verbale avstraffelser 
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som kan fremstå som en del av undervisningsdisiplinen i klasserommet.
143

 I det følgende 

vil jeg derfor se nærmere på om det kan stilles krav til lærerens opptreden i undervisningen. 

 

3.4.4.2 Plikten til å arbeide for at elevene opplever trygghet og sosial tilhørighet 

I følge oppll. § 9a-3(1) skal skolen arbeide aktivt og systematisk for at ”(…) den enkelte 

elev kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.” Dette kravet er det overordnede kravet som 

stilles til skolens arbeid med å sikre elevene et godt psykososialt miljø. Lærerens opptreden 

i undervisningen må kunne sies å ha betydning for at eleven opplever trygghet og sosial 

tilhørighet. 

 

I Gulating lagmannsrettes dom LG-2008-105443 ble det uttalt at: ”Opplæringsloven stiller 

krav både til kvalitet i undervisningen og til elevenes psykososiale skolemiljø og det 

pålegger den enkelte lærer et ansvar for at undervisningen legges opp i samsvar med disse 

krav.”  

 

Kravet til at skolen skal arbeide for at den enkelte elev skal oppleve ”sosialt tilhør” må 

etter ordlyden forstås som at skolen har ansvar for å inkludere alle elevene, også i 

undervisningen. 

 

I Eidsivating lagmannsrett, LE-2009-101574, ble elevers rett til et godt psykososialt 

miljø vektlagt som en del av kommunens grunnlag for å forflytte to lærere til nytt 

tjenestested i kraft av styringsretten. Lærerne hadde i følge lagmannsretten ”(…) en 

klart uheldig holdning overfor barn med særlige behov. De hadde fastlåste 

synspunkter på hvordan enkelte barn fungerte i skolesituasjonen og at årsaken var 

å finne i hjemmet.” At noen elever hadde det greit, var i følge lagmannsretten ikke 

forenlig med at alle elever har en rett til et godt psykososialt miljø.  Lærernes 

holdninger om at ”(…) elevens foreldre var «sene», og at slik var det i den 
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familien”, var også uforenlig med formålet om at all diskriminering skal 

motarbeides, jf. oppll. § 1-1(7).  

 

Dommen gir etter mitt syn klart uttrykk for at læreren gjennom sin atferd ikke sørget for å 

legge opp undervisningen på en måte som var inkluderende for alle.   

 

Hensynet til elevers ”tryggleik” i undervisningen, er også blitt ansett som en del av 

grunnlaget for avskjed av lærere i to eldre lagmannsrettsdommer som er avsagt før oppll. 

kap. 9a trådte i kraft: 

 

I Frostating lagmannsretts dom LF-1997-00415 ble det som del av 

avskjedsgrunnlaget vist til at læreren demonstrativt hadde hoppet over elever med 

lesevansker, eller motsatt, pålagt dem å lese høyt mens han gjorde grimaser, 

forstyrret dem eller kom med ironiske og sarkastiske bemerkninger. Selv om det 

også fremgikk av faktum at læreren fungerte godt overfor en rekke elever, 

konkluderte lagmannsrettens flertall med at: ”Læreren skapte ved sin adferd uro og 

utrygghet hos elevene i stedet for trygghet.”  

 

I Agder-lagmannsrett dom LA-1999-214 inntatt i RG. 2000 s. 683, ble også 

hensynet til elevenes trygghet i undervisningen vektlagt som en del av 

avskjedsgrunnlaget. Læreren hadde basert sin undervisning på frykt, i strid med 

rektors pedagogiske retningslinjer, blant annet ved å lage oppgaver han regnet med 

at kun et fåtall av elevene klarte. Om dette uttalte lagmannsretten: ”En slik 

undervisning kunne kanskje fungere for noenlunde robuste elever. For mer sårbare 

elever vil imidlertid en slik undervisningsform virke negativt.” Videre uttalte 

lagmannsretten at: ”Trygghet er en vesentlig forutsetning for læring. Dette kravet 

har ikke (læreren) oppfylt i forhold til alle elever.” Når læreren ikke hadde lagt opp 

undervisningen slik at alle elevene kunne få selvtillitt og føle at de kan mestre noe, 

mente lagmannsretten at læreren hadde sviktet. 
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Ut i fra dommene kan undervisningsmetoder som bidrar til å gjøre elevene utrygge, forstås 

å være uforenlig med de krav som stilles til hvordan undervisningen legges opp. 

 

Selv om nevnte dommer ikke har stor rettskildemessig vekt, kan de ses på som konkrete 

eksempler på lærerens plikt etter oppll. §9a-3(1) til å arbeide for at den enkelte elev ”kan 

oppleve tryggleik og sosialt tilhør”. Dette gjelder også de av dommene som er avsagt før 

kapittel 9a i opplæringsloven trådte i kraft, da retten til et godt psykososialt miljø har 

styrket elevenes rettsstilling. 

 

3.4.4.3 Formålsparagrafens betydning 

Av betydning for undervisningen er også opplæringslovens formålsparagraf, oppll. §1-1. 

En rekke av de verdiene som kommer til uttrykk der kan også sies å være av betydning for 

elevens psykososiale læringsmiljø.  

 

Høyesterett har i Rt. 1982 s. 1729 ”Hoaas III” uttalte at det er ”(…) en klar tjenesteplikt å 

respektere og fremme (formålsparagrafen) i undervisningen” men presiserte også at det 

innenfor de formål som trekkes opp, må være rom for meningsbrytninger, kritikk av 

etablerte sannheter og enkelte avvik, og at det først og fremst er grove krenkelser det må 

reageres mot.
144

 Ut i fra dette må det legges til grunn at læreren i utgangspunktet har et 

nokså bredt pedagogisk skjønn, og at enkelte brudd på de formål som opplæringsloven gir 

uttrykk for, må kunne aksepteres i undervisningssammenheng. Dette må også ses i 

sammenheng med at en formålsparagraf bare angir retningen, men sier ikke hvor langt man 

skal gå.
145

 

 

I ”Hoaas III” viste Høyesterett til sider ved de hensynene som i dag kommer til 

uttrykk i oppll. §1-1(2). Det ble konkludert med at Hoaas sine raseoppfatninger, syn 
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på innvandrere, handikappede og syke som mindreverdige individer sto i ”(…) 

skarp motsetning til disse grunnverdier og til menneskelig likeverd og toleranse, 

som formålsparagrafen fremhever.” Likevel lot Høyesterett det stå åpent om disse 

forhold i seg selv var tilstrekkelig til avskjedigelse. Det avgjørende for Høyesterett 

var at disse meningene ikke ble presentert som hans egne og satt inn i en større 

kritisk sammenheng på en objektiv måte, men presentert som etablerte sannheter 

uten at motargumenter ble trukket inn.
146

 

 

I Gulating lagmannsretts dom LG-2008-105443, ble det vist til både ”Hoaas III” og 

kravene som stilles til elevenes rett til et godt psykososialt miljø ved spørsmål om 

saklig grunn for oppsigelse av en lærer i videregående skole. Som en del av 

oppsigelsesgrunnlaget ble det vist til at læreren hadde tatt opp vanskelige temaer i 

klassen tross fraråding fra ledelsen. Læreren hadde også her hevdet sine egne 

meninger sterkt uten å presentere motargumenter. Elevene hadde også følt seg 

presset til å innta samme standpunkt som henne. I følge lagmannsretten var lærerens 

atferd ikke forenlig med formålet om å møte elevene med tillit og respekt, jf. oppll. 

§1-1(7). Læreren hadde heller ikke bidratt til skaperglede, engasjement og 

utforskertrang slik oppll. §1-1(4) gir uttrykk for. 

 

I både ”Hoaas III” og lagmannsrettsdommen vises det til at uakseptable holdinger og 

fastlåste synspunkter, samt at det ikke gis rom for motargumenter og diskusjon er brudd på 

lærerens tjenesteplikter etter formålsparagrafen. Slike holdninger vil også klart virke 

negativt på læringsmiljøet. 
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3.4.4.4 Forholdet mellom elevens plikt til å delta og formålet med tilpasset 

opplæring 

Elevene skal delta aktivt i opplæringen, jf. oppll. § 2-3(4). Selv om kravet ut i fra ordlyden 

fremstår som en plikt, er det også presisert i forarbeidene at kravet handler om at elevene 

skal gis mulighet til å delta.
147

 Kravet om å delta aktivt kan derfor forstås som både rett og 

plikt for elevene. I teorien er det lagt til grunn at elevene kan pålegges å skrive på tavla 

eller bli bedt om å lese høyt i klassen.
148

  

 

Selv om elever kan pålegges å delta aktivt i undervisningen, mener jeg også formålet med 

at opplæringen skal ”(…) tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven,(…)” 

må det tas i hensyn til ved måten dette gjøres på, jf. oppll. § 1-3(1)  

 

I L06 gis det nærmere uttrykk for hvordan elevene skal kunne pålegges å delta aktivt 

samtidig som det tas hensyn til individuelle forutsetninger: 

 

”Ved sitt engasjement og sin entusiasme må de gi elevene trang til å ta etter og 

våge seg utpå. Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevenes interesser 

består, om de føler seg flinke og om deres iver vedvarer. Den viktigste forutsetning 

for det er respekten for elevenes integritet, følsomhet for deres ulike forutsetninger 

og trang til å få elevene til å bruke sine muligheter og komme ut i sitt eget 

grenseland.”
149

 

 

Deltakelsesplikten, i lys av formålet med tilpasset opplæring og uttalelser i L06, gir etter 

mitt syn klart uttrykk for at selv om elevene har rett og plikt til å delta i undervisingen, må 

det også tas hensyn til individuelle forutsetninger, herunder respekten for den enkeltes 

integritet og følsomhet.  
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Jeg antar det her vil være en balansegang hvor læreren etter beste evne gjennom et 

pedagogisk skjønn må kunne få alle med ut i fra individuelle forutsetninger. Likevel vil det 

kunne være en flytende overgang til når læreren pålegger elever å delta eller overser dem 

på en måte som må forstås som krenkende. Som tidligere nevnt, fant lagmannsretten i 

Frostating lagmannsretts dom LF-1997-00415 det som avskjedsgrunnlag at en lærer enten 

hoppet over elever med lesevansker eller påla dem å lese høyt for å gjøre narr av dem.  

 

3.4.4.5 Samlet vurdering 

Jeg har nå sett på ulike sider av de kravene som må kunne stilles til lærerens atferd i 

undervisningen og som vil spille inn som en vesentlig miljøfaktor av betydning for 

elevenes psykososiale miljø. I motsetning til Utdanningsdirektoratets syn er min oppfatning 

at de pedagogiske metodene ikke kan holdes atskilt fra elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø. Ordlyden i oppll. §9a-3(1), med støtte i flere lagmannsrettsdommer, viser at 

undervisningsmetoder som kun er egnet for robuste eller flinke elever, men ekskluderende 

overfor andre, vil være i strid med lærerens tjenesteplikter. Som dommene illustrerer, vil 

det også være en flytende overgang mellom slike metoder og krenkelser som er rettet mot 

elevene personlig.  

 

Når det gjelder formålsparagrafens betydning, vil læreren i tråd med ”Hoaas III” fortsatt 

kunne sies å ha rimelig stor frihet til å komme med meninger som rører ved de formål 

opplæringen skal følge, såfremt de presenteres i en større sammenheng og det gis rom for 

motargumenter. Likevel kan dette utgangspunktet i dag sies å være modifisert i de tilfeller 

hvor opptredenen strider mot de sider av formålsparagrafen som også virker inn på elevens 

trygghet og sosiale tilhørighet, jf. oppll. §9a-3(1). Måten elevene pålegges å delta, og 

hvordan opplæringen tilpasses den enkelte vil også kunne være relevant ved en konkret 

vurdering. 
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3.4.5 Betydningen av at miljøfaktorene både skal vurderes enkeltvis og samlet 

De faktorene jeg til nå har sett på, fravær av krenkende atferd, sosial tilhørighet i klassen 

og læreren opptreden i undervisningen, vil alle være relevante ved bedømmelsen av om en 

elev har et godt psykososialt miljø. For å forstå hvordan eleven har det på skolen kan man 

ikke kun se på faktorene enkeltvis, de må også vurderes samlet. Ut over at de samlede 

faktorer skal tas i betraktning, sier ikke forarbeidene noe om hvordan.
150

 

 

I miljøretten er prinsippet om vurdering av samlede belastninger godt innarbeidet. I likhet 

med naturen vil også mennesker ha en tålegrense. De utgangspunkter det vises til i 

miljøretten, vil etter mitt syn være godt egnet også for å vurdere en elevs rett til et godt 

psykososialt miljø. 

 

I følge Backer har vurderingen to sider; det vil både være snakk om å vurdere summen av 

nåværende påvirkning, samt summen av nåværende og fremtidig påvirkning, og hvor både 

påvirkninger av samme og ulikt slag må tas i betraktning.
151

 Vurderingen av de fremtidige 

virkningene vil jeg komme tilbake til senere ved spørsmål om hvilke tiltak skolen skal 

iverksette når en elev ikke har et godt psykososialt miljø.
152

 Her vil jeg ta for meg hvordan 

nåtidige virkninger skal bedømmes. 

 

For det første vil påvirkninger av ulikt slag være viktig å ta i betraktning. 
153

Skal man ha et 

barneperspektiv på hvordan en elev opplever skolemiljøet, vil man måtte se sammenhengen 

mellom ulike årsaker. Spesielt viktig er det dersom eleven ikke opplever det psykososiale 

miljøet som godt: Det kan være at eleven både blir utsatt for krenkelser, ikke opplever 

sosial tilhørighet i klassen og oversett av lærerne.  
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At ulike belastninger bedømmes enkeltvis kan muligens være årsak til at mange ikke vinner 

frem med krav om erstatning for skade påført gjennom et dårlig psykososialt miljø. Når 

domstolene vurderer faktorene enkeltvis, pulveriseres ansvarsgrunnlaget. Kommunen går 

da fri for ikke å ha opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt i henhold til 

arbeidsgiveransvaret i skl. § 2-1(1): 

 

I Hålogaland lagmannsrettes dom LH-93102 tapte saksøker i lagmannsretten fordi 

flertallet bestående av fagdommer og to sakkyndige dommere ikke fant det bevist at 

de ord og handlinger jenta var blitt utsatt for var tilstrekkelig til å idømme 

erstatning. Lagmannsretten tok først utgangspunkt i hvilke ord og handlinger som 

kunne karakteriseres som mobbing. Her delte lagmannsretten seg i et flertall og et 

mindretall, hvor flertallet i motsetning til mindretallet mente at selv om hun ble kalt 

”brillleslange” og plaget på grunn av vekten, var det ikke tilstrekkelig til å kalles 

mobbing etter mobbedefinisjonen i forarbeidene. Dernest ble det foretatt en 

selvstendig vurdering av om jenta var blitt sosialt isolert i klassen, hvor en samlet 

lagmannsrett fant at jenta var blitt sosialt isolert. Det gav imidlertid kun grunnlag 

for kritikk av kommunens håndtering. 

 

I Agder tingretts dom TAUG-2009-201181 tapte også saksøker mot kommunen. 

Ved vurderingen av skolens ansvar for å sikre eleven et godt psykososialt miljø, tok 

tingretten utgangspunkt i opplæringslovens kap. 9a og mobbedefinisjonen i 

forarbeidene. Tingretten tvilte ikke på at eleven opplevde å bli utsatt for mobbing. 

Likevel mente tingretten at elevens ADHD diagnose som førte til sosiale problemer, 

gjorde at han ble utsatt for konflikter selv om disse ikke kunne kalles mobbing. Når 

det eneste tingretten mente kunne tilfredsstilte mobbedefinisjonen var 

ramponeringen av hans sykkel, kom den til at skolen ikke hadde opptrådt 

erstatningsbetingende uaktsomt.  
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Personlig stiller jeg meg spørrende til om lovanvendelsen i disse dommene er riktig. 

Domstolen tar ikke utgangspunkt i de samlede faktorers virkninger på eleven, men 

kategoriserer dem, og vurderer dem hver for seg. 

 

Hva gjelder summen av nåtidig påvirkning, viser Backer til at ufordringen ligger i å vurdere 

inngrep som hver for seg har liten innvirkning.
154

 Som tidligere nevnt kan dette for 

eksempel være tilfelle ved mobbing hvor handlingene enkeltvis kan fremstå som uskyldige, 

men som samlet sett utgjør en stor belastning for eleven. 

 

Igjen vises det til Agder tingretts dom TAUG-2009-201181 som et eksempel på 

hvordan ansvaret blir vurdert. Gjennom bevisførselen bekreftet seks ulike ansatte i 

skolen at eleven hadde henvendt seg til dem og tatt opp mobbing eller konflikter 

med medelever. Til tross for at kap. 9a stiller strenge krav til systematisk arbeid, 

blir ansvarsgrunnlaget vurdert ut i fra hvordan hver enkelt ansatt hver for seg har 

håndtert enkeltepisoder, ikke hvordan skolen samlet sett har håndtert alle 

belastningene eleven er blitt utsatt for i tråd med de krav som stilles til skolens 

internkontroll jf. oppll. § 9a-4. 

 

Når ansatte ofte kun får med seg bruddstykker av det som skjer, er det fare for at det 

handles deretter, og at elevens opplevelse av å bli krenkende behandlet blir underminert. I 

verste fall vil sinne og frustrasjon eleven har bygget opp over tid, som følge av manglende 

forståelse hos ansatte, innebære at eleven utagerer og selv får skylden for å være vanskelig. 

  

3.5 Sammenfatning 

Godt psykososialt miljø refererer seg til de faktorer som både enkeltvis og samlet virker inn 

på elevens helse, trivsel og læring. Dersom det er flere ulike forhold ved skolemiljøet som 

virker inn på elevens psykososiale miljø, er det viktig at det tas hensyn til 
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barneperspektivet. Dette er ikke alltid like enkelt når elevene forholder seg til flere ansatte. 

Dersom den enkelte handler ut i fra egne subjektive erfaringer, synsing og private 

oppfatninger kan virke direkte skadelig på barn og unge.
155

 Det viktigste skolen kan gjøre 

er derfor å arbeide helhetlig med barns skolehverdag. Dette må gjøres gjennom de krav 

som stilles til internkontroll som er tema for neste kapittel. 
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4 KRAV TIL SKOLENS SYSTEMATISKE ARBEID 

4.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg først se nærmere på virkeområdet for retten til et godt psykososialt 

miljø – det vil si skolens ansvar for gjennomføringen. Deretter vil jeg se på de krav som 

generelt stilles til hvordan skolen skal arbeide med det psykososiale miljøet etter reglene 

om internkontroll. Til slutt vil jeg også se nærmere på spesielle krav av betydning for å 

sikre elevene et godt psykososialt miljø. 

 

4.2 Virkeområde for skolens ansvar 

4.2.1 På skolen i skoletiden, SFO og ved yting av leksehjelp 

At retten til et godt psykososialt miljø etter oppll. § 9a-1 gjelder for alle elever i den 

offentlige grunnskolen, betyr at den gjelder for barn og unge når plikten til 

grunnskoleopplæring inntrer, vanligvis fra det året barnet fyller 6 år, til og med det tiende 

skoleåret hvor 1.-7- trinn utgjør barnetrinnet og 8.-10. trinn utgjør ungdomstrinnet, jf. 

oppll. § 2-1(1), (3) og (4), jf. oppll. § 2-3(2).  

 

Elevens rett til et godt psykososialt miljø må forstås å gjelde ved den skole eleven går på, i 

utgangspunktet nærskolen, jf. 8-1(1). Ved andre tilfeller gjelder den ved en annen skole 

som eleven har søkt seg til eller er blitt flyttet til, jf. oppll. §§8-1(2) og (3). Kap. 9a i 

opplæringsloven gjelder ikke for elever som mottar hjemmeundervising, jf. oppll. § 2-13. 

 

Med grunnskoleopplæring må forstås både undervisningstid og pauser (friminutt) innenfor 

de fastsatte skoledager i hvert skoleår, jf. forutsetningsvis oppll. §2-2. Når det gjelder 

ekskursjoner og arrangementer utenfor skolens område og/eller skoletiden, for eksempel 
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leirskole eller museumsbesøk etc., må det legges til grunn at kap. 9a gjelder når det hører 

inn under opplæringsplikten.
156

 

 

Ut over selve grunnskoleopplæringen gjelder elevenes rett til et godt psykososialt miljø 

også på skolefritidsordningen (SFO), jf. oppll. § 9a-8. Det være seg om den er tilknyttet 

skolen under rektors ledelse eller om den drives av andre, jf. oppll. § 13-7(4) og (7). 

Kapittel 9a i opplæringsloven gjelder følgelig all SFO uavhengig av lokalisering.
157

  

 

Elever på 1.-4. trinn har også rett til et godt psykososialt miljø når de mottar kommunalt 

leksehjelptilbud etter oppllf. §1A-1, jf. oppll. § 13-7a. Siden leksehjelptilbudet ikke er 

tilknyttet noen bestemt skole vil kravet her også måtte gjelde uavhengig av lokalisering.
158

 

 

4.2.2 Gjelder retten til et godt psykososialt miljø på skoleveien? 

Et annet spørsmål er om retten til et godt psykososialt miljø gjelder til og fra skolen på 

skoleveien. Når BK art. 28 nr. 1 stiller krav til at barn skal ha faktisk tilgang til skolen,
159

 

kan krenkelser på skoleveien forhindre at barn får nyte godt av retten til opplæring. 

I forarbeidene til kap. 9a påpekes behovet for at elevene trygt skal kunne komme seg til og 

fra skolen:  

 

”Elevane må vere på skolen, men dei må flytte seg frå heimen til skolen og tilbake. 

