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Sak nr.   Dato 
002/19 Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 6/2018 og 1/2019 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
15.01.2019 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 14.01.2019 1401479 

22.11.2018 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 22.11.2018 1397692 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 14.01.2019 Fra kl. 15:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2019 Til kl. 15:15 Møtested: Telefonmøte - Administrasjonen 
sitter på møterom 2 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Arnt Pedersen H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. Gro Anita Olsen og Arnt Pedersen deltok pr. telefon. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): Ber om status for akuttberedskap barnevern 
Dagsorden med merknad ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Nils-Christian Steinbakk: 
Kommunalsjef svarte. Vi har pr. i dag avtale med Sørfold og Hamarøy kommune og vil 
etterhvert få inn Tysfjords sørvestside. Beredskapen startet fra 01.01.2019. Politiet er godt 
fornøyd med ordningen. Det er fortsatt forhandlinger med de ansatte. Det er foreløpig litt for få i 
vaktordningen, men skal får dette i orden. Sørfold er ikke en del av vaktordningen. Telefoner 
ang. Hamarøy går hit, men hvis det er mulig rykker de lokalt ut. 

 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 15.01.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 

  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/19 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - 

Planens anleggsdel 
 

 
 
  



Side 3 
 

001/19: Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Planens anleggsdel 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens prioriteringer av spillemiddelsøknader for 2019 vedtas som Fauske 
kommunes prioriteringer og oversendes Nordland fylkekommune for videre behandling. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 14.01.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 001/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannens prioriteringer av spillemiddelsøknader for 2019 vedtas som Fauske 
kommunes prioriteringer og oversendes Nordland fylkekommune for videre behandling. 
 

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 22.11.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2018 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Arnt Pedersen H 
 
Varamedlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Evenstrøm 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): 
1. Ber om status om etablering av akuttberedskap i barnevernet. 
2. Ber om at tilsynsrapporter innenfor samhandlingsområdet blir lagt som referat til 
utvalget. 
3. Ber om statusrapport for barnehage: 1. Venteliste og 2. Status for 
utbyggingsprosjektene på Vestmyra og i Valnesfjord 

· Gro Anita Olsen (FL): 
1. Ber om status for sykemeldinger innen flyktningetjenesten 
2. Mobbeknappen fungerer ikke - Er det teknisk svikt? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Tema: Enhet kultur v/enhetsleder Ketil Hugaas 

Orientering om rådmannens forslag til budsjett 2019 v/økonomisjef Kariann Sørdahl 

Andreas Vestvann Johnsen (AP) innvilget permisjon fra og med sak 43/18. 



Side 2 
 

Svar på spørsmål: 

· Nils-Christian Steinbakk: 
Pkt. 1. Kommunalsjef orienterte. I rute for oppstart 01.01.2019. Setter opp organisasjon 
internt. Tilbud om kjøp av tjenesten er sendt til Sørfold, Haramrøy og vestsiden av 
Tysfjord med 55,- pr. innbygger. 
Pkt. 2. Kommunalsjef orienterte. Tilsynsrapport Valnesfjord skole har vi ventet på. 
Endelig versjon kommer til neste møte. 
Pkt. 3. Enhetsleder barnehage svarte. Totalt 55 på venteliste, men noen har søkt veldig 
tidlig. Ikke mer kapasitet bemanningsmessig i de nye prosjektene, utenom arealmessig 
Valnesfjord. På Erikstad er arbeidet med uteområdet igangsatt, innearbeidet starter i  
løpet av neste uke. Vestmyra er satt litt på vent pga. Valnesfjord - kapasitet på arkitekt. 