Også på skolevegen vil dei ha behov for vern. Likevel vil det vere vanskeleg å seie 

kvar grensa mellom heimens og skolens ansvar skal gå.”
160
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Utdanningsdirektoratet mener at kap. 9a også gjelder på skoleveien med den begrunnelse at 

rekkevidden er den samme som for skolens ordensreglement.
161

 Dette forankres i at skolens 

ordensreglement i følge forarbeidene til opplæringsloven kan få virkning for elevenes 

atferd på vei til og fra skolen ”så langt det kan begrunnes direkte i skolegangen.”
162

  

Dersom krenkelser begås mellom elever til og fra skoleveien, vil det gi skolen både rett og 

plikt til å iverksette tiltak. At elever som krenker andre kan bli møtt med tiltak fra skolens 

side, innebærer følgelig et visst vern for den enkelte elev gjennom den preventive effekten 

sanksjoner gir. 

 

Etter mitt syn er det imidlertid ikke klart at skolens ansvar etter kap. 9a er i samsvar med 

reglene om ordensreglement slik Utdanningsdirektoratet gir uttrykk for. Oppllf. § 12-1a) 

med hjemmel i oppll. § 9a-9 stiller blant annet krav til forsvarlig tilsyn med elevene, noe 

som neppe kan sies å pålegge skolen å føre tilsyn med hver enkelt elev fra de går ut døra 

hjemme, til de kommer hjem. Skolen kan da vanskelig bebreides for ikke å ha grepet inn 

ved krenkelser.  

 

Når barna har rett til skyss etter oppll. kap. 7, har kommunen og transportøren en 

omsorgsplikt overfor dem.
 163

 Om nødvendig innebærer dette også tilsyn under transport og 

ved ventetid i forbindelse med transporten før og etter undervisningen, jf. oppll. § 7-4(2). 

Utdanningsdirektoratet har nevnt tilsyn under transport som tiltak for å forhindre 

mobbing.
164

  Det som skjer utenom transporten, er i følge Hålogaland lagmannsrett, LH-

2007-93102, ikke skolens ansvar: 

 

"Flertallet finner imidlertid grunn til å vise til at vitnet D ved flere anledninger over 

ca et år, observerte at A ble plaget av medelever på skoleveien fra hun gikk av 

skolebussen til hun kom hjem. Flertallet legger til grunn som bevist at A ble utsatt 
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for slik atferd som kan karakteriseres som mobbing i disse tilfellene, men at dette 

må vurderes annerledes enn hendelser innenfor skolens område. Y skole hadde ikke 

noe ansvar for, eller kontroll med elevenes transport til og fra skolen utenom den 

tiden de var på skolebuss eller innenfor skolens område. Det er ikke holdepunkter 

for at det var noen mobbing på skolebussen.”
165

 

 

Som lagmannsretten legger opp til, vil ikke skolen være ansvarlig for det som skjer utenom 

skolen og når skolen er ansvarlig for transport. Selv om barna beveger seg til og fra skolen 

av hensyn til opplæringsplikten, er skoleveien ansett som fritid.
166

 På fritiden er det 

foreldrene som har ansvar for at deres barn ikke blir utsatt for vold eller på annet vis 

kommer til skade, jf. bl. § 30. I forarbeidene til opplæringsloven ble også 

nærskoleprinsippet brukt som argument for at barn kan ta vare på hverandre på skoleveien: 

 

”Et vesentlig element ved vurdering av spørsmålet om skolevalg bør være barnas 

sikkerhet på skoleveien. Dette gjelder både det vern mot mobbing mv. som ligger i 

å ha følge med venner eller søsken, (…)” 
167

 

 

Selv om skoleveien i utgangspunktet må anses som fritid, vil de indirekte virkninger av det 

som skjer på skoleveien være noe skolen må ha et visst ansvar for: Hvis en ansatt får 

mistanke eller kunnskap om at en elevs mistrivsel forsterkes i skolemiljøet,
168

 vil 

handlingsplikten i oppll. § 9a-3(2) utløses, selv om årsaken til at elevens mistrivsel er frykt 

for juling av medelever på skoleveien og omvendt. I slike tilfeller vil et adekvat tiltak være 

å kontakte elevens foreldre for å finne frem til en løsning på hvordan sikre elevenes 

trygghet både i skolen og på skoleveien i tråd med hensynet til samarbeid mellom skole og 

hjem, jf. oppll. § 1-1(1).  
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Skolen vil altså ha rett og plikt til å iverksette disiplinærreaksjoner ved brudd på 

ordensreglementet på skoleveien såfremt det kan begrunnes direkte i skolegangen. Denne 

sanksjonsmuligheten kan virke allmennpreventivt og individuellpreventivt overfor elevenes 

oppførsel mot hverandre.  

 

Jeg antar at en adekvat reaksjon vil være skriftlig eller muntlig orientering til foreldrene til 

eleven(e) som har stått for krenkelsen.
169

 En slik orientering vil også kunne skjerpe 

foreldrenes eget tilsynsansvar med sine barn og i ytterste konsekvens pådra dem 

erstatningsansvar uavhengig av beløpets størrelse, fordi foreldre etter culpaansvaret i skl. § 

1-2(1) skal identifiseres med barnets skadevoldende handlinger når disse er en følge av 

foreldrenes mangel på tilbørlig tilsyn.
170

  

 

4.2.3 Digitale medier 

De må være klart at elevene har den samme rett til et godt psykososialt miljø i skolen når 

kommunikasjonen i skolen skjer ved bruk av digitale medier. Det digitale rom byr på helt 

nye utfordringer,
171

 samtidig som bruken av digitale medier visker bort skillet mellom tid 

og sted.  

 

Som tidligere nevnt, er skolens adgang til å regulere elevenes atferd utenom skolen og 

skoletiden begrenset til det som kan begrunnes direkte i skolegangen.
172

 Trolig vil derfor 

skolen både ha rett og plikt til å iverksette disiplinærreaksjoner mot elever som krenker 

                                                 

169
 Se for eksempel FOR-2007-07-26-965: Forskrift om ordensreglement for grunnskolen, Harstad kommune, 
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slik karakter at verger/ foresatte skal gis muntlig orientering fra skolen om hendelsen.” 
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 sml. skl. § 1-2(2) hvor foreldrene uansett vil ha et objektivt ansvar for å erstatte skade som barna volder 

med inntil kr. 5000. 
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mobbe anonymt, terskelen for å spre krenkende ord og handlinger er lavere, mye av informasjonen som spres 

digitalt er irreversibel, mobbing kan også forekomme gjennom at man utgir seg for å være andre. 
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andre via digitale medier utenom skoletiden dersom det relaterer seg til skolen. Det kan 

være at en elev er retusjert bort fra skolebildet som er lagt ut på nett, blitt hengt ut som den 

styggeste i klassen, eller dersom en elev blir truet med juling på skolen dagen etter via sms. 

Ordensreglementet vil da ha en preventiv effekt som kan virke positivt på hvordan elevene 

behandler hverandre gjennom bruk av digitale medier.  

 

4.3 Krav til aktivt og systematisk arbeid 

4.3.1 Skolens plikt til systemarbeid gjennom internkontroll 

Skolens ansvar for gjennomføringen av arbeidet med det psykososiale miljøet skal følge 

prinsippet om internkontroll, jf. oppll. §9a-4. I følge forarbeidene skal internkontrollen 

 

”(…) omsetje krava i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, kartleggje 

utfordringane, og planleggje og iverksetje tiltak for å nå måla og handtere både 

daglege og ekstraordinære utfordringar.”
173

 

 

Som forarbeidene gir anvisning om, handler internkontrollen først og fremst om å sørge for 

at lovens krav til det psykososiale miljøet blir gjennomført i praksis. Internkontrollen har 

også som mål å lette kommunens tilsyn med skolevirksomheten.
174

 Krav til internkontroll i 

skolen følger også av andre lover og forskrifter som regulerer elever og ansattes skolemiljø. 

I følge forarbeidene til kap. 9a må kravene ses i sammenheng for å unngå dobbeltarbeid.
175

  

 

Ordlyden i oppll. § 9a-4(1) sier kun at internkontrollen skal være kontinuerlig, aktiv og 

systematisk, men gir ingen detaljerte krav til gjennomføringen. I forarbeidene uttales det at 
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”(…) ein føresetnad for å lykkast er at  skolen sjølv har sett seg konkrete mål ut fra 

dei generelle krava i lovverket, og at planer og tiltak er tilpassa dei lokale 

utfordringane. Ein dynamisk internkontroll føreset dessuten at arbeidet blir løpande 

vurdert og jamleg revidert. Ein må unngå at internkontrollen blir noko statisk, «ein 

perm i hylla».”
176

  

 

Ut i fra uttalelsene i forarbeidene kan det legges til grunn at skolen må for det første kjenne 

de krav opplæringslovgivningen stiller. Kommunen som skoleeier er ansvarlig for at 

virksomheten besitter den nødvendige kompetanse, samt at personer med særoppgaver får 

nødvendig kompetanseutvikling, jf. oppll. § 10-8.  I forarbeidene til opplæringsloven ble 

det vist til at grunnutdanning og etterutdanning av ansatte kan være effektivt for å motvirke 

mobbing.
177

 

 

Videre må skolen sette seg konkrete mål for arbeidet med det psykososiale miljøet og 

løpende vurdere sitt arbeid mot disse målene. For skolens arbeid med det psykososiale 

miljøet, utdypes målet gjennom oppll. § 9a-3(1) hvor det heter at; ”(…) den enkelte eleven 

kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.”
178

 

 

Både for at skolen skal kunne løpende vurdere sitt arbeid mot målene som settes, samt at 

kommunen i henhold til oppll. § 13-10(2) skal kunne føre tilsyn med skolens etterlevelse, 

må skolen også dokumentere arbeidet. Som eksempel må skolen kartlegge mulige 

helserisikoer knyttet til skolemiljøet generelt og enkeltelever spesielt.
179

 Et annet eksempel 

kan være å utarbeide lokale handlingsplaner for arbeidet med skolemiljøet, og 

dokumentering og rapportering i elevmapper og inspeksjonslogger. Utarbeidelse av rutiner 

for hvordan avdekke og håndtere mobbing og å utdype de ansattes handlingsplikt etter 
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oppll. §9a-3(2) er også noen eksempler.
180

 Videre kan tiltak være skjema eller informasjon 

på skolens nettsider med veiledning til foreldre om behandling av klagesaker etter oppll. § 

9a-3(3). Ut over dette stilles det i oppll. §§ 9a-4 og 9a-3(1) ingen nærmere krav til hvordan 

skolen skal utforme sin internkontroll. 

 

4.3.2 Forholdet til mobbeprogrammer 

Ofte er det slik at selv om de fleste klarer å arbeide systematisk med det fysiske miljøet, er 

det samme ikke like enkelt for det psykososiale miljøet.
181

 For skolene vil det ofte være 

mer fristende å benytte seg av en ferdig pakkeløsning som et mobbeprogram eller 

skolemiljøprogram kan tilby.  

 

Ordlyden i oppll. § 9a-4 eller § 9a-3(1) stiller ikke krav til at skolene må bruke slike 

programmer for å tilfredsstille kravene til internkontroll. Likevel påpekte flertallet i 

komitéinnstillingen at Læringssenteret
182

 har fått i oppdrag å følge opp mobbeprogrammer 

med dokumentert effekt og sørge for at skolene tar disse i bruk.
183

 Det kan derfor spørres 

om Utdanningsdirektoratet kan pålegge skolene å ta slike programmer i bruk i 

skolemiljøarbeidet. 

 

Utgangspunktet er at kommunen ikke er underlagt andre statlige organer enn Stortinget 

som lovgiver, og kan derfor ikke styres eller instrueres av Regjeringen eller 

departementene, med mindre annet følger av særskilt lovhjemmel.
184

 En slik lovhjemmel er 

å finne i oppll. § 9a-2(2) første punktum som stiller krav til at: ”Det fysiske miljøet i skolen 

skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler.” 
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Her har lovgiver bestemt at normer som vanligvis er veiledende skal følges.
185

 På den 

annen side finnes ikke lignende hjemmel i oppll. § 9a-3 som stiller krav til det psykososiale 

miljøet. Når det ikke finnes særskilt lovgrunnlag for å pålegge kommunene å følge ulike 

mobbeprogrammer, gjelder hovedregelen om at Utdanningsdirektoratet som representant 

for statsforvaltningen ikke kan styre eller instruere kommunene og skolene i hvordan de 

oppfyller sin internkontroll. 

 

Dersom slike programmer brukes, må de i det minste være i samsvar med de krav 

lovgivningen stiller. Utdanningsdirektoratet har i brev av 23.2.2010 invitert landets 

kommuner og grunnskoler til å bruke Olweus-programmet mot mobbing og antisosial 

atferd, samt antimobbeprogrammet Zero.
186

 I brevet legger Utdanningsdirektoratet til grunn 

at Olweus-programmet ”(…) imøtekommer de krav som stilles i Opplæringslovens kapittel 

9a når det gjelder internkontroll og forsvarlig forvaltningspraksis.”
187

 

Utdanningsdirektoratet har likevel opplyst at det ikke er sikkert at det som står i brevet er 

korrekt.
188

  

 

Jeg har ikke funnet noen undersøkelser hvor de ulike mobbe- eller skolemiljøprogrammene 

er blitt vurdert opp mot de krav lovgivningen stiller. En av klagesakene kan også tjene som 

eksempel på at det å følge et bestemt program ikke nødvendigvis innebærer at kravene i 

kap. 9a i opplæringsloven blir oppfylt: 

 

I sak 6, rektor som er opptatt av definisjonen av mobbing uttaler Fylkesmannen: 

”(Kommunen) anfører at § 9a-3 har blitt fulgt i denne saken. (Skolen) hevder å ha 
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fulgt de nedfelte prosedyrene (…) i § 9a-3 samt at skolen er tilknyttet Olweus-

programmet. Fylkesmannen vil bemerke at Olweus-programmet er irrelevant i 

denne sammenheng da rektor har valgt ikke å definere guttens situasjon som 

mobbing. Fylkesmannen kan heller ikke se at (kommunen) har fulgt de angjeldende 

prosedyrer i § 9a-3 av samme grunn som ovenfor.” 

 

I en forskningsrapport basert på elevundersøkelsen har NIFU konkludert med at det ikke 

kan dokumenteres om programmene selv gir noen effekt, men at det like gjerne kan være 

engasjement og enighet blant skoleledelsen.
189

 I Sverige har Skolverket med bakgrunn i en 

forskningsrapport frarådet bruk av mobbeprogrammer som hovedgrunnlag for skolens 

systemarbeid. Om forholdet til lovgivningen ble følgende uttalt: 

 

”Forskarna ifrågasätter användandet av antimobbningsprogram som är skapade i 

andra kulturer och sammanhang än där de tillämpas. Den lagstiftning som finns 

i Sverige om skolors arbete ställer krav på ett systematiskt arbete mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Programmen kan 

konkurrera med detta genom att resurser och uppmärksamhet inriktas på att i 

stället följa programmen.”
190

 

 

Slik Skolverket har antydet, kan de metoder programmene viser til kunne komme til å 

konkurrere med kravene i lovgivningen. Bruk av slike programmer må derfor skje med 

varsomhet og bevissthet rundt at de krav loven stiller til arbeid med skolemiljøet må 

innfris. Når det nok vil være vanskelig for skolen både å forholde seg til lovgivningens 

krav og programmene, bør det stilles strengere krav til at de tilfredsstiller minstekravene i 

lovgivningen. Dersom programmene holdes tettere opp mot kravene i loven, vil de kunne 

bli en ressurs for skolen i å arbeide i tråd med de krav lovgivningen stiller. 
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4.4 Særskilte krav av betydning for internkontrollen 

4.4.1 Utgangspunkt 

Ut over de generelle krav som stilles til internkontrollen, finnes det også konkrete 

bestemmelser i opplæringsloven som vil være av betydning for hvordan skolen arbeider 

med å sikre elevene et godt psykososialt miljø. Problemstillingen i det følgende er hvilke 

andre krav som vil være av betydning for hvordan skolen arbeider med det psykososiale 

miljøet. Jeg vil se nærmere på skoleledelsens ansvar for gjennomføringen, krav til skolens 

ordensreglement, skolens ansvar for å gi elevene sosial opplæring, kontaktlæreres ansvar 

for elevene og kontakten med hjemmet og krav til tilsyn med elevene. 

 

4.4.2 Skoleledelsen, særlig om rektor sitt personlige ansvar 

Den daglige gjennomføringen av skolemiljøarbeidet er i følge oppll. § 9a-4(1) annet 

punktum lagt til skolens ledelse. Rektor er i følge oppll. §9-1(2) skolens øverste leder og 

har ansvar for en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ skoleledelse.
191

  

 

De mange oppgaver som påhviler rektor gjør det også nødvendig å delegere oppgaver 

videre. Som Helgeland påpeker, innebærer en forsvarlig utøvelse av internkontrollen at 

rektor som leder fordeler oppgaver til skolens ansatte og gjør den enkeltes oppgave og 

ansvarsområde kjent blant elever og foreldre.
192

 Rektors adgang til å delegere oppgaver er 

likevel begrenset til de oppgaver som ikke er lagt til rektor personlig og fratar ikke rektor 

sitt ansvar som leder for virksomheten.
193

 Når rektor kan delegere oppgaver til andre, kan 

det spørres hvilke oppgaver som påhviler rektor personlig som vil være av betydning for 

arbeidet med det psykososiale miljøet. 
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Et lovpålagt krav som stilles til rektor personlig er å ”halde seg fortrulege med den daglege 

verksamda i skolane og ansvaret for å videreutvikle verksamda”, jf. oppll. § 9-1(2) annet 

punktum. Dette må ses i sammenheng med at ” et godt psykososialt miljø ikke (er) noen 

statisk størrelse, men må vedlikeholdes, opprettholdes og videreutvikles.”
194

 Sett i 

sammenheng med oppll. §9a-4(1) annet punktum, kan kravet forstås slik at rektor vil ha 

ansvar for å sørge at skolen for eksempel bruker metoder eller programmer i sitt arbeid med 

det psykososiale miljøet som faktisk virker, og at disse oppdateres eller videreutvikles 

dersom de er utdaterte i forhold til nåtidens kunnskap.  

 

Når rektor er en arbeidstaker som har til oppgave å ”lede eller kontrollere andre 

arbeidstakere” jf. aml. § 2-3(3), vil barna ha et indirekte vern ved at rektor må påse at de 

andre ansatte måtte følge de krav som stilles til å medvirke til et trygt og godt psykososialt 

miljø.
195

 

 

Det kan også spørres om det er rektor personlig som må fatte enkeltvedtak i en formell sak 

som skal behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven jf. oppll. § 9a-3(3). 

Selv om det er rektor personlig som f eks. fatter enkeltvedtak om bortvisning for en dag 

eller mer, jf. oppll. § 2-10(2) første punktum, er kompetansen til å fatte enkeltvedtak i 

andre saker vedrørende det psykososiale miljøet ikke nevnt i opplæringsloven eller 

forarbeidene. 
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Utdanningsdirektoratet har forutsatt at det er rektor som fatter enkeltvedtak.
196

 Vanligvis 

blir kompetansen delegert til rektor ved den enkelte skole gjennom delegasjonsvedtak fra 

kommunestyret, jf. koml. § 6. En forutsetning for at rektor eventuelt skal kunne delegere 

denne kompetansen videre, er at delegasjonen skal være forsvarlig. Dersom rektor skulle 

kunne delegere denne kompetansen til andre, vil det kunne by på problemer i forhold til at 

de andre ansatte ikke nødvendigvis har kompetanse innenfor saksbehandling. Det vil også 

by på problemer i forhold til iverksetting og oppfølgning av tiltak når skoleledelsen med 

rektor i spissen har ansvaret for gjennomføringen av arbeidet med det psykososiale miljøet.  

 

I sak 7, jentemobbing i 6. klasse uttaler Fylkesmannen i sin vurdering: ”For 

Fylkesmannen ser det ut til at ansvaret for å bedre klassemiljøet ble overlatt til 

kontaktlærer. Dette på bakgrunn av at det ikke (…) foreligger noen uttalelse i saken 

fra rektors side,(…) Fylkesmannen vil her påpeke at det er skolens ledelse som har 

ansvaret for at (…) tiltak vurderes og følges opp.” 

 

Muligens kan også det at rektor personlig må være den som fatter enkeltvedtak i saker om 

det psykososiale miljøet, at det i forarbeidene står at dersom en lærer mottar en henstilling, 

plikter han eller hun å bringe saken videre dersom den ikke kan løses innad i klassen.
197

  

 

4.4.3 Skolens ordensreglement 

4.4.3.1 Om ordensreglement 

Rammene for elevenes atferd i skolen følger av ordensreglementet som kan sies å stå 

sentralt i skolens internkontroll. Ordensreglementet ”skal innehalde reglar om åtferd, 

reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om 

framgangsmåten når slike saker skal behandlast”, jf. oppll. § 2-9(1) tredje punktum. I 
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forarbeidene til kap. 9a påpekes det også hvor viktig redskap ordensreglementet er for å 

skape et godt psykososialt miljø.
198

  

 

Ordensreglementet kan sies å være nødvendig for at skolesamfunnet skal fungere.
199

 

Generelt kan visse felles normer alle må forholde seg til, sies å være en nødvendighet for å 

 

”(…) sikre fellesskapets eksistens, fremme utviklingen og (…) gi den enkelte 

mulighet til å utvikle evner og bygge opp sin plass i fellesskapet (og) hindre – eller 

minske – de friksjoner som det sosiale samkvem kan gi grobunn for.”
200

 

 

Som Utdanningsdirektoratet har understreket, skal ordensreglementet ikke primært ha til 

hensikt å kontrollere og disiplinere elevene, men bør inngå som ledd i å skape trygge 

rammer rundt læringsmiljøet og bygge positive relasjoner mellom elevene og mellom 

lærere og elever.
 201

 

 

4.4.3.2 Hvordan gis ordensreglementet? 

Kommunen som skoleeier er etter oppll. §2-9(1) første punktum forpliktet til å gi 

forskrifter om ordensreglementer for den enkelte skole. Selv om ordensreglementet er en 

forskrift etter fvl. § 2(1)a) og c) og skal vedtas etter reglene i fvl. kap. VII, er det gjort 

unntak fra kunngjøringskravet i fvl. § 38(1)c).  

 

Ordensreglementet skal i stedet gjøres kjent for elevene og foreldrene, jf. oppll. § 2-9(2).  

Dette kan gjøres på foreldremøte i starten av hvert opplæringsår som skolen etter oppllf. § 

20-3(2) er pålagt å holde for å informere om skolens virksomhet, herunder rutiner og annet 

som er relevant for foreldrene. Ellers vil det nok kravet kunne ivaretas gjennom at elever 
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og foreldre får utdelt et eksemplar, og at reglementet er tilgjengelig på skolens nettsider, 

informasjonstavle etc.
202

 

 

Selv om ordensreglene skal gis for den enkelte skole, kan kommunen fastsette generelle 

forskrifter om ordensreglement som gjelder for alle kommunens grunnskoler, eller gir 

fullmakt til å fastsette ordensreglement til for eksempel et folkevalgt utvalg med særlig 

ansvar for skole eller organ ved skolene.
203

 
204

Kommunen kan også velge å utarbeide et 

generelt reglement og overlate det til skolen lokalt å gi særlige regler tilpasset lokale 

forhold.
205

  

 

Etter mitt syn bør i alle fall det som ikke er strengt nødvendig for alle skoler, kunne 

fastsettes ved den enkelte skole. Dette for at barna skal sikres rett til å delta i arbeidet etter 

oppll. § 9a-5 og BK art 12. som gir dem rett til å ta del i skolens internkontroll, bli hørt og 

få vektlagt sitt syn etter alder og modenhet. Elevdeltakelse i utformingen av 

ordensreglementet er viktig for å sikre reglene legitimitet slik at de etterleves i praksis. 

 

4.4.3.3 Hva kan reguleres i ordensreglementet? 

Når de alminnelige krav til atferd gjelder i skolen som ellers i samfunnet, må 

ordensreglementet som forskrift i henhold til lex superiorprinsippet ”(…) ligge innenfor 

rammene av opplæringslovgivningen og annen generell lovgivning.”
206
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Det som er spesielt for de krav som stilles til elevenes atferd gjennom ordensreglementet er 

at de må ha sammenheng med skolens virksomhet. Forarbeidene til opplæringsloven 

nevner krav til elevenes atferd i timene og friminuttene, forbud mot mobbing som alle er 

eksempler på krav til atferd av betydning for skolevirksomheten.
207

  

 

Justisdepartementets lovavdeling har i en tolkningsuttalelse uttalt at oppll. § 2-9 ikke kan gi 

hjemmel til et generelt forbud mot hijab i skolen så lenge de ikke forstyrrer undervisningen 

eller skaper andre problemer ved skolen.
208

 At barn skal kunne velge bekledning selv når 

det ikke forstyrrer undervisningen, kan sies å ligge i grunnskolens grunnleggende respekt 

for det enkelte barns forskjellighet og rett til å gi uttrykk for sin person.
209

 

 

Jeg er enig med Jørgensen i at ordensreglementet først og fremst må forstås som et redskap 

for å legge til rette for et godt psykososialt miljø slik at elevene skal kunne oppnå formålet 

med opplæringen.
 210

 Dette innebærer at reglene må sikre et godt samvær mellom elevene, 

bidra til at skolen skal være et godt sted å være, samt sette rammer som skal stimulere 

barna i retning av å få best mulig undervisning.
211

 Det vil derfor være en balansegang å 

utarbeide et ordensreglement som gir alle elevene trygge rammer og som samtidig tar 

hensyn til barns ulike forutsetninger og behov. 

 

Noe annet som er viktig med ordensreglementet, er at det skal inneholde materielle regler 

om sanksjoner ved brudd på reglene og prosessuelle regler ved bruk av sanksjonene jf. 

oppll. § 2-9(1) tredje punktum. Dette kommer jeg tilbake til under pkt.5.3.4. 
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4.4.4 Skolens ansvar for å gi elevene sosial opplæring 

4.4.4.1 Om sosial opplæring 

Elevene må også lære å respektere hverandre på et naturlig vis. Ordensreglementer alene 

gjør ikke det psykososiale miljøet godt.  Etter oppll. § 2-3(1) skal elevene gis sosial 

opplæring i tillegg til opplæring i fag. Dette kan sies å være et utslag av at skolen har en 

sosialiserende funksjon hvor elevene også må lære å utvikle sosial kompetanse, herunder 

respekt og forståelse for andres integritet og verdighet. 

 

I følge Sundby kan barns tilslutning til normer kunne beskrives som en induktiv 

prosess, hvor de voksnes formaninger i utgangspunktet anses som kilden til en 

moralsk plikt. Etter hvert som barnet danner et mønster av ulike konkrete påbud og 

formaninger det er blitt gjenstand for, vil det generaliseres på en måte som gjør at 

normene følges ut i fra en ”indre tilslutning”.
212

 

 

I utgangspunktet ligger barnets oppdragelse til foreldrene som etter bl. §30(2) første 

punktum er; ”(…) skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding (…)”, hvilket innebærer å 

”lære barn å tilpasse seg sosialt til andre mennesker, enkeltvis i en familie eller i andre 

små og større grupper i samfunnet.”
213

 Uansett hva barnet lærer hjemme, vil barna halve 

dagen året rundt i ti år måtte forholde seg til andre barn og voksne.  

 

Nærskolen barna går på skal være en møteplass for alle, uavhengig av funksjonsdyktighet, 

sosial, kulturell eller etnisk tilhørighet.
214

 Den sosiale opplæringen kan derfor ses på som 

skolens viktigste redskap for at elevene skal vise respekt og forståelse for hverandre, noe 

som også vil være viktig for de holdninger de bygger opp senere i livet. Jeg antar at den 

sosiale opplæringen også står sentralt i å sikre elevene sosial tilhørighet i klassen. 
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4.4.4.2 Hva innebærer sosial opplæring? 

Sosial opplæring er ikke et eget fag, men må integreres i hele skolehverdagen og må ses i 

sammenheng med at skolen også etter opplæringens formål er en dannelsesinstitusjon: 

”Elevane skal utvikle kunnskap og dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og 

for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet”, jf. oppll. §1-1(5). At formålet med 

sosial opplæring er at elevene skal lærere seg å fungere sammen i et sosialt fellesskap 

kommer nærmere til uttrykk i L06: 

”Formålet med dette er å utvikle innlevelse og følsomhet overfor andre, å gi praksis 

i å vurdere sosiale situasjoner og å fremme ansvar for andres tarv. De som ikke er 

stimulert tilstrekkelig fra hjem eller nabolag, må få mulighet til å vokse i et 

læringsmiljø der elvene tar ansvar for hverandres utvikling. Medvirkning i utvikling 

av et sosialt fellesskap bidrar til personlig vekst, særlig når det medfører samarbeid 

mellom mennesker på ulike trinn eller med ulike anlegg og ressurser.”
215

 

Videre presiseres også elevpliktene i denne sammenheng; 

”(…) elevene fra første dag i skolen – og stadig mer med økende alder – må få 

plikter og gis ansvar, ikke bare for egen flid og framgang, men også overfor andre 

elever og de øvrige medlemmer av skolefellesskapet. Slike oppgaver omfatter hele 

registeret fra fadderordninger, støtte og omsorg for yngre eller andre 

elever,(…)”
216

 

Betydningen av at elevene tar ansvar for hverandre kan illustreres med en historie fra 

Bergen Tidendes nettsider:  

Sjefsredaktør i Bergens Tidende, Trine Eilertsen skrev den 29. januar 2010 en 

kommentar om en egenopplevd historie fra ungdomsskolen: ”Lærer Bjørndals 

metode”. I kommentaren forteller hun om en jente som ikke orket å komme på 
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skolen fordi hun hadde blitt mobbet hele høsten. I en time tok lærer Bjørndal ut 

klassens mest flinke og populære elever for en alvorsprat. De skjønte ingen ting da 

det ikke var dem som hadde plaget henne. Men det var nettopp det at de ikke gjorde 

noe, men bare solte seg i glansen av sin egen popularitet lærer Bjørndal var skuffet 

over. Lærer Bjørndal forventet at de fremover tok ansvar.
217

 

Historien er etter mitt syn et godt eksempel på det som L06 viser til om at elevene ikke 

bare skal gis ansvar for egen flid og fremgang, men også lære seg å ta vare på hverandre. 

At elevenes også skal gis økt ansvar for hverandre er etter mitt syn såpass viktig for å skape 

et godt psykososialt miljø, at det burde fremgå av opplæringsloven direkte. 

Utvikling av sosiale ferdigheter er også en viktig del av de krav som stilles til innholdet i 

opplæringen etter BK art. 29 nr. 1 a), hvor det heter at opplæringen skal; ”utvikle barnets 

personlighet, talenter og fysiske og psykiske evner så langt det er mulig.” Barnekomiteen 

har fremhevet at en opplæring som utvikler barnets evner også skal utvikle deres sosiale 

kompetanse: 

  ”Basic skills include not only literacy and numeracy but also life skills such as the 

ability to make well-balanced decisions; to resolve conflicts in a non-violent 

manner; and to develop a healthy lifestyle, good social relationships and 

responsibility, critical thinking, creative talents, and other abilities which give 

children the tools needed to pursue their options in life.”
218

   

At sosial opplæring hører inn under elevenes opplæringsplikt, gjør denne formen for 

opplæring til skolens viktigste arbeid for å bidra til at elevene utvikler empati, medansvar 

og respekt for hverandre i skolemiljøet så vel som i nærmiljøet og samfunnet for øvrig.  
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4.4.4.3 Den sosiale opplæringen som en integrert del av internkontrollen 

Det er også viktig ikke å glemme at sosial opplæring ikke kun kan forstås som at de voksne 

skal tre normer ned over hodet på barna. Fra et barneperspektiv handler det minst like mye 

om retten til å delta i skolemiljøarbeidet. Elevdeltakelse i arbeidet med skolemiljøet kan 

også ses på som et utsalg av de krav BK art. 12 stiller til barns rett til medbestemmelse. For 

skolemiljøet sin del kommer dette spesielt til uttrykk gjennom oppll. § 9a-5(1):  

”Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske 

arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til 

rette for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte årstrinna.”  

I forarbeidene fremheves det at elevdeltakelse er en viktig forutsetning for et effektivt 

skolemiljøarbeid fordi elevene besitter en viktig kompetanse når det gjelder deres eget 

miljø.
219

  Selv om oppll. §9a-5(1) handler om å sikre den enkelte elev deltakelse i 

skolemiljøarbeidet, er elevene også gjennom oppll. § 9a-5(2) og 11-1a sikret deltakelsesrett 

i skolemiljøutvalg og arbeidsmiljøutvalg ved skolen som vil bidra til å sikre deres 

kollektive interesser.
220

 

 

4.4.5 Kontaktlærerens ansvar for enkeltelever, klassen og samarbeidet med 

hjemmet 

4.4.5.1 Om kontaktlæreransvaret 

Foruten at skoleledelsen har det overordnede ansvaret for skolemiljøet generelt, er kanskje 

det viktigste for å sikre den enkelte elev et godt psykososialt miljø kontaktlæreren. Etter 

oppll. § 8-2(2) skal enhver klasse ha en eller flere kontaktlærere ”som har særleg ansvar 

for dei (…) sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei 

elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.” Siden klassen skal ivareta 
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elevens behov for sosial tilhørighet, tilsier det at kontaktlærerne da også har et særlig 

ansvar for å skape et godt miljø innad i klassen og de elever som går der.  

 

4.4.5.2 Om forholdet mellom ansvaret for klassen og ansvaret for enkeltelever 

Ordlyden i oppll. §8-2(2) åpner for at en klasse også kan ha flere kontaktlærere. Det kan 

derfor spørres hvordan ansvarsfordelingen skal ivaretas. 

I forarbeidene er det presisert at ansvaret for enkeltelever må være klargjort lærerne i 

mellom og formidlet til eleven. Dette av hensyn til å oppnå intensjonen med at klassen skal 

være enheten som ivaretar den enkelte elevs behov for trygghet og stabilitet.
221

   

Collin-Hansen er kritisk til at kontaktlærerordningen har erstattet den tidligere 

klassestyrerrollen hvor en lærer hadde ansvar for en klasse alene. Hun mener faren ved at 

ansvaret for elevene på et årstrinn er felles for flere lærere som arbeider i team med rom for 

ulike gruppeinndelinger vil være at enkelte barn kan bli oversett fordi lærerne regner at 

andre følger med.
222

 

Selv om jeg kan forstå hennes kritikk, kan jeg ikke se at kravet må forstås slik at 

kontaktlærerrollen er knyttet til hele trinnet, kun bestemte klasser, jf. oppll. §8-2(2). På den 

annen side er fordelen med flere lærere per klasse at det gir økt lærertetthet og bedre 

oppfølgning. Når flere lærere følger opp samme klasse gir det også mindre makt til den 

enkelte, hvilket også gir den enkelte lærer mindre rom for å opptre på en måte som strider 

med dens plikter overfor elevene.
223

 

 

                                                 

221
 Ot.prp.nr.55 (2008-2009) s.20 

222
 Collin-Hansen (2008) s. 414 

223
 Jf. pkt.3.4.4 
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4.4.5.3 Elevens rett til jevnlig dialog med sin kontaktlærer 

En viktig side av kontaktlæreransvaret er å ta seg tid til å snakke med elevene om de har 

det bra og om de trives på skolen og i klassen. I følge oppllf. § 3-8 har eleven rett til jevnlig 

dialog med kontaktlæreren ”om sin utvikling i lys av opplæringslova § 1-1, generell del og 

prinsipp for opplæringa i læreplanverket.” Kravet må forstås slik at eleven har rett til å 

snakke med kontaktlæreren om sin sosiale utvikling. 

Jevnlig dialog viser til en standard. Trolig er det snakk om uformelle samtaler med 

kontaktlærer ved behov. Eleven har en rett til dialog, ikke en plikt. De nærmere krav til 

dialogen må derfor ses i sammenheng med kravene i BK art. 12 nr.1.  

Viktig er det også at elevens rett pålegger læreren en tilsvarende plikt til å ta seg tid til slike 

samtaler: Dersom kontaktlærer velger å avfeie samtaler med en elev som burde gi læreren 

mistanke om at eleven blir utsatt for krenkende ord og handlinger, vil det også innbære et 

brudd på undersøkelsesplikten i oppll. § 9a-3(2). Kontakten med hjemmet vil også være av 

betydning dersom kontaktlærer mistenker at noe er galt og eleven ikke ønsker å snakke om 

det. 

 

4.4.5.4 Om ansvaret for kontakten med hjemmet 

Samarbeidet med hjemmet er også en vesentlig side av å sikre eleven et godt psykososialt 

miljø på skolen. Det kan for eksempel være forhold på hjemmebane som det må tas hensyn 

til og forhold på skolen som foreldrene har interesse av å vite om av hensyn til 

foreldreansvaret. At samarbeidet med hjemmet følger av kontaktlæreres personlige 

oppgaver følger av oppll. § 8-2(2). Samarbeidshensynet følger også av formålsparagrafen i 

oppll. § 1-1(1).  I oppllf. § 20(1) annet punktum er kravet til samarbeidet presisert: 

 

”Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale 

utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje 

utviklinga av gode læringsmiljø (…)” 
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Ansvaret innebærer blant annet å holde kontakten med hjemmet gjennom opplæringsåret, 

jf. oppllf. § 20-3(1), samt å tilby foreldrene to strukturerte samtaler årlig (såkalte 

utviklingssamtaler) som også skal angå elevens sosiale utvikling. Samtalen har til formål å 

klarlegge hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for 

elevens utvikling, jf. oppllf. § 20-3(1) tredje punktum. Kontakten med hjemmet kan også 

sies å være en vesentlig forutsetning for at kontaktlærer skal kunne legge til rette for eleven 

ut i fra ytre faktorer som ikke direkte gjelder skolemiljøet. 

 

Rett til rettighetsinformasjon er blitt fremhevet som en viktig forutsetning for at 

skolemiljørettighetene innfris.
224

 At kontaktlærer også skal gi foreldrene skriftlig eller 

muntlig informasjon om både deres egne og deres barns rettigheter og plikter etter oppllf. § 

20-3(4)c), må forstås som en nokså omfattende rett til rettighetsinformasjon, herunder også 

om retten til et godt psykososialt miljø. For at rettigheten skulle bli realisert i praksis burde 

den komme klarere til uttrykk i opplæringsloven selv, men også omfatte elevene. 

 

Det er også nylig kommet inn en samarbeidsplikt for skoleeier i oppll. § 13-3d. I følge 

forarbeidene er bestemmelsen ment å presisere skolens ansvar for å opprettholde 

samarbeidet med hjemmet.
225

  

 

Denne plikten ble også fremhevet i Eidsivating lagmannsretts dom, LE-2009-101574, som 

gjaldt spørsmål om saklig grunn til forflytting av en lærer i kraft av arbeidsgivers 

styringsrett. Læreren hadde i et brev avfeid foreldre sin anmodning om å gå i dialog som 

følge av å bli beskyldt for å ha øvet vold mot deres barn. Brevet ble av lagmannsretten 

ansett for å være helt; ”(…) uegnet i forhold til å bidra til en god kommunikasjon og tillit 

mellom skolen og de foresatte.”
226

 Samarbeidsplikten illustrerer hvilket ansvar skolen har 

                                                 

224
 Kjosvatn (2009) s.94-95 

225
 Ot.prp.nr.55 (2008-2009) s.62 

226
 I brevet sto det at: ”Jeg ønsker ikke å ha denne saken hengende i luften, så dersom dere fortsatt skulle 

mene at dette er å klype i rygg og utvise vold mot elev, ber jeg om at dere forfølger saken videre gjennom 
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til å samarbeide med hjemmet også de ganger det er forhold ved skolemiljøet som setter 

samarbeidet mellom skole og hjem på prøve.  

 

4.4.6 Sosialpedagogisk rådgivning 

Selv om kontaktlærer har en viktig rolle med å sikre elevene et godt psykososialt miljø, kan 

det også være at enkelte elever trenger mer oppfølging og støtte enn andre. Den enkelte 

elev har også etter oppll. § 9-2(1) rett til nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål. Det 

nærmere innhold følger av oppllf. §§ 22-1 og 22-2. Tilbudet skal være kjent for elevene og 

foreldrene. Formålet er å sørge for at elevene finner seg sosialt til rette, samt å hjelpe 

eleven med sosiale og emosjonelle vansker. Det er også presisert at eleven skal måtte møtes 

med respekt av personalet på skolen og at rådgivningen skal være et ledd i undersøke 

hvilke problemer eleven eventuelt måtte ha og hva skolen kan gjøre. Videre heter det at 

skolens ansatte skal møte elevene med respekt for sine emosjonelle problemer noe som 

ikke kan forstås bare å gjelde for de som driver med rådgivning. Etter mitt syn burde 

sammenhengen mellom rådgivningen og kapittel 9a tydeliggjøres da flere av kravene som 

kommer til uttrykk i forskriften kan sies å ha stor betydning generelt. 

 

4.4.7 Krav til tilsyn med elevene i friminutter  

For at elevene skal ha det godt på skolen, er en annen viktig del av internkontrollen å føre 

tilsyn med elevene. I følge forarbeidene til kapittel 9a må skolen vurdere miljøfaktorer som 

har et skadepotensial løpende, herunder farlig elevatferd.
227

 Likevel følger det ikke 

nærmere av bestemmelsene i kapittel 9a hvilke plikter som påhviler skolen med å se til 

elevene. Trolig må dette utledes av oppllf. § 12-1a) med hjemmel i oppll. §9a-9 hvor det 

heter det at: ”Når skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis vere 

forsvarleg i forhold til risikoen for at skade og ulykke kan skje.” 

                                                                                                                                                    

anmeldelse av meg snarest. I motsatt fall forventer jeg om at saken legges død og dere tar kontakt med meg 

for et snarlig møte der gjensidig tillit eventuelt kan søkes gjenopprettet.”  
227

 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.31 
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Siden forsvarlig tilsyn viser til en rettslig standard, må hva som er forsvarlig vurderes 

konkret. Likevel kan man nok støtte seg på Høyesterett uttalelser i Rt. 2008 s. 184 om at 

det først og fremst er snakk om en avveining hvor ønsket om høyest mulig trygghet må 

holdes opp mot gevinsten ved å kunne utfolde seg fritt (jf. pkt.3.4.2.5). At barn skal være 

trygge på at det er noen voksne som følger med kan også utledes av retten til å få leke fritt, 

jf. BK art. 31 nr.1. 

 

Av rettspraksis hvor spørsmål om tilsyn med barn er satt på spissen kan det vises til 

Eidsivating lagmannsrettes dom inntatt i RG 1983 s.264. Spørsmålet var om 

barnehageeieren kunne holdes erstatningsansvarlig for at de ansatte ikke hadde ført 

forsvarlig tilsyn med barna når de ikke hadde rukket å gripe inn overfor en gutt på 4 år som 

påførte en 2 åring varige skader etter å ha stukket ham i øyet med skaftet til en avbrukket 

plastrive. Barnehageeieren ble ikke idømt erstatningsansvar da lagmannsretten kom til at 

tilsynet hadde vært forsvarlig. I den konkrete vurderingen ble det vist til at;  

 

”(…) forholdene på uteområdet før ulykken var rolige og under full kontroll. Det 

gikk ikke for seg noen farlig lek, som det var grunn til å gripe inn overfor. Under 

disse omstendigheter kan det ikke karakteriseres som uaktsomt at de to 

barnehaveassistentene som hadde oppsynet med barna på forsiden og ved siden av 

huset, oppholdt seg utenfor døren til barnehaven ca. 25-30 meter fra (skadelidte), 

så lenge de kunne se ham fra der de oppholdt seg og således kunne gripe inn hvis 

leken utviklet seg på en farlig måte. Retten må også legge til grunn at de to 

assistentene hadde sin oppmerksomhet rettet mot de lekende barn og ikke holdt på 

med uvedkommende ting.” 