· Gro Anita Olsen: 
Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. HEMIS er koblet til. Foreløpig rapport kommer i morgen. Er 
bekymret. Må sette inn tiltak. Må dimensjonene tjenesten etter brukerne. 
Pkt. 2. Enhetsleder skole svarte. Mobbeknappen fungerer nå, kan ha vært teknisk svikt.  
Kommunalsjef svarte. Ber om at man gir tilbakemelding hvis man oppdager at den ikke 
fungerer, slik at dette kan bli tatt opp med IT. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.11.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
034/18 Godkjenning av møtebok  

035/18 Delegerte saker i perioden  

036/18 Referatsaker i perioden  

037/18 Betalingsregulativ 2019  

038/18 Hauan lysløype - demontering av anlegget  

039/18 Fauske frivilligsentral - spørsmål rundt fremtidig drift fra 
høsten 2019 

 

040/18 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv  

041/18 Søknad om støtte til drift av "Fauskværingen"  

042/18 Søknad om støtte til særskilt kulturtiltak  

043/18 TIMS-rapportering 2018  

044/18 Eksamen grunnskole 2018  

045/18 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2019  

046/18 Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauskeskolen  

047/18 Årsmelding 17/18  

 
 
  



Side 4 
 

034/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 og 5/2018 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 034/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 og 5/2018 godkjennes. 

 
 
 
035/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
OPKU- 035/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
036/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 036/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
037/18: Betalingsregulativ 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 20.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 123/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 037/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
 
 
038/18: Hauan lysløype - demontering av anlegget 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Lysløypa i Hauan demonteres i sin helhet og avfall deponeres på godkjent mottak.  
Hauan lysløype blir deretter tursti uten belysning for byområdet og nærskolen.     
Kostnad for rivning på 1,0 mnok innarbeides i budsjett for 2019 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sees i sammenheng med budsjett 2019. 
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FL's utsettelsesforslag ble vedtatt 3 (3FL) mot 2 (1AP, 1H) stemmer. 

 
OPKU- 038/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og sees i sammenheng med budsjett 
2019. 

 
 
 
039/18: Fauske frivilligsentral - spørsmål rundt fremtidig drift fra høsten 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske Frivilligsentral opprettholder inntil videre det samme budsjettmessige driftsnivå og 
bemanning som nå. 
 
Tilknytning og bevilling vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. 
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 039/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Frivilligsentral opprettholder inntil videre det samme budsjettmessige driftsnivå og 
bemanning som nå. 
 
Tilknytning og bevilling vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. 

 
 
 
040/18: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
· Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv forlenges og gjøres gjeldende ut 

2019.  
· Planens anleggsdel skal likevel rulleres og danne grunnlag for søknad om tildeling 

av spillemidler i 2019. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 040/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv forlenges og gjøres gjeldende ut 
2019.  

· Planens anleggsdel skal likevel rulleres og danne grunnlag for søknad om tildeling 
av spillemidler i 2019. 

 
 
 
041/18: Søknad om støtte til drift av "Fauskværingen" 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 10.000.- til drift av «Fauskværingen». 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 041/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det bevilges kr. 10.000.- til drift av «Fauskværingen». 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 

 
 
 
042/18: Søknad om støtte til særskilt kulturtiltak 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 27.500.- som kommunalt tilskudd til innkjøp av tråkkemaskin for 
Fauskeidet IL. 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 042/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det bevilges kr. 27.500.- som kommunalt tilskudd til innkjøp av tråkkemaskin for 
Fauskeidet IL. 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 
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043/18: TIMS-rapportering 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Rapporten tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 043/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
044/18: Eksamen grunnskole 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 044/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
045/18: Orienteringssak tilskudd private barnehager 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 045/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
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Saken tas til orientering. 
 