 

I følge forarbeidene må kravet til at elevene ikke skader hverandre måtte forstås strengere 

jo yngre elevene er.
228

 I motsetning til i barnehagen, kan man nok ikke kunne kreve at 

                                                 

228
 NOU 1995:18 s.232 
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skolens ansatte følger med på hva som skjer mellom elevene til enhver tid. Det er 

imidlertid vanlig at ordensreglementet hjemler forbud mot at elevene oppholder seg utenfor 

skolens område når de er på skolen uten særskilt avtale.
229

 Et slikt forbud kan sies å ha 

sammenheng med at tilsynet med elevene ellers vanskelig kan sies å bli forsvarlig. Når 

Høyesterett i Rt. 2008 s. 184 vurderte forsvarlighetsnormen ut i fra den risiko barn generelt 

står overfor, antar jeg hva som er forsvarlig må ses i sammenheng med barnas alder og 

modenhet.  

 

4.5 Sammenfatning 

De generelle og spesielle kravene til skolens internkontroll er blitt presentert fra et 

styringsperspektiv. Dersom man snur på det kan man like gjerne si at det handler om å ta 

barneperspektivet på alvor: En aktivt og systematisk skolemiljøarbeid skaper trygghet og 

forutberegnelighet for elevene. Særlig viktig er at elevene gis sosial opplæring, 

kontaktlærer tar seg tid til den enkelte elev, og at tilsynet med elevene er forvarlig. I 

motsetning til det fysiske miljøet ligger utfordringen å få disse kravene til å bli fulgt at det 

er vanskelig å se sammenhengen mellom årsaker og virkninger.
230

  Mellommenneskelige 

forhold er heller ikke noe skolen til det fulle kan ha kontroll over til enhver tid. 

Internkontrollen må derfor ses i sammenheng med aktivitetspliktene som jeg skal se 

nærmere på i neste kapittel. 

 

                                                 

229
 For eksempel ordensreglement for Nordbytun ungdomskole, pkt. 2, underpunkt 9 

230
 Pedersen (2002) s.189 
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5 SKOLENS AKTIVITETSPLIKTER 

5.1 Innledning 

Skolens ansatte har etter oppll. §9a-3(2) en plikt til å undersøke, varsle, og om nødvendig 

gripe inn overfor krenkende atferd. Jeg velger å kalle alt for handlingsplikten. Videre har 

skolen også en saksbehandlingsplikt som skal sikre at noe blir gjort med skolemiljøet 

dersom en elev eller forelder ber om tiltak jf. oppll. §9a-3(3) første punktum.  I det 

følgende skal jeg se nærmere på hvilke krav som stilles ut i fra disse pliktene.  

 

5.2 De ansattes handlingsplikt 

5.2.1 Utgangspunkt 

I følge oppll. §9a-3(2) skal den som er ansatt i skolen ved ” mistanke eller kunnskap om at 

ein elev blir utsatt for krenkjande ord eller handlingar” snarest undersøke saken, varsle 

skoleledelsen og om nødvendig og mulig selv gripe inn. Plikten påhviler ikke bare lærere 

og miljøpersonale, men også andre ansatte.
231

 Tilsvarende gjelder den også overfor ansatte 

i skolefritidsordningen jf. oppll. §9a-8.
232

 Handlingsplikten må ses på som en integrert del 

av internkontrollen. At alle ansatte følger plikten kan også sies å skape trygghet og 

forutsigbarhet for elevene. 

 

                                                 

231
 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.43 

232
 Helgeland (2006) s.275 
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5.2.2 Undersøkelser 

5.2.2.1 Ulike forhold som kan begrunne nærmere undersøkelser 

Den ansattes undersøkelsesplikt i oppll. §9a-3(2) er etter ordlyden knyttet til ord og 

handlinger som i skolen er ansett som krenkende.
233

 Dette er en plikt som påhviler skolens 

ansatte av eget tiltak. Når det ofte kan være slik at ”sladrehank, skal selv ha bank”, vil 

denne plikten sikre at noe gjøres i de tilfeller elevene selv ikke tør å si ifra.  

 

Likevel kan det være vanskelig for den enkelte ansatt å få mistanke om atferd som utad 

ikke anses som krenkende, men som fra barneperspektivet inngår i en større 

sammenheng.
234

 Uansett kan det sies å foreligge en undersøkelsesplikt, også i de tilfeller 

det ikke kan settes i sammenheng med krenkende atferd. Dette følger av oppll. §9a-3(1) 

hvor skolen skal arbeide for at den enkelte kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Det 

samme gjelder dersom en elev i friminuttene ikke evner å leke med de andre, da dette kan 

gi indikasjoner på manglende personlige og sosiale ferdigheter.
235

 Siden sosial utestengning 

også må anses som krenkende, påhviler det også den ansatte å undersøke mistanker om at 

noe er galt dersom en elev systematisk holdes utenfor det sosiale fellesskap.
236

  

 

Trolig kan det også være slik at det er enkelte elever ansatte bør være mer oppmerksomme 

på. I følge Hålogaland lagmannsretts dom, LH-2007-93102, ble det vist til at en jentes 

overvekt som følge av trøstespising var ”klart synbart, og det skulle ikke være 

overraskende for lærerne at (jenta) derved var potensielt utsatt for å bli mobbet eller 

frosset ut fra det sosiale fellesskap.”  I Sunnfjord herredsrett dom inntatt i RG 1998 716, 

fant herredretten det sannsynlig at eleven ”(…) som var svak, tander og liten, lett kunne 

framstå som et objekt for mobbing.” Dommene viser at ytre kjennetegn kan skjerpe 

ansattes plikt til å undersøke og følge med. 

                                                 

233
 Se pkt.3.4.2 

234
 Se pkt.3.4.2.4 

235
 Hodkin og Newell (2007) s. 469 

236
 Helgeland (2006) s.275 
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Plikten gjelder også undersøkelser knyttet til en lærers atferd.
237

 I Frostating lagmannsretts 

dom, LF-1992-19, som gjaldt avskjed av en lærer, ble det vist til at lærerens manglende 

vilje til å rette seg etter skolens instrukser om å endre sin oppførsel overfor elevene, 

medførte at læreren hadde en plikt til å akseptere at det ble satt inn en ekstra lærer i klassen 

for å få klarhet i om noe var galt.  

 

5.2.2.2 Elevenes rett til å bli hørt 

Siden undersøkelsesplikten etter oppll. §9a-3(2) retter seg mot elevene, vil samtaler med 

dem være noe av det viktigste en ansatt kan foreta i en undersøkelsesfase for at 

undersøkelsen skal kunne sies å være forsvarlig. Den eneste som kan si noe om hvordan en 

belastning oppleves, er den som utsettes for den.
238

  

 

Etter BK art. 12 nr.1 har barn rett til å bli hørt ved forhold som angår dem. Det kan derfor 

spørres hvilken betydning det har når en ansatt i skolen skal snakke med elevene for å 

klargjøre mistanker om krenkelser. 

 

Ordlyden i BK art. 12 nr. 1 gir uttrykk for at eleven fritt skal kunne gi uttrykk for sine 

synspunkter, noe som må forstås som både en rett til å gi uttrykk for sine synspunkter 

upåvirket av andre, og en rett til å la være å gi uttrykk for dem.
239

  

 

I sak 15, rektor ønsker fritak fra taushetsplikt, fremgår det av mors e-post til 

skolen at rektor valgte å snakke med sønnen og de elevene som ble anført å stå for 

krenkelsene i samme rom. Rektor skal i følge moren ha bedt han om å konkretisere 

episodene i de andres påhør og sagt til han at han lyver. Han ble helt ute av seg, og 
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 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.34 

238
 Einarsen og Pedersen (2007) s. 147 

239
 FNs Barnekomités General Comment nr. 12, avsnitt 22. 
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foreldrene måtte deretter love han at han skulle slippe å snakke med rektor uten 

dem tilstede for at han skulle gå på skolen.  

 

At retten til å få uttale seg fritt må innebære at man har rett til å bli hørt upåvirket av andre, 

taler for at eleven som kan ha blitt utsatt for krenkelser fra andre, bør ha rett til å uttale seg 

alene. 

 

I sak, 4 mor er misfornøyd med datterens engelsklærer, anfører moren i sin 

klage til Fylkesmannen at hun motsatte seg at datteren og den påklagde læreren 

skulle ha et møte sammen, da det i følge moren kunne virke skremmende. 

 

Ved innhenting av barnets mening er det også viktig at det gjøres klart at barnet har et valg, 

og at det ikke legger føringer på om barnet skal uttale seg eller ikke.
240

 

 

I sak 6, rektor som er opptatt av definisjonen av mobbing, har en mor klaget 

over mobbing av sin sønn. Rektor insisterte på å få snakke med gutten, til tross for 

at han ikke hadde lyst til å snakke med rektor uten at moren var tilstede. 

 

Dersom det er en eller flere elever som mistenkes å stå for krenkelsene, vil de også ha rett 

til å uttale seg i henhold til BK art. 12. At elever som kan bli møtt med disiplinære 

reaksjoner, har en rett til å bli hørt følger også av oppll. §2-9(4) som er begrunnet med at 

eventuelle misforståelser skal kunne avklares slik at en eventuell disiplinærreaksjon skal 

kunne treffes på et riktig grunnlag.
241

 

 

Er det flere som mistenkes å stå for krenkelsene, mener Olweus at den ansatte ved å snakke 

med dem hver for seg i rask rekkefølge også forhindre at de legger opp en bestemt taktikk 

                                                 

240
 Sandberg i Høstmælingen, Kjørholt og Sandberg (red.) (2008) s. 90 

241
 NOU 1995:18 s.229 
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og får diskutere med hverandre.
242

 Rent rettslig vil elevene også ha en rett til å få uttale seg 

enkeltvis. Dette kan begrunnes ut i fra at elever som sammen har stått for krenkelsene vil 

kunne føle seg presset til å inneha et bestemt standpunkt dersom de må uttale seg sammen 

med de andre. 

 

En fremgangsmåte som Roland anbefaler, er at den ansatte ikke skal si hva det gjelder, men 

åpne samtalen med at vedkommende plager en annen og at det må ta slutt. Eleven skal til 

slutt få spørsmålet om han eller hun har noe å si, slik at ”(…) eleven etterpå ikke skal kunne 

si at han ble nektet å uttale seg.”
243

 Etter mitt syn kan det spørres om en slik 

fremgangsmåte kan forsvares ut i fra kontradiktoriske hensyn, herunder retten til å få 

informasjon om sin egen sak før man uttaler seg og få vektlagt sin mening.  

 

Ivaretakelsen av barnets rett til å bli hørt, er ikke bare for saksopplysningens skyld, men 

også et viktig ledd i det å respektere det enkelte barns verdighet og integritet.
244

 Bratholm 

og Matheson har tidligere påpekt, at krenkelsen av denne retten er en nokså vanlig form for 

krenkelse av et barn.
245

  Når retten til å bli hørt ofte ikke synes å bli fulgt, stiller jeg meg 

spørrende til hvorvidt denne retten er kjent blant folk som arbeider i skolen.
246

 

 

5.2.3 De tilfeller hvor en ansatt har en rett og plikt til å gripe inn 

I de tilfeller hvor en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger skal den ansatte ”sjølv 

gripe direkte inn” når det er ”nødvendig og mogleg” jf. oppll. §9a-3(2). I forarbeidene 

vises det kun til at denne plikten supplerer omsorgsplikten i oppll. §1-2.
247

 Etter at 
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 Olweus (1992) s.80 
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 Roland (2007) s.132 
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 Ketscher i Jørgensen, Krunke, Hartlev og Ketscher (red.) (2003) s. 19 

245
 Bratholm og Matheson (1981) s. 74 
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 Høilund (2006) s.214 har i sine undersøkelser tilsvarende funnet ut av at EU-reglene er fraværende i 

førsteinstansrettsanvendelsen ved sosialkontorene. 
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formålsbestemmelsen ble revidert, ble omsorgsplikten om at ansatte har en plikt til ”å 

hindre at elevar (…) blir utsette for krenkende ord og handlinger” tatt ut av formålet, selv 

om det ikke var ment å endre rettstilstanden.
248

 Det må legges til grunn at oppll. §9a-3(2) 

skal forstås på samme måte; at denne delen av handlingsplikten har en avvergende 

funksjon. Inngrep som har en avvergende funksjon er ikke regnet som en 

disiplinærreaksjon.
249

  

 

At ansatte om nødvendig og mulig har en plikt til selv å gripe inn, kan i utgangspunktet 

ikke forstås slik at det er anledning til å bruke fysisk makt når opplæringsloven ikke gir 

hjemmel til slikt. Å be en elev holde opp med krenkelsene gjennom et muntlig forbud vil 

nok trolig være det mest aktuelle tiltaket. Dersom en elev ikke etterkommer instruksen er 

det i forarbeidene til opplæringsloven forutsatt at en ansatt kan ta tak i armen til eleven og 

føre han eller hun bort, såfremt dette skjer på en måte som ikke er særlig hardhendt.
250

  

 

Plikten til å gripe inn vil også kunne fremstå som nødvendig overfor ansatte, for eksempel i 

undervisningssammenheng. I Gulating lagmannsretts dom, LG-2008-105443, som gjaldt 

oppsigelse av en lærer, viste lagmannsretten til at ”det har vært flere konflikter mellom 

(læreren) og elevene i undervisningssituasjonen” og at situasjonen ved flere tilfeller ble så 

fastlåst at det var ”lærerkolleger som måtte mekle mellom henne og elevene for å ordne 

opp i konflikten.”  

 

Fysisk maktanvendelse i kraft av alminnelige strafferettslige regler om nødrett og nødverge 

etter strl. §§47 og 48 kan unntaksvis gi den ansatte adgang til å ”(…) stoppe håndgemeng 

og slåssing mellom elever med fysisk makt og til å verge seg selv mot elever som opptrer 

truende eller voldelig.
 251

 Maktanvendelsen må i slike tilfeller ikke være mer omfattende 

enn situasjonen krever.
252
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I forarbeidene til opplæringsloven ble det tatt avstand fra å gi detaljreguleringer, da egne 

bestemmelser om bruk av fysisk makt i opplæringsloven kunne ha negative konsekvenser 

som trengte grundigere utredning.
253

 Når det i opplæringsloven ikke er særskilt hjemmel til 

å gripe inn med bruk av fysisk makt, er det kun alminnelig strafferettslig nødverge og 

nødrettsbetraktninger som unntaksvis kan komme på tale.
254

 

 

5.2.4 Varsel til skoleledelsen og de nærmere tiltak 

Etter oppll. § 9a-3(2) plikter den ansatte å ”varsle skoleleiinga.” I følge forarbeidene er 

formålet med denne plikten å gjøre skoleledelsen oppmerksom på problemet slik at 

kontaktlærer kan kontaktes og foreldrene eventuelt underrettes.
 255

   

 

At alle mistanker og kunnskap fra ulike ansatte skal gis til kontaktlærer, er etter mitt syn en 

klar forutsetning for at adekvate tiltak kan iverksettes om nødvendig. Kontaktlæreren som 

etter oppll. §8-2(2) er ansvarlig for eleven og kontakten med hjemmet, vil da være den som 

er nærmest til å vite hva som skal gjøres videre. 

 

Verken ordlyden i oppll. §9a-3(2) eller forarbeidene sier noe nærmere om hvilke tiltak som 

skal iverksettes etter nærmere undersøkelser. Ut i fra sammenhengen kan det likevel sies å 

være snakk om disiplinærtiltak mot elever som bryter reglene om atferd og tiltak for å 

hjelpe en elev, eller flere elever, som ikke opplever det psykososiale miljøet som godt.
 256
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255

 Ot.prp.nr.72 (2001-2002) s.34 

256
 De nærmere tiltak blir behandlet under pkt..5.3 om saksbehandlingsplikten. 



 

 

89 

 

Når det gjelder varsel til foreldrene, heter det i forarbeidene at de ”(…) eventuelt kan 

koblast inn.”
257

 Dette kan forstås som at varsling til foreldrene må bero på alvoret, både for 

elever som er blitt utsatt for krenkelser og elever som eventuelt har stått for disse. 

 

I sak 3, en oppgitt far mener faren at det er en systembrist at han ikke har fått vite 

om alle mobbeepisodene av hans sønn.  

 

Enkelte tiltak krever en saksbehandling etter reglene om enkeltvedtak. Varsel til foreldrene 

må da skje etter reglene i fvl. §16, da de som hovedregel ivaretar barnets partsinteresser når 

kun enkelte partsrettigheter etter forvaltningsloven er gitt til den mindreårige ved en 

bestemt alder.
258

  

 

Uavhengig om man har å gjøre med en sak etter reglene om enkeltvedtak, inntrer 

varslingsplikt til foreldrene snarest dersom det er forhold som kan virke negativt på barnets 

helse jf. oppll. § 9a-6(3). Når helse også omfatter trivsel, bør det være tilstrekkelig at barnet 

mistrives. I forarbeidene presiseres det må legges et føre-vâr prinsipp til grunn.
 259

  

 

Foreldrene skal også underrettes om ”anna viktig informasjon om eleven” jf. oppllf. § 20-

3(4)d). Med mindre det er snakk om bagatellmessige forhold, vil hvordan eleven har det på 

skolen være viktig for foreldrene å vite av hensyn til foreldreansvaret jf. bl. §30. Det følger 

også av forarbeidene til opplæringsloven, at dersom skolen ilegger disiplinærreaksjoner, 
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bør foreldrene varsles av hensyn til samarbeidet mellom skole og hjem, også når tiltakene 

ikke er så alvorlige at de følger reglene om enkeltvedtak.
260

  

 

5.3 Skolens saksbehandlingsplikt 

5.3.1 Utgangspunkt 

I følge oppll. § 9a-3(3) skal skolen, dersom en elev eller forelder ”ber om tiltak som 

vedkjem det psykososiale miljøet”, behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i 

forvaltningsloven. Dette innebærer at saksbehandlingsreglene i fvl. kap. IV-VI følges, jf. 

fvl. § 3(1).
261

 Det som er spesielt ved denne regelen, er at skolen pålegges en 

saksbehandlingsplikt når det bes tiltak, og at det også kan klages ved passivitet fra skolens 

side. Jeg vil se nærmere på hva som utløser en saksbehandlingsplikt, hvilke avgjørelser 

som kan sies å måtte avgjøres etter reglene om enkeltvedtak, hvem som skal være part i 

saken og når man kan klage som følge av at skolen ikke gjør noe. Jeg understreker at barn 

etter BK art. 12 nr.2 også har rett til å bli hørt i en saksbehandling, noe som skal forstås på 

samme måte som BK art.12 nr.1 (jf.pkt.5.2.2.2).
262

 

 

5.3.2 Krav til henstillingen 

Når henstillinger utløser en saksbehandlingsplikt for skolen, kan det spørres hva som 

menes med at en elev eller forelder ”ber om tiltak.” Dette sies det ikke noe om i 

forarbeidene, men i følge veilederen bør det være nok at et problem er klargjort. At det ikke 

skal stilles for strenge krav er begrunnet med at det ikke alltid er slik at eleven selv eller 

dens foreldre vet hvilke tiltak som er best egnet.
263

 Det er viktig å presisere at det ikke 
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gjelder noen aldersgrense for at barnet selv skal kunne ta opp en sak.
264

 Henstillingene kan 

også komme fra andre elever, råd og utvalg ved skolen.
265

  

 

At det ikke stilles et formelt krav til en henstilling, gjør at det er uklart når skolen må 

iverksette en saksbehandling. En viktig del av skolens arbeidsoppgaver er jo å håndtere 

mellommenneskelige spørsmål. Når ordlyden i oppll. §9a-3(3) gir uttrykk for en 

saksbehandlingsplikt, ikke en enkeltvedtaksplikt, er det ingen ting som hindrer skolen i løse 

mindre forhold utformelt.
266

  Saksbehandlingsplikten trenger altså ikke nødvendigvis å 

munne ut i et enkeltvedtak.  

 

Utdanningsdirektoratet er av en annen oppfatning og mener at det også er en 

enkeltvedtaksplikt, uansett hvor stort eller lite bruddet på elevens rettighet er.
267

 Skal man 

følge denne forståelsen vil situasjonen fort bli som Jahre tidligere har uttalt, at man får et 

tungrodd system som blir vanskelig å følge i praksis.
268

 Når det vanskelig kan sies når 

skolen påbegynner en saksbehandling, vil spørsmålet om noe som angår elevenes 

psykososiale miljø skal avgjøres i enkeltvedtaksform, bero på tiltakene. Jeg har inntrykk av 

at denne regelen byr på store utfordringer i praksis. Spørsmålet i det følgende, er hvilke 

tiltak som kan sies å kreve en saksbehandling etter reglene om enkeltvedtak. 

 

5.3.3 Tiltak for å sikre eleven et godt psykososialt miljø 

Når skolen etter oppll. §9a-3(3) skal ta stilling til anmodninger om tiltak som ”vedkjem det 

psykososiale miljøet”, kan det forstås som at et enkeltvedtak skal bestå av tiltak som skal 

sikre at eleven opplever ”tryggleik og sosialt tilhør”, jf. oppll. §9a-3(1). Forarbeidene sier 

ingen ting, men Helgeland mener at enkeltvedtaket skal bestå av hva skolen skal gjøre for å 
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oppfylle elevens rettighet. Dersom skolen mener at den gjør det den skal, mener Helgeland 

at enkeltvedtaket skal bestå av en nærmere beskrivelse av hva skolen gjør.
269

  

 

Når skolen har en generell omsorgsplikt overfor elevene, kan det spørres hvilke tiltak i 

form av hjelp og støtte til eleven som skal kunne forstås som enkeltvedtak.  

 

Innad i skolen er klassebytte ansett som et enkeltvedtak ut i fra den vesentlige betydning 

skifte av sosial tilhørighet må sies å være for eleven.
270

 I praksis fattes det ofte enkeltvedtak 

med tiltak i form av oppfølgning gjennom møter, samtaler, lovnader om å forbedre 

skolemiljøarbeidet, samt forsterking av inspeksjonsrutiner. Generelt er det i 

forvaltningsrettsteorien blitt diskutert hvorvidt tjeneste- og servicetiltak, blant annet i 

skolevesenet, skal anses som myndighetsutøvelse.
271

 Frihagen, Bernt og Rasmussen mener 

at hvorvidt endringer i en tjeneste som allerede mottas skal forstås som offentlig 

myndighetsutøvelse må bero på ”(…) en skjønnsmessig helhetsvurdering av om i hvilken 

utrekning den avgjørelsen som treffes, har nye vesentlige konsekvenser for parten.”
272

 Noe 

annet vil som Graver har påpekt ”(…) kunne virke hemmende på institusjonens arbeide.”
273

  

 

Siden det i forarbeidene står at ”klassestyrar har plikt til å bringe saka vidare om ho ikkje 

kan løysast innanfor klassen”, kan det trolig utledes et krav om vesentlighet. Å be om å få 

bytte plass i klasserommet fordi man plages av å ha en bestemt elev ved siden av seg, vil 

etter mitt syn klart være noe kontaktlærer selv helt åpenbart må kunne gjøre uformelt.  

 

                                                 

269
 Helgeland (2006) s.276 

270
 Ibid s.244 

271
 Graver (2007) s. 409 mener at tjenester og naturalytelser i skolevesenet er i grenseland. Frihagen, Bernt og 

Rasmussen (2010) s.168 mener at om en avgjørelse om tildelig av tjenester under enkelte omstendigheter skal 

anses som myndighetsutøvelse. Eckhoff og Smith (2010) s.279 viser kun til at forarbeidene er uklare og 

praksis ikke konsekvent. 

272
 Frihagen, Bernt og Rasmussen (2010) s.168 

273
 Graver (2007) s.409 



 

 

93 

Det er mer naturlig å se det slik at skoleledelsen med ansvaret for gjennomføringen av 

skolemiljøarbeidet må på banen dersom det er snakk om tiltak som angår mer enn kun det 

som skjer i en bestemt klasse, for eksempel oppfølgningstiltak i form av samtaler, 

forsterking av inspeksjonsrutiner av hensyn til eleven og annen hjelp som eleven måtte 

behov for på skolen ut over det som skjer kun mellom elevene i samme klasse.  

 

At skolen i følge forarbeidene også bør fatte enkeltvedtak i de tilfellene hvor tiltak ikke 

iverksettes er uklart.
274

  Etter mitt syn kan det nok begrunnes med at dersom skolen velger 

å iverksette tiltak, skal begrunnelsen kunne overprøves i klageomgangen.
275

 

 

Et annet spørsmål er hvor konkrete tiltakene i enkeltvedtaket må være. Lovavdelingen har i 

en uttalelse vedrørende rettskrav på spesialundervisning uttalt at det må skilles mellom 

interne avgjørelser som kun får indirekte betydning for rettskravet eleven har, 

og”(avgjørelser) om det nærmere innhold i og omfang av undervisningen (som vil) få mer 

direkte og inngripende konsekvenser for vedkommende elev.”
276

 Trolig vil det samme 

gjelde her. Eleven vil få rettskrav på innholdet og omfanget av bestemte tiltak, så får de 

nærmere avgjørelser som tas måtte sies å være en interne. 

 

5.3.4 Disiplinære tiltak mot andre elever 

I oppll. § 9a-3(3) står det også at man kan be om”tiltak mot krenkjande åtferd”. I følge 

forarbeidene skal den som henvender seg til skolen”(…) vere trygg på at skolen tek 

problema deira på alvor, og (…) set inn nødvendige tiltak for å stanse slik åtferd.”
277

 Ut i 

fra det som kommer til uttrykk i både ordlyd og forarbeider, må saksbehandlingsplikten 

også kunne resultere i disiplinærtiltak mot andre. Likevel er det ikke slik at alle 
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disiplinærreaksjoner avgjøres etter reglene om enkeltvedtak. Spørsmålet i det følgende, er 

hvilke disiplinærtiltak som skal avgjøres etter reglene om enkeltvedtak. 

 

Det er ordensreglementet med hjemmel i oppll. § 2-9(1) som inneholder regler om ”kva 

tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet”. I forarbeidene er det 

presisert at skolen ikke kan benytte seg av andre disiplinære tiltak.
278

 Disiplinærtiltak som 

ikke har hjemmel i ordensreglementet er et ulovlig inngrep i elevens rettsfære. 

Hjemmelskravet gjør at det må avgrenses mot avgjørelser som begrunnes i undervisnings- 

og ordensmessige forhold, og som kan utledes av skolens rett til å lede og organisere 

undervisningen.
279

  

 

Tiltaket må altså ha en form for straffehensikt.
280

 Det må også innfortolkes et krav om 

forholdsmessighet mellom det eleven har gjort og de tiltak eleven kan bli møtt med.
281

 

 

Av disiplinære tiltak finnes alt fra mindre inngripende reaksjoner som muntlig 

irettesettelse, til det mest inngripende tiltaket som består i å flytte en elev til en annen 

skole.
282

  Selv om de fleste disiplinærtiltak kan være bestemmende for rettsstillingen til 

eleven, har Lovavdelingen uttalt at ”(…) man må stille opp visse krav til inngrepets 

vesentlighet.”
283

 Av vesentlige avgjørelser nevnes det at flytting av en elev til en annen 

klasse eller bortvisning fra en dag eller mer har såpass direkte og vesentlige virkninger for 

eleven at de må anses som et enkeltvedtak, men ikke en muntlig irettesettelse eller 

bortvisning for en time.
284

  Opplæringslovens forarbeider nevner også at det må være snakk 

om såpass alvorlige tiltak at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal anvendes og 
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at det i andre tilfeller må være tilstrekkelig å følge de prosedyrer som følger av 

ordensreglementet.
285

  

 

Etter oppll. § 2-10(2) kan rektor bestemme at læreren kan avgjøre bortvisning fra egen time 

inntil to klokketimer, noe som ikke vil være et enkeltvedtak.
286

 Det samme gjelder ulike 

mindre tiltak herunder melding hjem til foreldrene.
287

   

 

Bortvisning og flytting til annen skole er begge disiplinærreaksjoner som er særskilt 

regulert i oppll. §§ 2-10 og 8-1(3) og som skal avgjøres i enkeltvedtaks form. Smith nevner 

at dersom det er snakk om reaksjoner ”(…) som forutsettes å være av lang varighet, eller 

permanent, kan behovet for visse prosessuelle garantier (gjøre) seg ganske sterkt 

gjeldende,”
288

 Mobbing og lignende som har pågått over tid vil ofte kreve oppfølging og 

tiltak som jeg antar kan berøre de anklagede elever såpass sterkt at de må behandles etter 

reglene om enkeltvedtak. Som Bratholm og Matheson har presisert, bør det også være en 

forutsetning at tiltaket får eleven til å skjønne at oppførselen må bedres. Når barn har ulik 

legning og forutsetning, er ikke det nødvendigvis slik at alle tiltak har samme virkning 

overfor alle elever.
289

 At skolen iverksetter disiplinærtiltak som innebærer en bedring i 

oppførselen, kan også sies å være viktig overfor den elev som er blitt utsatt for krenkelsene. 

 

5.3.5 Spørsmål om flere elever skal være part i samme sak 

Dersom det både er snakk om tiltak for å hjelpe en elev og disiplinærreaksjoner mot en 

annen, kan det spørres om begge skal være part i samme sak jf. fvl. § 2(1) e). Dette vil ha 

betydning for adgangen til innsyn i saksdokumentene etter fvl. § 18 flg., men også at en 

den som er part vil kunne påklage skolens avgjørelse jf. fvl. § 28. 
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Eckhoff og Smith mener generelt at ”(…) det som inngår i samme avgjørelsesprosess, 

utgjør én sak.”
290

 I følge Frihagen er det tilfelle når man konkurrerer om et bestemt antall 

rettigheter eller posisjoner.
291

  

 

At retten til et godt psykososialt miljø er en individuell rettighet som skolen er forpliktet til 

å oppfylle overfor enhver elev, tilsier at de tiltak skolen iverksetter ikke ellers direkte 

gjelde andre selv om de blir faktisk og indirekte berørt. Hove har også uttalt at den som er 

fornærmet neppe vil være part i en disiplinærsak mot en annen.
292

 Dette kan begrunnes med 

at en disiplinærreaksjon har en straffelignende karakter, noe som kun er et forhold mellom 

skolen og den det gjelder. Til sammenligning har fornærmede kun status som vitne i 

straffesaker for domstolene hva gjelder straffespørsmålet.
293

 Rettsgrunnlagene for en 

sanksjon og det å hjelpe en elev er også forskjellig.  

 

I følge Sivilombudsmannen vil en konflikt mellom elever i samme klasse av en viss 

størrelse innebære at de involverte elever kan bli part i samme sak.
294

 Etter mitt syn kan det 

begrunnes med at når det er snakk om tiltak for å hjelpe et dårlig forhold mellom elever 

som ikke kan ses på som en disiplinærreaksjon, er det mer naturlig å se på det som samme 

avgjørelsesgrunnlag, altså én sak. 
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5.3.6 Saksbehandlingstiden 

Dersom skolen ikke tar tak i forhold ved skolemiljøet raskt, kan det få alvorlige 

konsekvenser for eleven. I følge oppll. §9a-3(3) første punktum skal saken behandles 

”snarast mogleg”. Forarbeidene sier ikke noe mer om hva som skal ligge i dette, men 

Helgeland tviler på om kravet har noen selvstendig betydning ut over kravet i fvl. §11a om 

at saken skal behandles ”uten ugrunnet opphold.”
295

 Etter mitt syn må særbestemmelsen i 

opplæringsloven forstås strengere. Forsinkelser på grunn av arbeidspress vil etter fvl. §11a 

kunne begrunne et opphold.
296

 Når det er snakk om vesentlige forhold som er alvorlig for 

eleven, kan man ikke vente fordi skolen er opptatt med andre oppgaver.  

 

Dersom skolen ikke har tatt stilling til saken ”innan rimeleg tid”, vil man uansett kunne 

klage som om det er blitt fattet enkeltvedtak jf. oppll. §9a-3(3) annet punktum.  Dette 

unntaket fra hovedregelen i fvl. § 28(1), at det kun er enkeltvedtak som kan påklages, er 

begrunnet i at mangel på tiltak kan være like inngripende som tiltak til elevens disfavør.
297

  

 

I følge forarbeidene skal spørsmålet om skolen har fått rimelig tid på seg vurderes ut i fra 

hvor alvorlig miljøet virker på eleven, samt om skolen trenger sakkyndig bistand.
298

 Skolen 

kan tenkes å ha behov for å benytte seg av sakkyndig kompetanse, for eksempel skolens 

pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT), som blant annet har til oppgave å ”leggje 

opplæringa betre til rette for elever med særlege behov” jf oppll. §5-6(2).  

 

Tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme vil kreve en rask saksbehandling.
299

 

Dersom skolen benytter seg av sakkyndig hjelp, bør den etter mitt syn også iverksette tiltak 

med engang dersom det er nødvendig for å sikre eleven trygghet og sosial tilhørighet. 
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Siden skolen ikke er et tradisjonelt forvaltningsorgan, tas mange avgjørelser i form av 

møter. Ikke alle fører til at noe blir gjort. Nye møter vil ofte være en stor belastning dersom 

det ikke er fremdrift i saken. Dersom skolen vegrer seg for å treffe en avgjørelse og i stedet 

kaller inn til nye møter, må skolen kunne sies å ha fått rimelig tid på seg dersom saken er 

blitt forsvarlig opplyst jf. fvl. § 17(1).  

 

5.3.7 Iverksetting av tiltak ut i fra hva som er til barnets beste 

Hvilke tiltak som skal iverksettes må ta utgangspunkt i hva som vil være til barnets beste jf. 

BK art. 3 nr.1. Selv om hensynet ikke kommer til uttrykk i opplæringsloven eller 

forarbeidene, mener jeg man må kunne si at de tiltak som etter oppll. §9a-3(1) er egnet til at 

eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet vil være til barnets beste. 

 

Når det er snakk om at skolemiljøet skal vurderes ut i fra hver enkelt og de samlede 

miljøfaktorer, kan det spørres hvordan det skal forstås i forhold til de tiltak som skal 

iverksettes. I miljøretten skal fremtidige tiltak vurderes ut fra summen av nåværende og 

fremtidige virkninger.
300

 Etter mitt syn må det samme utgangspunkt legges til grunn her. 

Opplever eleven at det psykososiale miljøet ikke er godt, må fremtidige tiltak vurderes ut i 

fra hva som nå virker negativt på eleven og hvilke tiltak som vil endre på dette. 

 

Et eksempel på hvor dette ikke gjøres er sak 10 ønske om gruppebytte, hvor 

skolen tilbyr en jente som ikke trives i klassen å få sitte ved en pult for seg selv i 

klasserommet. Tiltaket endrer ikke på elevens situasjon. 

 

Det er kun eleven selv som kan si noe om hvordan skolemiljøet oppleves, derfor er det også 

helt avgjørende at barnets egen mening tillegges behørig vekt etter alder og modenhet jf. 

BK art. 12 nr 1. Likevel er det skolen som bestemmer hvilke tiltak den mener er til barnets 

                                                 

300
 Backer (2010) s. 102 



 

 

99 

beste. Faren ved hensynets relativitet er da at beslutningstakeren kan kamuflere andre 

hensyn som måtte vektlegges ved skjønnsutøvelsen.
301

 

 

Som eksempel kan det vises til sak 14, jenta som vil ta sitt eget liv, hvor rektor i 

sin begrunnelse for avslag”(…) stiller spørsmålstegn ved at enkeltelevers 

psykososiale miljø skal rangeres over andre elever, hensynet til gruppen og 

helheten av elever. (…) Mange faktorer vil spille inn, ikke minst forholdet til lærere 

og undervisningssituasjonen for øvrig. Disse faktorene er imidlertid grundig 

vurdert til det beste for (eleven).” 

 

Eksempelet viser ikke bare at hensynet til barnets beste blir brukt til å kamuflere andre 

hensyn, men også at det er et reelt problem knyttet til at skolen må ta hensyn til andre i sine 

vurderinger. Selv om den enkelte elev har en individuell rettighet, må det også tas hensyn 

til at hva som er til det beste for en elev, kan gå ut over andre. Dette viser også at 

utfordringer med å sikre alle en individuell rett til et godt psykososialt miljø er mye 

vanskeligere enn tiltak som går på det fysiske miljøet.  

 

At hva som er til et barns beste ikke gjelder ubetinget overfor andre barn, kom 

tidligere til uttrykk i barnevernloven av 1953. Under § 17(2) het det at ved Helse- 

og sosialstyrets vurderinger av hvilke tiltak som er til barnets beste” også (skal tas) 

hensyn til om det kan skade andre barn at barnet blir i heimen.”  

 

Muligens må man her også se på om et tiltak som vil være til barnets beste vil kunne skade 

andre, slik at skolen må finne en annen løsning. Hvordan skolen skal avveie hensynene til 

flere elever er noe som etter mitt syn må avklares. 
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5.3.8 Hvorfor blir det ikke iverksatt tiltak mot andres atferd? 

I flere av klagesakene fra Fylkesmannen, klages det over at skolen ikke iverksetter 

disiplinærtiltak mot andres atferd, for eksempel den som mobber. Det kan spørres om ikke 

det har å gjøre med at skolen har bevisbyrden for eventuelle disiplinære reaksjoner overfor 

andre. 

 

I sak 6, rektor er opptatt av definisjonen av mobbing ber en mor om tiltak mot 

dem som mobber sønnen hennes. Rektor mener det kun er snakk om et 

engangstilfelle. 

 

I utgangspunktet gjelder det et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt når 

forvaltningen skal ta en avgjørelse.
302

 Disiplinærtiltak er en administrativ sanksjon.
303

 Ved 

ileggelse av administrative forvaltningssanksjoner er beviskravene forstått å være noe 

strengere enn ellers.
304

 Frihagen mener for eksempel at ved ”(…) langvarig utvisning av en 

elev fra en skole, vil kravene til bevisene nærme seg de krav som gjelder i en straffesak.”
305

 

Når det krever mer enn sannsynlighetsovervekt for å iverksette mer inngripende 

disiplinærtiltak, vil det vanskelig kunne skje dersom skolen kun har påstander å forholde 

seg til. Det kan godt være at det er skolen som har skyld i at tidligere episoder ikke er blitt 

fanget opp som følge av mangelfulle internkontrollrutiner. Dette firer imidlertid ikke på 

beviskravene. 

 

I sak 3, en oppgitt far, stiller faren seg spørrende om skolen har systemer som 

fanger opp mobbingen av hans sønn. Han viser til at det har pågått over ett år, uten 

at han kan se at skolen dokumenterer de episoder som inntrer. 
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For den som etter oppll. §9a-3(3) ”ber om (…) tiltak mot krenkjande åtferd”, vil det være et 

nederlag kun å bli møtt med hjelp og oppfølgning fra skolens side, og at det ikke noe blir 

gjort overfor den eller dem det bes om tiltak mot. 

 

5.4 Sammenfatning 

Jeg har nå sett på ulike sider ved skolens aktivitetsplikter, herunder de ansattes 

handlingsplikt og skolens saksbehandlingsplikt. For de ansattes handlingsplikt mener jeg 

elevens rett til å bli hørt etter BK art. 12 nr.1 i en undersøkelsesfase er så viktig at den 

burde synliggjøres i opplæringsloven. Hvilke tiltak undersøkelsesplikten skal føre til er 

uklart. Trolig vil den også gli over i saksbehandlingsplikten når det ikke stilles strenge krav 

til en henstilling.  Jeg er uenig med Utdanningsdirektoratet i at saksbehandlingsplikten 

alltid vil innebære en plikt til å fatte enkeltvedtak når det verken følger av lov eller 

forarbeider. Etter mitt syn må det bero om tiltakene er av vesentlig betydning for eleven. 

Det er også uklart hvem skal være part og hvordan hensynene mellom elevene skal avveies 

dersom et tiltak rettet mot en elev får negative konsekvenser for en annen. De mange 

spørsmål som reiser seg når mellommenneskelige forhold i skolen skal avgjøres etter 

reglene om enkeltvedtak, bør utredes nærmere.  Når skolen ikke er et tradisjonelt 

forvaltningsorgan, er det viktigste etter mitt syn at eleven har klagerett også i de tilfeller 

skolen ikke fatter enkeltvedtak, jf. oppll. §9a-3(3) annet punktum.  
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6 KLAGE TIL FYLKESMANNEN 

6.1 Innledning 

Ved klager på det psykososiale miljøet gjelder i utgangspunktet de alminnelige reglene om 

klage og omgjøring av enkeltvedtak etter fvl. kap. VI, såfremt ikke annet følger av 

opplæringsloven, jf. oppll. § 15-1(1). Etter oppll. §15-(1) og (2) er departementet 

klageinstans for enkeltvedtak fattet etter oppll. § 9a-3(3). Klagebehandlingskompetansen er 

blitt delegert til fylkesmennene.
306

  Jeg vil videre konsentrere meg om spørsmål som er 

aktuelle i praksis; om Fylkesmannen skal behandle en klage i tilfeller hvor eleven ikke 

lenger går på skolen det klages over, om andre kan klage, og Fylkesmannens kompetanse i 

klageomgangen. 

 

6.2 Skal Fylkesmannen behandle klagen når eleven har byttet skole? 

Klageretten følger av fvl. § 28 hvor det heter at: ”Enkeltvedtak kan påklages av en part 

eller annen med rettslig klageinteresse.” I følge Utdanningsdirektoratet skal Fylkesmannen 

vurdere saken ut i fra tidspunktet klagen ble mottatt, slik at klage over fortidige forhold 

avvises.
307

 Selv om det ikke kommer klart frem i rundskrivet, kan det virke som om 

Utdanningsdirektoratet mener, at man ikke har en aktuell rettslig klageinteresse om man 

ikke lenger går på skolen det klages over. I følge dette synet, skal Fylkesmannen avvise 

saken jf. fvl. 34(1). 

 

Å få klagen sin avvist vil kunne fremstå som en tilleggsbelastning for en elev og foreldre. 

Man vil heller ikke få svar på om skolens tiltak, eller mangel på tiltak, har vært 
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tilstrekkelig. Det kan derfor spørres om det virkelig er slik at en sak skal avvises når eleven 

bytter skole. Det rettslige spørsmålet er om fvl. § 28 må forstås slik at man som part i 

førsteinstans har rettslig klageinteresse uansett, eller om det i tillegg til at man er part må 

oppstilles et krav om rettslig klageinteresse for at man skal få saken behandlet i 

klageomgangen.
308

  

 

Det nærmeste man kommer et svar på dette spørsmålet i forarbeidene til forvaltningsloven, 

er uttalelser om at det i noen tilfeller bør gis klageadgang for parter over enkeltvedtak som 

etter sin art ikke kan omgjøres i klageomgangen.
309

  

 

Justisdepartementets lovavdeling har i en tolkningsuttalelse til Fengselsstyret behandlet 

spørsmålet om rettslig klageinteresse i fvl. § 28 er av betydning for klagesaksbehandlingen 

over en disiplinærreaksjon når fangen, altså parten, er løslatt. Lovavdelingen mente at det 

etter fvl. § 28 prinsipielt ikke kan oppstilles et krav om rettslig klageinteresse for parter, og 

at klager over disiplinærreaksjoner må behandles uavhengig av de virkninger det vises til i 

forarbeidene. Resultatet må i følge lovavdelingen da måtte begrense seg til en ren 

opphevelse jf. fvl. § 34(3).
310
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 Smith (1984) s. 460 

309
 Ot.prp.nr.38 (1964-65) s. 93 som viser til vedtak om ro og orden og brannsjefens avgjørelse om å rive 
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klageinstansen dersom vedkommende for eksempel mener å ha et erstatningskrav mot det offentlige. Andre 
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det kommer på rullebladet, gjelder bøter etc. 

310
 Justisdepartementets lovavdeling, jnr 985/79 E  



 

 

104 

Sivilombudsmannen har også lagt til grunn at det ikke kan oppstilles et materielt krav om 

rettslig klageinteresse for parter etter fvl. § 28, og at parten uansett vil kunne ha et reelt 

behov til å få saken behandlet selv om det ikke gir rettsvirkninger.
311

  

 

Når det gjelder klager over det psykososiale miljøet på skolen vil reelle hensyn, med støtte 

i forståelsen av fvl. § 28 slik både Lovavdelingen og Sivilombudsmannen legger til grunn, 

tale for at Fylkesmannen også skal behandle klager fra elever som ikke lenger går på skolen 

det klages over. De reelle hensyn vil først og fremst gå på at skolebyttet ofte illustrerer at 

skolen ikke har tatt en på alvor og at saksbehandlingen har vært for dårlig, for ikke å 

snakke om for lang. I slike tilfeller vil eleven kunne ha et reelt behov for Fylkesmannens 

vurderinger, selv om de kun vil ha faktisk betydning og ikke rettslige virkninger. 

 

6.3 Spørsmål om rettslig klageinteresse for andre 

Tiltak for å sikre retten til et godt psykososialt miljø vil først og fremst ha rettslig 

betydning for eleven enkeltvedtaket retter seg mot. Likevel er det ikke nødvendig at et 

forhold har noen rettslige virkninger for andre for at de skal kunne ha rettslig 

klageinteresse. Det er nok at interessen er av en viss art og styrke som gjør det rimelig å gi 

rettskrav på å få vedtaket overprøvd.
312

 Det kan tenkes tilfeller hvor et tiltak overfor en elev 

får såpass sterke negative faktiske konsekvenser for andre at de vil kunne sies å ha rettslig 

klageinteresse. 

 

I sak, 15, jenta som vil ta sitt eget liv, fremgår det av opplysningene at etter at 

klassebytte ble iverksatt som tiltak fikk skolen ”(…) melding fra helsesøster om en 

elev som plages av å ha (jenta) tettere inn på seg.” 
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I følge Sivilombudsmannen har det at en lærer er blitt suspendert fra sin stilling, som følge 

av en sak som gjaldt en elevs psykososiale miljø, blitt ansett som tilstrekkelig for at læreren 

skulle ha partsstilling i klagesaken.
313

 

 

Klagerett for andre vil kunne innebære at eleven kan bli fratatt de tiltak han eller hun er 

blitt begunstiget med, dersom klageinstansen finner at den vil oppheve vedtaket eller treffe 

nytt vedtak.
314

 Dette vil kunne fremstå som en tilleggsbelastning for eleven. I 

sosialtjenestelovens § 8-1(2) og kommunehelsetjenestelovens § 2-1(5) er slike problemer 

løst ved at dem som søker om goder det er knapphet på, eller mener seg forbigått, verken 

anses som part i samme sak eller kan klage over det andre har fått. Det kan spørres om ikke 

en slik løsning også ville være tjenelig her. 

 

6.4 Fylkesmannens klagesaksbehandling 

6.4.1 Utgangspunkt 

Når vilkårene for å behandle en klage foreligger, er utgangspunktet at Fylkesmannen kan 

prøve alle sider av saken, samt å ta opp forhold som ikke er berørt av klager, samtidig som 

den skal vurdere alle av klagerens synspunkter, jf. fvl. §34(2) første og annet punktum. I 

praksis ender Fylkesmannens resultat som oftest opp med et medhold, delvis medhold eller 

avslag. Fra et barneperspektiv må det viktigste med klagen være at Fylkesmannen ka ta 

stilling til om skolen virkelig gjør det den skal, eventuelt også selv kan fatte enkeltvedtak 

med konkrete tiltak. Det kan spørres hvilken kompetanse Fylkesmannen har i klagesakene. 

6.4.2 Fylkesmannens kompetanse 

Å vurdere om kommunens tiltak eller mangel på tiltak, er egnet for at eleven skal oppleve 

trygghet og sosial tilhørighet, vil være et spørsmål som Fylkesmannen alltid kan vurdere, 

fordi lovens krav ikke er oppfylt dersom tiltakene ikke er egnet. Altså er det et spørsmål om 
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 Frihagen, Bernt og Rasmussen (2010) nevner som eksempel at den som er blitt innvilget barnehageplass 

eller plass på aldershjem kan risikere å miste plassen i klageomgangen. 



 

 

106 

rettsanvendelsesskjønn med full prøvelse.
315

 I de saker hvor egnede tiltak er blitt påklaget, 

er det foreldrene som har klaget over tiltak barnet selv er fornøyd med, slik som i sak 4, 

mor er misfornøyd med datterens engelsklærer hvor det i saksdokumentene viser seg at 

det er moren som er misfornøyd med tiltakene, ikke datteren. Fylkesmannen kan da gi 

avslag på klagen. 

 

Det kan spørres om Fylkesmannen også kan fatte nytt enkeltvedtak, ikke bare nøye seg 

med å oppheve et eventuelt foreliggende vedtak og sende saken tilbake til kommunen, jf. 

fvl. § 34(4). Eventuelle begrensninger i denne adgangen må være at Fylkesmannen som 

statlig klageinstans for kommunale vedtak plikter å ”legge vekt på det frie skjønn”, jf. fvl. 

§ 34(2) tredje punktum. Spørsmålet er så om Fylkesmannen kan fatte enkeltvedtak med 

konkrete tiltak. 

 

At ”godt psykososialt miljø” er et funksjonskrav, kan forstås slik at det må vises 

tilbakeholdenhet fra Fylkesmannes side, fordi kommunen i utgangspunktet står fritt til selv 

å velge tiltak som er egnet. Dette er lagt til grunn for hva som er ”tilfredsstillende” etter 

funksjonskravet i skolemiljøforskriftens § 7.
316

  

 

Når kravet om at det skal legges vekt på det frie skjønn kom inn i loven, var det ikke ment 

å gjøre endringer i forhold til klagers rettssikkerhet.
317

 At oppll. § 9a-1 er en rettighet for 

eleven, taler det etter mitt syn for at Fylkesmannen selv bør kunne fatte enkeltvedtak med 

konkrete tiltak.
318

 Rettighetsfesting er et klart uttrykk for at kommunale prioriteringer må 

vike av hensyn til elevens rettsikkerhet. 
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Lovavdelingen har også uttalt at i saker ”(…) der den kommunale avgjørelsen står i et 

tvilsomt forhold til (grunnlovsbestemmelser) vil den statlige klageinstans derfor ha større 

grunn til å overprøve det lokale vedtaket.”
319

 At retten til utdanning etter BK art. 29 nr.1 

stiller krav til at skolemiljøet er i samsvar med barns rettigheter etter barnekonvensjonen, 

støtter opp om at Fylkesmannen selv bør kunne fatte nytt enkeltvedtak med konkrete tiltak 

da det er snakk om grunnleggende menneskerettigheter som staten etter Grl. §110c er 

pålagt å sikre. 

 

I sakene jeg har gått igjennom, fatter Fylkesmannen nytt enkeltvedtak uten konkrete tiltak. 

Det gis kun ”medhold” i at skolen ikke har gjort det den skal, for eksempel ikke å ha fattet 

enkeltvedtak. Det kan spørres hvorfor Fylkesmannen er tilbakeholden med selv å fatte 

enkeltvedtak når det etter mitt syn er adgang for det. 

 

Når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø har Jakhelln uttalt at”(…) betydningen av gode 

samarbeidsformer (er) utvilsomt vesentlig, men det blir straks vanskeligere når det reises 

spørsmål om, og i tilfelle hvordan, (…) offentlige myndigheter skal gripe inn å fastsette 

hvordan virksomheten skal forholde seg til å tilveiebringe gode samarbeidsforhold.”
320

  

  

Fylkesmannen bemerker i sak 8, mors egne møtereferater at ”(…) klager og 

(kommunen/skolen) har noe ulik virkelighetsoppfatning av den ovennevnte sak. 

Dette vanskeliggjør Fylkesmannens vurdering av denne.” 

 

For en klageinstans vil det å vurdere mellommenneskelige forhold på bakgrunn av papirer 

fremstå som vanskelig. I saker som gjelder voksnes arbeidsmiljø, vil Arbeidstilsynet i 

tvilstilfeller foreta et besøk for å snakke med de involverte.
321

 Dersom Fylkesmannen 

hadde gjort det samme, ville det være enklere å klargjøre sakens fakta og fatte et 

enkeltvedtak med konkrete tiltak. Kun å få et ”medhold” vil ikke hjelpe eleven dersom det 
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eneste klagen fører til er at saken sendes tilbake til kommunen og skolen fatter et nytt 

enkeltvedtak som går eleven i mot. 

 

I sak, 10 ønske om gruppebytte fattet Fylkesmannen enkeltvedtak om at skolen 

har brutt oppll. §9a-3 ved ikke å fatte enkeltvedtak. Skolen fatter deretter 

enkeltvedtak om at den ikke vil iverksette andre tiltak enn de som opprinnelig er 

blitt påklaget. 

 

Enkelte tiltak vil selvfølgelig være vanskelige for Fylkesmannen å avgjøre, for eksempel 

klassebytte hvor det må tas hensyn til mange elever. I de tilfeller Fylkesmannen kun gir 

”medhold” må et da et minstekrav til oppfølgning være at Fylkesmannen tar en telefon til 

eleven og foreldrene for å påse at skolen har gjort noe for eleven.
322

 Dersom det avdekkes 

alvorlige brudd kommunens arbeid med det psykososiale miljøet, bør Fylkesmannen etter 

mitt syn åpne et hendelsesbasert tilsyn, slik at de rettsstridige forholdene blir rettet opp, jf. 

pkt. 7.4.1.  

 

6.5 Sammenfatning 

Etter mitt syn er det ingen ting som tilsier at Fylkesmannen ikke skal behandle klager fra 

elever som har byttet skole. Å få medhold vil kunne ha store faktiske betydninger for 

eleven det gjelder. Når elevene er gitt en individuell rettighet, mener jeg også at 

Fylkesmannen etter omstendighetene må foreta en fullstendig overprøving, herunder fatte 

nytt enkeltvedtak av hensyn til eleven. Barneombudet har fått en rekke henvendelser av 

barn og foreldre som ikke får det de har krav på etter at fylkesmannen kun har gitt et 

”medhold”.
323

 I de tilfeller hvor Fylkesmannen har vanskelig for selv å ta en avgjørelse, må 

Fylkesmannen da i det minste følge opp kommunen for å sikre en effektiv etterlevelse av 

kravene som stilles til å sikre elevene et godt psykososialt miljø.  
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7 ANSVAR, TILSYN OG SANKSJONER 

7.1 Innledning 

Overordnet ansvar, tilsyn og sanksjoner er helt nødvendig for å sikre at skolen sørger for et 

godt psykososialt miljø for elevene. Her vil jeg se nærmere på kommunens ansvar for at 

skolene sikrer elevene et godt psykososialt miljø, herunder ansvaret for å føre primærtilsyn 

med skolenes etterlevelse, statlig tilsyn med skolemiljøet, og sanksjoner ved brudd på 

retten til et godt psykososialt miljø. 

 

7.2 Kommunen som ansvarlig for skolevirksomheten 

7.2.1 Utgangspunkt 

Selv om skoleledelsen etter oppll. §9a-4(1) annet punktum er ansvarlig for 

gjennomføringen av skolemiljøarbeidet, er det overordende ansvaret for den offentlige 

grunnskolen plassert hos kommunen. Dette følger av oppll. §13-1(1) første punktum. I 

dette ligger også at grunnskoleopplæringen skal være i tråd med de krav som stilles i lov og 

forskrifter, herunder at kravene i opplæringsloven kapittel 9a oppfylles, jf. oppll. §13-

10(1).
324

 Når man her snakker om kommunen menes kommunestyret som er kommunens 

øverste organ jf. koml. §6. Selv om kommunen delegerer myndighet nedover i 

kommunesystemet er det et alminnelig prinsipp at delegasjon av myndighet ikke vil si 

delegasjon av ansvar.
 325
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7.2.2 Krav til skoleadministrasjonen i kommunen 

Spørsmålet her, er hvem som skal sørge for at kravene til det psykososiale miljøet følges 

opp i kommuneadministrasjonen. Kommunen er etter koml. §22 pålagt å ha en 

administrasjonssjef (rådmann). Administrasjonssjefens oppgaver er etter koml. § 23 nr.1 

blant annet å lede kommunaladministrasjonen, herunder å samordne og effektivisere den 

kommunale virksomheten.
326

  Dette innbærer blant annet at administrasjonssjefen skal 

sørge for gjennomføringen av beslutningene som treffes av de folkevalgte organene, også 

beslutninger som gjelder opplæringsloven og andre særlover.
327

  

 

I oppll.  §13-1(4) stilles det krav om at kommuneadministrasjonen skal ha ”skolefaglig 

kompetanse”. I forarbeidene presiseres det at bestemmelsen er ment å videreføre 

kompetansekravene i den tidligere grunnskoleloven (gsl.) §27 nr.2, hvilket innebærer at det 

stilles krav til realkompetanse innenfor pedagogikk og regelverkforståelse.
328

 Videre må 

kommuneadministrasjonens skolefaglige kompetanse være ”over skolenivå”, jf. oppll.  

§13-1(4) Denne formuleringen er blitt tolket dit hen at kommuneadministrasjonen ikke kan 

delegere rollen til en rektor ved en skole.
329

 Ut over nevnte krav er det opp til kommunens 

skjønn hvordan den vil sørge for den skolefaglige kompetansen.
330

 Kravene til skolefaglig 

kompetanse i kommuneadministrasjonen må ses i sammenheng med at kommunen 

tilsynsansvar.
331

 Utfordringene knyttet til reglene rundt elevenes rett til et godt psykososialt 

miljø, innebærer etter mitt syn at kravene til realkompetanse innen regelverksforståelse må 

forstås strengt. 
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7.3 Kommunens primærtilsyn 

7.3.1 Hvilke krav stilles til kommunens tilsyn? 

Etter oppll. § 13-10(2) er det kommunens ansvar å føre primærtilsyn med 

skolevirksomheten gjennom å ha et ”forsvarleg system for vurdering av om krava i 

opplæringslova og forskriftene blir oppfylte.” Ut i fra ordlyden er det snakk om en 

forsvarlighetsstandard som må ses i sammenheng med skolens internkontroll.
332

 I 

forarbeidene er det presisert nærmere hva dette kravet går ut på:  

 

”Det er ikkje lagt føringar for korleis systemet skal vere, utover det at det er eit 

krav at systemet for vurdering og resultatoppfølging skal vere forsvarleg. Eit 

forsvarleg system er eit system som er eigna til å avdekkje eventuelle forhold som er 

i strid med lov og forskrift, og som sikrar at det blir sett i verk adekvate tiltak der 

det er nødvendig.”
333

 

 

Ut i fra forarbeidene må de minstekrav som stilles til et forsvarlig system, for at skolene 

skal innfri lovens krav, være egnet til å avdekke rettsstridige forhold, samt å sikre at 

adekvate tiltak iverksettes dersom det er nødvendig. Et forsvarlig system forutsetter 

dessuten ” jamleg resultatoppfølging og vurdering av om lovverket blir fulgt.”
334

   

 

BK art. 3 nr. 2 stiller krav til myndighetene om å sikre barn den beskyttelse og omsorg som 

er nødvendig for å ivareta barnets trivsel. Plikten etter BK art. 3 nr. 2 må også gjelde 

kommunenes tilsyn overfor skolene.
335

 Etter mitt syn tilsier kravet i BK art. 3 nr. 2 at det 

må stilles særlig strenge krav til kommunens tilsynsrolle når det kommer til å sikre elevene 

et godt psykososialt miljø.  
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Hvis skolen for eksempel ikke arbeider aktivt og systematisk med skolemiljøet etter oppll. 

§9a-3(1), eller ikke behandler henstillinger etter oppll. §9a-3(3), er det viktig at kommunen 

fanger opp dette, kommuniserer med skolene, og om nødvendig selv setter i verk tiltak for 

å sørge for at elevenes rettigheter blir oppfylt.  

 

Barn i grunnskolen kan også sies å ha et indirekte vern gjennom at kommunen som 

arbeidsgiver har ansvaret for at de ansatte skjøtter sine oppgaver som arbeidstakere. Det 

kan for eksempel bli aktuelt å flytte lærere som har skapt en uheldig kultur overfor elevene 

til nytt tjenestested i kraft av styringsretten.
336

 

 

7.3.2 Kommunens ansvar for oppfølgning av nasjonale undersøkelser 

En del av oppfølgningsansvaret vil også innebære oppfølgning av resultater fra nasjonale 

kvalitetsvurderinger i regi av Kunnskapsdepartementet, jf. oppll. §§ 13-10(2) annet 

punktum og 14-1(4). I oppllf. § 2-3 presiseres det at skoleeier skal sørge for at nasjonale 

undersøkelser om blant annet motivasjon, trivsel og mobbing blir gjennomført og fulgt opp 

lokalt. Dette betyr blant annet at kommunen må sørge for gjennomføring og oppfølging av 

den årlige elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. Slike undersøkelser gir 

skoleeier verdifull informasjon om hvordan elevene opplever det psykososiale miljøet på 

den enkelte skole. Resultatene fra elevundersøkelsen vil kunne gi kommunen opplysninger 

som vil gi særlig grunn til å følge opp skoler hvor det rapporteres om høy grad av mobbing 

og mye uro.  

 

7.3.3 Krav til utarbeidelse av årlig rapport om læringsmiljøet 

En del av det lovpålagte oppfølgningsansvaret til kommunen er å sørge for at det utarbeides 

en årlig rapport om læringsmiljøet i grunnskoleopplæringen, og at denne drøftes av 

kommunestyret som skoleeier, jf. oppll. § 13-10(2) tredje og fjerde punktum.  
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Det er også fremhevet at dem skolevirksomheten angår, herunder barna og deres foreldre, 

tas aktivt med i gjennomføringen, vurderingen og oppfølgningen av at skolene oppfyller 

sine plikter etter oppll. kap 9a.
337

 At elevene selv skal kunne være delaktig i 

gjennomføringen og vurderingen av skolens tilsynsansvar, må ses i sammenheng med at 

arbeidet for et godt psykososialt miljø også fordrer et barneperspektiv ved vurderingen av 

om skolene oppfyller sine plikter. At elevene tas med i arbeidet bidrar også til å støtte opp 

om deres rett til å bli hørt jf BK art. 12 nr. 1. Barns medvirkning kan også gi kommunen 

som skoleeier verdifull informasjon og bidra til å sikre legitimitet rundt skolemiljøarbeidet 

noe slik at barn og foreldre ikke oppfatter kommunens primærtilsyn med skolene er som å 

la ”bukken passe havresekken.” 

 

7.4 Statlig tilsyn med kommunens etterlevelse 

7.4.1 Fylkesmannens tilsyn med kommunen 

Spørsmålet her, er hvilke krav som stilles statlig tilsyn med elevenes rett til et godt 

psykososialt miljø. 

 

Fylkesmannen fører statlig tilsyn med kommunens etterlevelse av opplæringsloven kap. 9a 

og elevenes psykososiale miljø etter oppll. § 14-1(2). Siden det er kommunen som har 

primærtilsynet med skolevirksomheten, er Fylkesmannens tilsyn mer som en 

kontrollinstans. I forarbeidene ble dette begrunnet med at Fylkesmannen kan konsentrere 

seg om rådgivningsoppgaven overfor kommunene, og rette det statlige tilsynet mot de 

kommuner hvor problemene var størst.
338

  

 

Fylkesmannens tilsyn med kommunene baserer seg på prinsippet om systemrevisjon, hvor 

tilsynet primært retter seg mot kommunens systemer for å sikre at opplæringsloven og 

tilhørende bestemmelser blir overholdt. Dette innebærer at det føres tilsyn med kommunens 
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system for vurdering og oppfølging av skolenes internkontroll, jf. oppll. §§ 13-10(2) og 9a-

4. 

 

Statlig tilsyn med elevenes rett til et godt psykososialt miljø etter oppll. § 14-1(2) kan 

komme i gang på to måter; enten gjennom felles nasjonalt tilsyn, eller gjennom såkalt 

hendelsesbasert tilsyn. 

 

Siden 2006 er det blitt ført felles nasjonalt tilsyn hvor alle fylkesmannsembetene i regi av 

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med sine kommuner og deres etterlevelse av 

opplæringslovgivningen. I 2010-2011 har elevenes psykososiale miljø vært tema for tilsynet. 

Fylkesmennenes tilsyn har først og fremst basert seg på en tilsynsinstruks utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet som har inndelt tilsynstema i tre kategorier:339 

 

1) Forebyggende arbeid jf.oppll. §§ 9a-3(1) og 9a-4. 

2) Individrettet arbeid jf. oppll. § 9a-3(2) og (3). 

3) Brukermedvirkning jf. oppll. §§ 9a-5, 9a-6 og kap. 11 

 

I tilsynsinstruksen oppfordres også Fylkesmannen til å ha samtaler med elev- og 

foreldrerepresentanter, selv om disse ikke omfattes av ansvarslinjen.
340

 Det er første gang 

tilsynet er gjort kvalitativt, dvs. at brukerne også er blitt involvert. Trolig kan dette ha med 

å gjøre at en effektiv kartlegging av det psykososiale miljøet ikke enkelt lar seg gjøre 

gjennom skjemaer og målinger. Den beste og sikreste måten å få svar på hvordan brukerne 

opplever det psykososiale miljøet er å spørre dem direkte gjennom samtaler.
341

  

 

Oppsummeringen gjort av felles nasjonalt tilsyn for høsten 2010 viser at skolene det er blitt ført 

tilsyn med, har planer for sitt skolemiljøarbeid, men at de sjelden blir evaluert og revidert. 

Dessuten fatter skolene sjelden enkeltvedtak etter oppll. § 9a-3(3), og dersom det skjer angis, 
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340
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ikke alltid hvilke tiltak som settes i verk. Det er også mangler ved begrunnelsen i 

enkeltvedtakene.342 Funnene vitner om at man ikke vet om skolene arbeider systematisk i tråd 

med de krav lovgivningen stiller og at det er utfordringer knyttet til skolens saksbehandling 

etter reglene om enkeltvedtak. 

 

I motsetning til felles nasjonalt tilsyn utløses hendelsesbasert tilsyn av konkrete hendelser 

hvor Fylkesmannen ser det nødvendig å åpne tilsyn mot en konkret kommune.  

Hendelsesbasert tilsyn kan for eksempel etableres som følge av oppdrag fra 

Utdanningsdirektoratet, bekymringer knyttet til funn i klagesaker, men også gjennom 

medieoppslag.
343

 Jeg antar at hendelsesbasert tilsyn kan være særlig aktuelt i de klagesaker 

hvor det avdekkes alvorlige brudd på kravene til det psykososiale miljøet mer generelt. 

Etablering av et hendelsesbasert tilsyn vil da kunne gi Fylkesmannen adgang til å gi pålegg 

om retting, som den ellers ikke kunne gjort ved en vanlig klagesaksbehandling. 

 

7.4.2 Fylkesmannens sanksjonsmulighet – pålegg om retting 

Dersom Fylkesmannen under tilsyn oppdager forhold som er i strid med de krav 

opplæringsloven stiller til det psykososiale miljøet i skolen og kommunens primærtilsyn 

har fylkesmannen i medhold av oppll. § 14-1(3) kompetanse til å gi kommunen pålegg om 

å rette forholdene uavhengig av hvor graverende de er. 

 

Flertallet i opplæringslovsutvalget foreslo at kompetansen til å pålegge kommunen 

retting i likhet med helselovgivningen måtte begrenses til forhold som kan ha 

skadelige følger for elevene eller på annen måte er uforsvarlig.
344

 Departementet 

gikk ikke inn for en slik løsning da det kunne gi utrykk for at enkelte forhold er 
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mindre alvorlige enn andre, samt også skape unødvendig konflikter mellom stat og 

skoleeier.
345

   

 

Siden skolen er kommunens virksomhet og kommunen selv fører primærtilsyn etter 

prinsippet om internkontroll, vil pålegg om retting rette seg mot kommunen, ikke skolen.  

Når Fylkesmannen finner rettsstridige forhold i skolens etterlevelse av kravene, vil det i 

samme stund vitne om at kommunen ikke har et forsvarlig system til å føre sitt 

primærtilsyn etter oppll. § 13-10(2). Et pålegg om retting vil derfor både rette seg mot 

kommunens tilsynssystem generelt, og mot de mer konkrete krav til det psykososiale 

miljøet spesielt.  

 

Et pålegg om retting kan ikke gå ut over de krav opplæringsloven med forskrift stiller.
346

 

Jeg antar dette må ses i sammenheng med det krav Europarådets charter om det 

kommunale selvstyre art. 7 
347

 stiller om at statskontroll med lokale myndigheter skal 

begrenses til legalitetskontroll. Siden opplæringsloven er en rammelov som gir kommunen 

stor frihet til å etablere egne ordninger så lenge de tilfredsstiller konkrete funksjonskrav, vil 

Fylkesmannen derfor ikke ha adgang til å pålegge såkalte gjennomføringskrav – gi pålegg 

om konkrete fremgangsmåter. Pålegget om retting må begrenses til at kommunen må 

bringe etterlevelsen av kravene til det psykososiale miljøet på et lovlig nivå.
348

 

Ut over pålegg om retting har ikke Fylkesmannen noen sanksjonsmuligheter. 
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7.5 Straff for brudd på retten til et godt psykososialt miljø 

Etter oppll. § 9a-7(1) kan den som forsettlig eller uaktsomt bryter sine plikter etter oppll. 

kap. 9a, eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, eller 

begge deler.   

 

Brudd på oppll. kap. 9a er undergitt offentlig påtale etter hovedregelen i strl. § 77. Når 

påtalemyndigheten finner at vilkårene er til stede, kan og skal den forfølge saken av eget 

tiltak.
349

 Oppll. § 9a-7 er et unnlatelsesdelikt, hvor den som forsettlig eller uaktsomt 

unnlater å oppfylle sine plikter etter kap. 9a, kan pådra seg straffansvar. Det kan være alt 

fra undervisningspersonell til kommuneledelse som personlig vil kunne holdes ansvarlig 

for ikke å ha utført sine plikter. Foretaksstraff for kommunen etter strl. § 48a vil også 

kunne komme på tale. 

 

Dersom en elev for eksempel har pådratt seg skader etter å ha blitt utsatt for krenkende ord 

og handlinger, uten at noe er gjort, vil etterforskningen måtte fokusere på hvorfor dette ikke 

er oppdaget, stanset og håndtert på en adekvat måte. En forutsetning for å finne ut av dette 

er å se hen til skolens internkontrollsystem. Dersom det skulle vise seg at det ikke 

foreligger et internkontrollsystem eller dette er mangelfullt, er det i seg selv like straffbart 

og kan medføre alvorlige reaksjoner.
350

 I Rt. 2007 s. 1684 ”Sandvikselva” uttalte 

Høyesterett: 

 

”Jeg anser også den manglende internkontrollen for å representere en alvorlig 

lovovertredelse – det foreligger omfattende brudd på foretakets plikter etter 

internkontrollforskriften.” 

 

At strafferammen er bøter og/eller fengsel inntil tre måneder, innebærer at 

foreldelsesfristen er to år fra den dag det straffbare forholdet opphørte, jf. strl. §§ 67 og 68. 

                                                 

349
 Andenæs (2009) s. 93 

350
 Hansen (2010) s. 56 



 

 

118 

For unnlatelser begynner ikke foreldelsesfristen å løpe så lenge unnlatelsen er i stand til å 

pådra straffansvar.
351

  

 

Flere har hevdet at oppll. § 9a-7 er en ”sovende” straffebestemmelse. Dette kan muligens 

skyldes den korte foreldelsesfristen: 

 

I den såkalte Nittedal-saken som gjaldt en lærer som senere ble idømt 6 års 

forvaring for overgrep mot flere elever, ble det nedsatt et uavhengig 

granskningsutvalg for å se nærmere på kommunens håndtering av de bekymringer 

som gjaldt lærerens atferd. Av granskningsrapporten fremgikk det at det både på 

skolenivå og kommunenivå ble unnlatt å reagere adekvat på tilgjengelig 

informasjon om læreren.
352

 Barneombudet anmeldte rektor, tidligere skolesjef og 

tidligere rådmann for brudd på oppll. § 9a-7, men påtalemyndigheten henla saken 

fordi de mente den var foreldet.
353

  

 

Selv om oppll. § 9a-7 tilsvarer aml. § 19-1(1), er det i aml. § 19-1(2) en straffeskjerpelse 

som gjør at fengsel inntil to år kan komme til anvendelse. Dette gjør også at 

foreldelsesfristen for brudd på voksnes arbeidsmiljø er fem år, jf. strl. § 67.
354

 At 

opplæringsloven ikke inneholder en straffeskjerpelse tilsvarende arbeidsmiljøloven fører til 

at sakene foreldes raskt. Samtidig kan dette også tolkes som et uttrykk for at vern av barns 

skolemiljø ikke er blitt ansett like viktig som voksnes arbeidsmiljø. Etter mitt syn burde i 

det minste det gjøres noe med foreldelsesfristen. 

 

Det foreligger ikke noen anmeldelsesplikt for Fylkesmannen, men en kan spørre om det 

likevel er noe den bør gjøre. Foruten foreldrene vil Fylkesmannen gjerne være først ute 
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med å avdekke rettstridige forhold på skolen. I den såkalte Nittedal-saken hadde visstnok 

Fylkesmannen uttalt at ”vi har ikke kultur for å anmelde.”
355

 Det er grunn til å fremheve at 

når det gjelder alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, vil Arbeidstilsynet alltid vurdere 

politianmeldelse.
356

 Sett i sammenheng med at Arbeidstilsynet også har en rekke 

sanksjonsmuligheter som ikke Fylkesmannen har, kan det spørres om ikke det minste 

Fylkesmannen kan gjøre er å anmelde alvorlige brudd på barns skolemiljørettigheter av 

hensyn til barna. 

 

7.6 Sammenfatning 

Når felles nasjonalt tilsyn viser at kommunene ikke følger kravene som stilles i 

opplæringsloven, kan det spørres om tilsyns og sanksjonssystemet i dag er godt nok. Etter å 

ha vært på regelverkssamling med mange skoleledere og rektorer, sitter jeg igjen med 

inntrykk av at det hersker stor forvirring knyttet til forståelsen av opplæringsloven kap. 

9a.
357

 Etter mitt syn bør det i første omgang stilles strengere krav til regelverkskompetanse 

i kommunen for å sikre etterlevelse av reglene i praksis. Sammen med strengere 

kompetansekrav ville nok sanksjonsmuligheter for Fylkesmannen bidra til at kommunen 

fulgte opp de krav som stilles.  Som Barneombudet har påpekt, vil en sanksjonsmulighet 

kunne ha en allmennpreventiv effekt.
358
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8 DOMSTOLSBEHANDLING 

8.1 Innledning 

At noe er en rettighet blir ofte forbeholdt de tilfeller hvor man kan sies å ha en sterk 

rettighet – et rettskrav.
359

 Rettigheter etter opplæringslovgivningen skal i siste innstans 

kunne defineres og oppfylles gjennom domstolene.
360

 Når Stortinget ville gi barn 

rettigheter, kan adgangen til å gå til domstolene med et krav sies å være i kjernen av 

rettighetsspørsmålet. Siden retten til et godt psykososialt miljø ble omformulert til en 

individuell rettighet under lovprosessen, vil jeg først se nærmere på endringene som ble 

gjort i lovforarbeidet. Deretter vil jeg se nærmere på de muligheter man har til nå frem for 

domstolene.  

 

8.2 Bakgrunnen for at oppll. §9a-1 ble en individuell rettighet 

Etter ordlyden i oppll. §9a-1 har alle elever en rett til et godt psykososialt miljø. I 

utgangspunktet var lovforslaget utformet annerledes. Departementets lovforsalg gav uttykk 

for at skolen skulle ha et miljø som hadde ”tilfredsstillande verknader” uten å være en 

rettighet for eleven. I lovforslaget ble det vist til at 

 

”(…) heller ikkje arbeidsmiljølova bruker ordet rett når det gjeld arbeidsmiljøet for 

arbeidstakarane, men ei pliktføresegn retta til arbeidsgivaren.”
361

 

 

Departementet begrunnet det med ikke å gi rettigheter med at det vil være noe relativt som 

vanskelig kan innfris i praksis, herunder et miljømedisinsk skjønn vanskelig kunne prøves 
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for domstolene.
362

 At retten til et godt psykososialt miljø ble en rettighet for elevene, 

skyldes først og fremst at stortingskomiteen mente at elever må ha minst like gode 

rettigheter som voksne arbeidstakere.
363

 Departementet og stortingskomiteen har hatt ulik 

oppfatning av om arbeidsmiljøstandarden gir uttrykk for en rettighet. Spørsmålet i det 

følgende, er hvordan oppll. §9a-1 skal forstås som rettighet. 

 

Hvis man ser hen til standarden i arbeidsmiljøloven § 4-1(1), er den av overordnet karakter 

og stiller krav til at arbeidsmiljøet skal være ”fullt forsvarlig”, uten at den i seg selv gir 

uttrykk for å være en rettighet for den enkelte arbeidstaker. Høyesterett har imidlertid i Rt. 

1997 s. 1506 ”Stryn apotek” uttalt: 

 

”At de grunnleggende krav til arbeidsmiljøet i utgangspunktet inngår som en del av 

rettigheter og plikter i et arbeidsforhold i dag, finner jeg klart.”
364

 

 

Dommen gjaldt spørsmål om erstatning som følge av dårlig psykososialt arbeidsmiljø, noe 

som måtte bero på om det forelå et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen overfor de 

ansatte. Når Høyesterett kom til at det forelå grunnlag for erstatning, var det fordi 

arbeidsgivers opptreden skapte et ”ualminnelig dårlig arbeidsmiljø”.
365

  

 

I teorien er kravene til arbeidsmiljøet forstått slik at ikke ethvert brudd på standarden er et 

pliktbrudd overfor arbeidstakeren, det må være snakk om et grovt pliktbrudd.
366

 Dette 

forstås slik at ikke ethvert brudd på arbeidsmiljøstandarden er noe en arbeidstaker kan 

påberope seg.  Spørsmålet er hvordan dette utgangspunkt skal forstås i forhold til barns 

skolemiljørettigheter. 
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I motsetning til voksne har barn ingen arbeidsavtale å som definerer nærmere bestemte 

rettigheter og plikter. De har dessuten en opplæringsplikt, jf. oppll. §2-1(1). Oppll. §9a-1 er 

blitt vedtatt som en individuell rettighet. Rettighetsfestingen taler derfor for at skolens 

brudd på sine plikter, er et brudd på elevens rettighet, som eleven kan påberope seg overfor 

domstolene.  

 

Siden prosessdyktighet er en betingelse for å kunne opptre i en rettssak, vil mindreårige 

måtte la seg representere av verge, jf. tvl. § 2-4(1), i hovedsak sine foreldre, jf. vgml. § 3. 

Det er da de som må reise søksmål og ivareta sine barns rettigheter og plikter under 

rettssaken.
367

 Spørsmålet her er derfor om og eventuelt når retten til et godt psykososialt 

miljø kan sies å gi rettskrav som man kan få fastsettelsesdom og/eller fullbyrdelsesdom for. 

 

8.3 Spørsmål om rettskrav på et godt psykososialt miljø 

8.3.1 Utgangspunkt 

For å kunne anlegge et søksmål mot kommunen må man ha et ”rettskrav”, jf. tvl. § 1-3.  

Det som kjennetegner et rettskrav er at det må være visse faktiske forhold som i 

kombinasjon med rettsregler gir den enkelte et krav som man kan gå til domstolen med.
368

 

Man kan derfor ikke reise søksmål for domstolene for å få konstatert at det psykososiale 

miljøet ikke er godt, da det vil være å kreve dom for rent faktiske spørsmål. Dersom man 

ønsker å gå til domstolene for å få konstatert hva som ligger i godt psykososialt miljø, lar 

ikke det heller seg gjøre fordi det vil være spørsmål om å få dom for generell 

rettsanvendelse – noe som ikke kan betegnes som rettskrav.
369
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8.3.2 Rettskrav når det ikke foreligger enkeltvedtak? 

Det kan spørres om man har et rettskrav dersom man går til domstolen med påstand om at 

skolen ikke gjør det den skal for å sikre en et godt psykososialt miljø.  

 

For at noe skal være et rettskrav, må det være noenlunde presist. Hov mener at selv om en 

arbeidstaker vil ha en plikt til; ”«å gjøre så godt han kan», mens arbeidsgiveren plikter «å 

legge forholdende best mulig til rette» for arbeidstakeren,” vil det være for upresist til å 

kunne få dom for.
370

 Selv om godt psykososialt miljø er en rettighet, er den like upresis 

som kravene i arbeidsmiljøloven. Dette taler for at retten til et godt psykososialt miljø ikke 

er presis nok til å utgjøre et rettskrav.  

 

8.3.3 Rettskrav på annet grunnlag? 

Det kan spørres om man kan ha rettkrav på annet grunnlag. Høyesterett har i Rt. 2003 s. 

301 uttalt at når konvensjonsmessigheten ikke kan bli prøvd på annen måte, vil et anført 

brudd på en bestemmelse i EMK utgjøre et ”rettskrav” i henholdt til tvl. § 1-3(1).  

 

Anders Bratholm anførte i en mobbesak han var sterkt engasjert i, at skolens manglende 

inngrep representerte et klart brudd på guttens rett til privatliv etter BK art. 16 nr. 1.
371

  

At retten til privatliv etter EMK art. 8 nr. 1 stiller krav til at barn har rett til å bli behandlet 

med verdighet i skolen, er også blitt påpekt av EMD i dommen Costello-Roberts mot 

Storbritannia: 

 

“At school a child was in the public world where he had to learn to respect the 

privacy of others and was entitled to have his own private life respected (…) and to 

be treated with dignity.”
372
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Dersom ikke man ikke når frem overfor kommunen med et rettskrav på at skolen ikke gjør 

nok for å sikre en et godt psykososialt miljø, antar jeg at en påstand om at behandlingen 

man utsettes for i skolen strider mot ens rett til privatliv etter BK art. 16 nr.1., vil kunne gi 

rettkrav. 

 

8.3.4 Begjæring om midlertidig forføyning 

Spørsmålet her, er om man kan gå til domstolene å få midlertidig foregrepet det krav man 

mener å ha, på bestemte tiltak for å sikres et godt psykososialt miljø. Dersom en sak etter 

oppll. §9a-3(3) trekker ut i tid, vil en slik mulighet i seg selv kunne være et pressmiddel 

overfor skolen og kommunen for å sikre at noe blir gjort. Hvorvidt det lar seg gjøre, beror 

på reglene om midlertidig forføyning i tvl. kap. 34. 

 

Dersom det sannsynliggjøres at man for det første har et krav, for det annet en 

sikringsgrunn, jf. tvl. §§ 34-1(1) og 34-2(1), kan domstolen beslutte en midlertidig 

forføyning inntil kravet er avgjort.  

 

Når det ikke foreligger et enkeltvedtak, er det i utgangspunktet kommunen som kan velge 

hvilke tiltak som skal iverksettes, noe som tidligere nevnt gjør det vanskelig å si at man har 

et rettskrav. Likevel kan det tenkes at en påstand om for eksempel klassebytte kan 

sannsynliggjøres å være et rettskrav for domstolene, når det er bedt om tiltak, og det 

fremstår som den eneste mulighet for å sikre eleven et godt psykososialt miljø på skolen 

eleven går på. Terskelen for å tilfredsstille dette kravet vil dessuten være lavere dersom det 

er snakk om et inngrep i den personlige integritet, jf. Rt. 1978 s. 1571. Selv om det her er 

slik at mangel på tiltak er det som går ut over elevens integritet, tilsier reelle hensyn at det 

må forstås på samme måte. 

 

I sak 1, klassen er ute av kontroll viste det seg at hele klassen var kjent med at 

eleven var blitt mobbet, noe som gjorde at det ble iverksatt klassebytte umiddelbart. 

 



 

 

125 

Dersom et rettskrav er sannsynliggjort, må også en sikringsgrunn sannsynliggjøres. Av 

sikringsgrunner er det tvl. § 34-1(1)b) som vil være den aktuelle bestemmelsen når det kun 

er denne bestemmelsen som gir adgang til midlertidig å foregripe hovedkravet
373

 ”når det 

finnes nødvendig for å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en 

vesentlig skade eller ulempe(…)”. Vesentlighetsvurderingen må være temmelig 

skjønnsmessig, men Høyesterett har i Rt. 2002 s. 108 blant annet vektlagt hvor viktig 

rettsforholdet er for saksøker, saksøkers behov for midlertidig forføyning, forføyningens 

inngripen og saksøktes atferd.
374

  

 

Trolig vil hensynet til elevens helse kunne sies å være nødvendig ”for å avverge en 

vesentlig skade” i tilfeller som i sak 15, jenta som vil ta sitt eget liv, hvor leger og 

psykiatere av hensyn til elevens helse har bedt skolen om å la jenta bytte klasse. Ved 

vurderingen av tiltakets inngrepen for saksøkte (kommunen) kan det tenkes å spille inn om, 

og i hvilken grad, et midlertidig klassebytte går ut over retten til å organisere 

undervisningen. 

 

Om sikringsgrunnen er sannsynliggjort, må også bero på om tiltaket eleven og foreldrene 

ønsker er proporsjonalt i forhold til den skaden som kommunen som skoleeier vil bli påført, 

jf. tvl. § 34-1(2). Det er snakk om at forføyningen ikke fører til ”åpenbart misforhold”, noe 

som vanskelig kan tenkes når foregripelsen av kravet kun innebærer et klassebytte. Når 

nevnte grunner er til stede, vil domstolen kunne beslutte midlertidig forføyning om 

foregripelse av et påstått krav hvor man kan få namsmannens hjelp til å fullbyrde det.  
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8.4 Når det foreligger enkeltvedtak 

8.4.1 Gir et enkeltvedtak et rettskrav som man kan få fullbyrdelsesdom for? 

Barneombudet har i sin rapport vist til at Fylkesmannen i klageomgangen fatter et 

enkeltvedtak med konkrete tiltak, men hvor eleven ikke får de tiltak man har krav på.
375

 I 

slike tilfeller kan det spørres om enkeltvedtaket kan representere et rettskrav som man kan 

kreve fullbyrdelsesdom for. 

 

Frihagen, Bernt og Rasmussen nevner at selv hvor forvaltningen kun konstaterer rettigheter 

man allerede har, vil et enkeltvedtak kunne utløse et rettskrav for borgeren.
376

 Dette tilsier 

at dersom det foreligger et enkeltvedtak med konkrete tiltak, vil man kunne gå til 

fullbyrdelsessøksmål mot kommunen med krav om at kommunen pålegges å oppfylle en 

rettsplikt, et tvangsgrunnlag for gjennomføringen som kan oppfylles med namsmannens 

hjelp.
377

 Forbud mot tvangsfullbyrdelse mot kommunen gjelder kun pengekrav, jf. tvfl. § 1-

2(2). Rettslig sett kan det derfor ikke sies å være noe i veien for at et krav på konkrete tiltak 

skal kunne tvangsfullbyrdes. 

 

8.4.2 Domstolskontroll med enkeltvedtaket 

Det kan tenkes at man ønsker å gå til domstolene for å få kjent et enkeltvedtak ugyldig. 

Spørsmålet er da om domstolen kun kan prøve den generelle lovligheten, eller også 

subsumsjonen. 

 

Det er sikker konstitusjonell sedvanerett at domstolene kan prøve lovligheten av et 

forvaltningsvedtak.
378

 Dette betyr at domstolen kan prøve om forvaltningen har bygget på 
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den lovforståelse at tiltakene er egnet til at eleven skal oppleve trygghet og sosial 

tilhørighet, jf. oppll. §§9a-1 og 9a-3(1).  

 

Det er også et alminnelig prinsipp at domstolen som hovedregel kan prøve subsumsjonen 

når det er snakk om enkeltvedtak som gjør inngrep overfor den enkelte, jf. Rt 1995 s.1427 

”Naturfredningsdommen”. Her er situasjonen motsatt; det er mangel på adekvate tiltak som 

er inngripende for eleven.  

 

Som hovedregel kan domstolen altså prøve om forvaltningen har holdt seg innenfor lovens 

rammer, herunder om faktum er bedømt korrekt, om loven er tolket riktig og om 

forvaltningens subsumsjon er korrekt.
379

 Hvorvidt domstolene unntaksvis må begrense seg 

til bare å prøve den generelle lovligheten, vil bero på en helhetsvurdering med 

utgangspunkt i den lovbestemmelsen man står overfor.
380

 I teorien er det blitt vist til at de 

relevante momenter vil være hvor vagt og komplekst skjønnstemaet er, hva som har vært 

lovgivers intensjon, temaets innhold og skjønnets faglige karakter.
381

 

 

Når vi her har å gjøre med et funksjonskrav hvor både lovligheten og subsumsjonen 

handler om virkningen på eleven, har man å gjøre med et tilfelle som Boe påpeker, hvor 

grensen mellom legalitet og rimelighet blir ganske flytende.
382

 Dette gjør det også 

vanskelig å si om et enkeltvedtak som kommunen selv mener er egnet når eleven selv ikke 

mener det, er ulovlig eller kun uhensiktsmessig. Dette vil selvfølgelig bero på hva slags 

tiltak det er snakk om. 

 

For eleven vil det utvilsomt være viktig å få prøvd begge deler, noe som gjør at det kan 

spørres om et enkeltvedtak for å sikre en elev et godt psykososialt miljø er underlagt 
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domstolskontroll også med subsumsjonen, eller om domstoleskontrollen er begrenset til 

den generelle lovligheten. 

 

Rettssikkerhetshensyn taler for at når et enkeltvedtak med uegnede tiltak vil virke sterkt 

inngripende for eleven, vil domstolene også måtte kunne foreta overprøving av 

subsumsjonen. Dette i motsetning til de tilfeller hvor tiltaket er egnet, men misnøyen først 

og fremst går på at eleven gjennom enkeltvedtaket ikke har fått et tiltak han eller hun helst 

ville ha. 

 

At vurderingene som er tatt er vage og skjønnsmessige tilsier tilbakeholdenhet med å prøve 

subsumsjonen, særlig når avgjørelsen bygger på en avveining av flere hensyn.
383

 Selv om 

man har å gjøre med en standard, er ikke det i seg selv nok til å tale mot domstolsprøving 

av subsumsjonen.
384

 Det som kan tilsi tiltakeholdenhet vil i så fall være at tiltakene beror 

på avveining av hensynet til flere elever. 

 

Et viktig hensyn er også hva som har vært lovgivers intensjon.
385

 Departementet gikk mot 

rettighetsfesting blant annet av den grunn at man har å gjøre med et ”miljømedisinsk 

skjønn” som vanskelig kan prøves for domstolene.
386

 Etter mitt syn virker denne uttalelsen 

vanskelig å forstå. Det er bare eleven selv som kan si noe om hvordan skolemiljøet 

oppleves. Dersom det er tvil, vil domstolen i likhet med skolen kunne skaffe til veie 

nødvendig sakkyndig hjelp på samme måte som skolen ved sine vurderinger kan benytte 

seg av skolehelsetjenesten og PPT. Derfor vil jeg vanskelig kunne se at dette hensyn taler 

mot domstolsprøving av subsumsjonen. 

 

Siden slike enkeltvedtak ofte vil være av typisk moralsk karakter, taler det i større grad for 

full overprøving enn dersom vurderingene er av mer politiske, økonomiske eller faglige 
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art.
387

 Økonomiske hensyn vil være underordnet da det ikke kan dispenseres fra retten til et 

godt psykososialt miljø av hensyn til økonomi. De politiske hensyn vil også være 

underordnet som følge av Stortingets intensjoner om å gi rettigheter. Rent pedagogiskfaglig 

kan vurderinger om elevens trivsel på skolen heller ikke sies å være. 

 

Etter mitt syn vil det være flere hensyn som vil tale for prøving av subsumsjonen, likevel 

vil nok spørsmålet måtte bero på en konkret vurdering. Særlig når enkeltvedtaket virker 

sterkt inngripende for den som ønsker tiltak, kan jeg ikke se at det skal være mange 

mothensyn som tilsier at domstolen må begrense seg til kun å prøve lovligheten. 

 

Dersom domstolen kommer til at vedtaket er ugyldig, må den begrense seg til ren 

opphevelse av enkeltvedtaket da det ikke er noen generell regel som tilsier at domstolene 

skal ha kompetanse til å treffe nytt vedtak. Dette ble slått fast av Høyesterett i Rt. 2001 s. 

995 ”Realitetsavgjørelse.” Likevel ble det holdt åpent om svaret kunne bli et annet dersom 

forvaltningen opptrer illojalt overfor domstolenes avgjørelse. 

 

8.5 Sammenfatning 

Selv om Stortinget ville gi elevene en rett til et godt psykososialt miljø, er likevel adgangen 

til å gå til domstolen med denne rettigheten begrenset. Den er nok for vag og 

skjønnsmessig til å kunne utgjøre et rettskrav uten at det foreligger et enkeltvedtak. Som 

jeg har vært inne på, kan muligens et rettskrav på konkrete tiltak sannsynliggjøres som 

grunn for en midlertidig forføyning underveis i en klagesak, men denne muligheten er nok 

reelt sett forbeholdt de færreste. Dersom Fylkesmannen fatter enkeltvedtak med konkrete 

tiltak, vil domstolene kunne gi en fullbyrdelsesdom. Rettighetsfestingen vil nok først og 

fremst støtte opp om at domstolene ikke bare trenger å forholde seg til lovligheten ved 

prøving av et enkeltvedtak, men også subsumsjonen. Det å gå til domstolene vil både være 
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dyrt og tidkrevende. De aller fleste som ikke når frem med å klage, vil måtte vurdere andre 

løsninger. Disse skal jeg se nærmere på i neste kapittel. 
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9 FINNES DET ANDRE LØSNINGER? 

9.1 Innledning 

Her vil jeg se nærmere på om det foreligger andre løsninger i de tilfeller hvor man ikke når 

frem ved bruk av de tilgjengelige rettslige virkemidler man kan benytte seg av. Jeg baserer 

meg på de tiltak som viser seg å være mest vanlig i praksis; å holde barnet sitt borte fra 

skolen, samt å bytte skole.
 388

    

 

9.2 Foreldrenes adgang til å holde barnet borte fra skolen 

9.2.1 Foreldrene har en plikt til å sørge for at barnet får opplæring 

Ved spørsmålet om foreldrene kan holde barnet hjemme som følge av dårlig psykososialt 

miljø, må det tas utgangspunkt i at barnet har en opplæringsplikt. Når opplæringsplikten 

setter rammer for foreldreansvaret, innebærer det også”(…) en forpliktelse for foreldrene til 

å sørge for at barnet følger offentlig grunnskole eller får «anna, tilsvarande opplæring» 

(…)”
389

 Selv om opplæringsretten ivaretas gjennom offentlige grunnskoler, kan foreldrene 

velge å oppfylle barnets opplæringsplikt gjennom hjemmeundervisning eller gjennom 

privatskole, jf. oppll. §§ 2-12 og 2-13. Spørsmålet om rett til å holde barnet hjemme blir 

først aktuelt når barnet ikke får ”anna tilsvarande opplæring.”  

 

Foreldrenes plikt til å medvirke til at barna får den opplæring de er forpliktet til, er 

straffesanksjonert. Etter oppll. § 2-1(5) første punktum heter det at  

                                                 

388
 I seks av seksten klagesaker tas barna ut fra skolen mens den formelle saksbehandlingen etter oppll. § 9a-
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datteren ut av skolen dersom det psykososiale miljøet ikke bedrer seg, mens i to andre saker ender det opp 

med at kommunen innvilger søknad om hjemmeundervisning og/ eller skolebytte før saken er avsluttet.  
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”Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, 

kan foreldra eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom 

fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust.” 

 

Selv om spørsmålet her er om foreldrene kan holde barnet sitt hjemme, kan straffansvar 

også gjøres gjeldende dersom de uaktsomt forholder seg passive til at barna unndrar seg 

skolegang, for eksempel ved at de godtar at barnet skulker ved ikke å gjøre det de kan for å 

motivere barnet sitt til å gå på skolen.
390

 Uaktsomhet kan tenkes dersom foreldrene vet at 

det er forhold ved det psykososiale miljøet som gjør at barnet skulker, for eksempel 

mobbing. Dersom straffansvar skal komme på tale, forutsetter det at kommunen begjærer 

påtale, jf. oppll. § 2-1(5) annet punktum.  

 

9.2.2 Kan foreldrene likevel ha rett til å holde barnet sitt hjemme? 

For å straffritt kunne holde barnet hjemme, må man se hen til at straffeansvar etter oppll. § 

2-1(5) kun kommer på tale når foreldrene holder barnet hjemme ”uten å ha rett til det.” 

Når ordlyden viser til en rettsstridsreservasjon, vil spørsmålet om handlingen er straffri selv 

om den faller inn under ordlyden ”(…) bero på en avveining mellom de hensyn straffebudet 

skal verne, og andre hensyn som det er grunn til å beskytte.” jf. Rt. 1979 s. 1492 

”Listesaken”.  

 

I forarbeidene til opplæringsloven nevnes at foreldrene ikke kan straffes ved sykdom eller 

andre utenforliggende årsaker.
391

 Man kan likevel ikke ut fra dette slutte at grensen skal gå 

her. Det vil stride mot de hensyn retten til et godt psykososialt miljø skal ivareta, og den 

alminnelige rettsoppfatning at barn først må ha blitt syke for lovlig å kunne holdes hjemme. 

Dessuten vil sykdom i slike tilfeller ikke vær en forbigående forkjølelse, men mer alvorlig 

sykdom som angst og depresjoner. 
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9.2.3 Hvilke forhold ved det psykososiale miljøet på skolen kan gi en slik rett? 

Siden det finnes muligheter til straffritt å kunne holde barnet hjemme fra skolen, kan det 

spørres hvilke forhold ved det psykososiale miljøet som kan sies å gi en slik rett.  

 

Rettsstridsreservasjonen vil alltid måtte bero på en avveining, og her vil virkningen av de 

mellommenneskelige forhold måtte veies opp mot hensynet til opplæringsplikten. Som 

Høyesterett viste til i Rt. 1979 s. 1492 ”Listesaken”, må det være domstolenes oppgave å 

fastsette grensen.  

 

Det finnes ikke rettspraksis som berører spørsmålet om hva som skal forstås med uttrykket 

”uten å ha rett til det” etter oppll. § 2-1(5). Den rettspraksis som finnes, knytter seg først 

og fremst til landsfolkeskoleloven
392

av 1936, som brukte uttrykket ”gode nok grunner”.
393

 

Selv om folkeskoleloven
394

 av 1959 og grunnskoleloven
395

 av 1969 stilte spørsmålet om 

foreldrene hadde ”skuld i fråværet.”, var ordlydsendringen ikke ment som en 

realitetsendring i forhold til tidligere rettstilstand.
396

  Når opplæringsloven også bygger 

videre på tidligere rettstilstand,
397

 antar jeg rettspraksis fra landsfolkeskoleloven fortsatt 

kan være relevant av mangel på nyere avgjørelser med forbehold om at det kan ha skjedd 

endringer i holdninger mv.  

 

Når oppll. § 9a-1 gir rett til at skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring, gir det 

uttrykk for at eleven ikke skal måtte vente til skolemiljøet har påført skade eller sykdom. I 

                                                 

392
 Lov om folkeskolen på landet av 16. juli 1936 (opphevet) 

393
 Kravet måtte forstås på samme måte som ”fyldestgjørende grunner” i byskolelovens § 16 punkt 3 jf. Rt. 

1939 s. 557 ”Borgenstad skole”. 

394
 Lov om folkeskolen av 10. april 1959 nr. 1 (opphevet) 

395
 Lov om grunnskolen av 13. juni 1969 nr. 24 (opphevet) 

396
 Ot.prp.nr.59 (1966-67) s. 48 og Innstilling frå Folkeskolekomiteen av 1963 s. 22 

397
 NOU 1995:18 s.312  
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Rt. 1955 s.465 som gjaldt spørsmålet om farlige veiforhold kunne gi foreldrene en slik rett, 

sluttet Høyesterett seg til uttalelsene fra herredsrettens flertall om at det må være snakk om 

en fare, og denne må;  

 

”(…) ha vært tilstede i hele det tidsrom da barna ikke har møtt til undervisningen, 

og faren må etter en objektiv vurdering ha fremstillet seg som så påregnelig og 

alvorlig at hensynet til den fornuftigvis måte veie tyngre enn hensynet til de 

skadevirkninger som en forsømmelse av skolegangen ville føre med seg for barna.” 

 

Når det gjelder psykososiale miljøforhold, ligger utfordringen i at dette ikke er like enkelt å 

vurdere hva som er påregnelig objektiv fare. Reaksjonene til ulike mennesker som utsettes 

for den samme psykiske belastning vil kunne variere mellom alt fra alvorlige helseskader 

for noen til at andre ikke lar seg påvirke i det hele tatt.
398

 At barn er mer sårbare enn 

voksne, tilsier også at det som fra et barneperspektiv fremstår som påregnelig og alvorlig, 

ikke nødvendigvis er det samme som for voksne. Alt i alt mener jeg dette taler for at man 

ikke kan være for streng med foreldrenes vurderinger her. 

 

Et annet spørsmål, er om de hensyn et godt psykososialt miljø skal ivareta, helse, trivsel og 

læringen, alle vil være så tungtveiende at de oppveier de skadevirkninger forsømt 

skolegang vil kunne medføre. At skolemiljøet bare går ut over elevens læring vil for 

eksempel vanskelig forsvare at barnet holdes hjemme fra skolen hvis det innebærer at det 

ikke lærer noe i det hele tatt.  

 

I Rt. 1939 s. 557 ”Borgenstad skole” som gjaldt en lovanvendelsesanke over spørsmålet om 

betydningen av landsfolkeskolelovens § 16 ”gode nok grunner”, hadde politimesteren 

anket herredsrettens flertalls lovanvendelse ved frifinnelsen av fedrene Halvorsen, 

Andersen, Knudsen og With, fordi fedrene hadde holdt sine barn hjemme fra Borgenstad 

                                                 

398
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skole i fem dager som ledd i en aksjon mot lærer Berg som de mente var udugelig som 

lærer.  

 

Aksjonen som hadde utviklet seg gjennom over et år med avisskriverier og møter var blitt 

så betent at flertallet i herredsretten anså det at fedrene holdt sine barn hjemme i fem dager 

som berettiget ut i fra at elevene ikke ville få tilstrekkelig utbytte av undervisningen. 

Høyesterett var ikke enig i lovforståelsen til herredsrettens flertall og sluttet seg til 

sorenskriverens som i Herredsretten var i mindretall. Høyesterett uttalte at;  

 

”(…) det må stilles meget strenge krav ved bedømmelsen av om en læreres forhold 

gir fyldestgjørende grunn til å nekte barn å gå på skolen.(…) For at en lærers 

forhold skal kunne sies å gi fyldestgjørende grunn til nektelse må det efter min 

mening kunne antas enten at læreren er i den grad udugelig at skolegangen må 

fremstille sig som helt nytteløs, eller at hans forhold er av den art at skolegangen 

vilde medføre fare for at barnene lider overlast i legemlig eller moralsk 

henseende.” 

 

Interessant er det at Høyesterett fant at hensynet til at barnet ikke må lide overlast i 

legemlig eller moralsk henseende, er ”gode nok grunner”. Når dette var en god nok grunn 

den gang, må det i alle fall være det i dag hvor barns skolemiljørettigheter skal være minst 

like gode som for voksne arbeidstakere. Arbeidstakere har dessuten både har en rett og 

plikt til å avbryte arbeidet når det medfører fare for liv og helse, jf. aml. § 2-3(2)c) og Rt. 

1997 s. 1506 ”Stryn apotek”.  

 

Når helse i relasjon til barns rettigheter også omfatter trivsel, kan det at forhold ved det 

psykososiale miljøet virker negativt på trivselen nærme seg en slik rett. Det hører jo også 

under foreldreansvaret å sørge for at barnets fysiske eller psykiske helse blir utsatt for 

skade eller fare jf. bl.§ 30. Jeg antar det likevel må være snakk om mer kvalifiserte 

virkninger på trivselen som innebærer fare for helseskade, siden det å holde barnet hjemme 

i utgangspunktet er straffbart.  
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9.3 Muligheter for skolebytte 

I de tilfeller hvor systemet som skal ivareta barns rettigheter svikter, kan det spørres hvilke 

muligheter for skolebytte som foreligger. Hjemmeundervisning vil muligens være et 

alternativ, selv om det kan stilles spørsmål ved om det er til barnets beste når det fratar 

barnet det sosiale fellesskap det får ved å gå på en skole.
399

   

 

Etter ordlyden i oppll. § 8-1(1) første punktum, har eleven kun rett til å gå på nærskolen. I 

lovforslaget til opplæringslovutvalget, ble det foreslått at nærskoleretten skulle gjelde ”til 

vanleg”. Dette forbeholdet var ment for tilfeller som her, hvor valg av annen skole vil 

kunne; 

 

”(…) framtre som nødvendig for å få en elev ut av en vanskelig skolesituasjon. 

Dette gjelder særlig der eleven blir mobbet eller samarbeidsforholdet mellom lærer 

og elev er dårlig.” 

 

Det ble ansett som hensiktsmessig at det var foreldrene og ikke kommunen som burde ha 

siste ordet dersom de var av ulik oppfatning.
400

 Forbeholdet ble likevel ikke vedtatt. Den 

muligheten man har overfor kommunen, er derfor å søke seg til en annen skole jf. oppll. § 

8-1(2). Et alternativ vil også være å søke seg til en privatskole som da vil ha plikt til å 

innvilge søknaden med mindre søknadsmassen er større enn skolens kapasitet slik at 

søknaden må avgjøres etter skolens eget inntaksreglement jf. privatskoleloven (psl.) § 3-

1(1) og (3).  
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400
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9.4 Sammenfatning 

De løsninger jeg her har vist til, er på ingen måte ideelle. Å holde barnet sitt hjemme fra 

skolen er også i utgangspunktet straffbart. Likevel antar jeg at kommunen sjelden begjærer 

påtale av foreldrene i slike saker når det også kan resultere i etterforskning av kommunen 

selv etter oppll. §9a-7. At foreldrene i mange klagesaker må holde barnet sitt hjemme, for 

senere å søke dem over til en annen skole, sier noe om hvor vanskelig det er å få sikret sin 

rett til et godt psykososialt miljø i praksis.  
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10 AVSLUTNING OG RETTSPOLITISK VURDERING 

Etter å ha sett nærmere på ulike sider ved den materielle rettigheten til et godt psykososialt 

miljø, kan det konkluderes med at det er vanskelig å få til en god rettslig regulering av 

mellommenneskelige forhold i skolen. Som nevnt innledningsvis, befinner jussen her seg i 

skjæringsfeltet til flere andre samfunnsfag. Reglene er likevel viktige som utgangspunkt for 

de vurderingene som skal tas.  

 

Barn påvirkes av ulike faktorer i skolemiljøet, samtidig som de forholder seg til mange 

ulike ansatte. Internkontrollrutiner er derfor nødvendig for at skolen skal kunne arbeide 

helhetlig med skolemiljøet, slik at barneperspektivet ivaretas. Utfordringen ligger i få 

skolene til å arbeide ut i fra de krav lovgivningen stiller.  

 

Undersøkelser viser at den pedagogiske kompetanse er mer praktisk i sin karakter, uten den 

samme systematikk og metodikk som den juridiske metode. Ofte blir også juridiske 

overveielser fra en pedagogisk synsvinkel forstått å være mer regelbundne og preget av 

formaliteter.
401

 Uklarheter knyttet til saksbehandlingsplikten, herunder når skolen må fatte 

enkeltvedtak, antar jeg kan forsterker dette. I utgangspunktet er en saksbehandlingsplikt bra 

av hensyn til elevens rettssikkerhet. Dette har sammenheng med at prosessen blir viktigere 

jo mer upresis en rettighet er.
402

 Lovgiver bør klargjøre særskilte spørsmål rundt 

saksbehandlingsplikten slik at den blir fulgt. 

  

At skolene følger loven, er kommunens ansvar. Kommunen må sørge for den nødvendige 

kompetanseutvikling skolens ansatte trenger for å ivareta sine oppgaver, samt føre tilsyn 

med at skolen følger opp de krav som stilles. Når felles nasjonalt tilsyn viser at kommuner 

                                                 

401
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402
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og skoler ikke gjør det som trengs for å sikre barn et godt psykososialt miljø, kan det 

spørres om kommunen burde føre primærtilsynet med egen skolevirksomhet. 

 

Samtidig som elevene under behandlingen i stortingskomiteen ble gitt en individuell 

rettighet, var det også flertall for at det burde være et uavhengig statlig tilsynsorgan med 

sanksjonsmuligheter. Dette for å sikre at rettigheten ble innfridd. Stortingskomiteens 

flertall ba Regjeringen komme tilbake til dette.
403

 Åtte år er gått, ingen ting har skjedd. 

 

Stortinget har valgt å gi barn en individuell rettighet til et godt psykososialt miljø på et 

sparsomt utredet lovforarbeid. Lovnader om et uavhengig statlig tilsyn, er heller ikke fulgt 

opp. Etter mitt syn viser dette at det ikke er blitt gjort tilstrekkelig for å følge opp barns rett 

til et godt psykososialt miljø. Lovgiver bør fullføre det arbeid som er påbegynt – av hensyn 

til barnas beste. 
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