 
 
046/18: Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauskeskolen  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte ordensreglement for skolefritidsordningen SFO i Fauske kommune vedtas og er 
gjeldene fra 01.01.2019 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 046/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte ordensreglement for skolefritidsordningen SFO i Fauske kommune vedtas og er 
gjeldende fra 01.01.2019 

 
 
 
047/18: Årsmelding 17/18 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Årsmelding PPT Indre Salten 2017/18 tas til etteretning 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 047/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Årsmelding PPT Indre Salten 2017/18 tas til etteretning. 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/2485     
 Arkiv sakID.: 18/3380 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
003/19 Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Oversendelse endelig tilsynsrapport om skolens arbeid med elevenes skolemiljø - Fauske 
kommune, Valnesfjord skole 
 
 
2, Fauske Frivilligsentral - Protokoll fra styremøte 201118 
 
 
3, Invitasjon til årsmøte 2019 - 27. mars 2019 
 
 
4, Barnevernstjenesten - Månedsrapport desember 2018 
 
 
5, Barnevernstjenesten - Månedsrapport januar 2019 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

 

Besøksadresse: Statens Hus Oppvekst- og utdanningsavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no 
Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland 
Postadresse: Postboks 1405 Telefaks: 75 52 09 77 Organisasjonsnr.: 974 764 687 

 8002 Bodø   

 
 
 
 

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 

Saksb.: Håkon Baltzersen 
e-post: fmnohba@fylkesmannen.no  

Tlf: 75 53 16 77 
Vår ref: 2018/1671  

Deres ref:  
Vår dato: 15.11.2018 

Deres dato:  
Arkivkode: 632.3 

 
 
 
 
Oversendelse endelig tilsynsrapport om skolens arbeid med 
elevenes skolemiljø - Fauske kommune, Valnesfjord skole  
 
Vedlagt følger endelig tilsynsrapport fra vårt tilsyn med  
Fauske kommune – Valnesfjord skole.  
 
Fylkesmannen varslet 20.03.17 tilsyn med skolens arbeid med elevenes skolemiljø i Fauske 
kommune, Valnesfjord skole. Foreløpig rapport ble sendt til kommunen for kommentar, med 
frist for tilbakemelding 01.11.18. 
  
Fauske kommune har ikke hatt kommentarer til rapporten. Fylkesmannen har avdekket 
brudd på regelverket som beskrevet i tilsynsrapporten. Fauske kommune gis derfor frist til 
30.01.19. med å rette bruddene og dokumentere for Fylkesmannen for hvordan dette er 
gjort. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Guri Adelsten Iversen (e.f.)  
utdanningsdirektør Håkon Baltzersen 
 rådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 

Kopi til: 
Valnesfjord skole Skoleveien 6 8215 Valnesfjord 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

TILSYNSRAPPORT 
 

Skolens arbeid med 
elevenes skolemiljø 
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Sammendrag 
Tema og formål 
Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med skolens arbeid med elevenes skolemiljø. I dette 
tilsynet ser vi på hvordan skolen følger opp aktivitetsplikten som beskrevet i 
opplæringsloven § 9 A-4. Vi ser i tillegg på hvordan skolen arbeider for å følge opp 
plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og 
godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-8. 

Det overordnede målet for tilsynet er å bidra til at alle elever i grunnopplæringen 
opplever et trygt og godt skolemiljø. Formålet med tilsynet er å sjekke om skolen følger 
opplæringsloven med forskrifter, og å bidra til bedre regelforståelse og regeletterlevelse i 
kommuner og skoler. 

Gjennomføring 
Etter varsel om tilsyn av 20.03.18, har skolen sendt inn dokumentasjon. Rektor og 
lærere har gjennomført en egenvurdering i RefLex. 16.05.18 ble det gjennomført stedlig 
tilsyn ved Valnesfjord skole hvor rektor og utvalgte lærere ble intervjuet. Vi har også hatt 
samtaler med elever og foreldre. Det ble gjennomført sluttmøte 19.10.2018. Fauske 
kommune, Valnesfjord skole, gav tilbakemelding på rapporten 31.10.18.  

Fylkesmannen har nå vurdert skriftlige og muntlige opplysninger.  

Avdekkede brudd på regelverket 
Oppfyllelse av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø skjer på skolen. Det er 
skoleledelsen og de ansatte som i det daglige må arbeide for at elevene skal oppleve at 
det er trygt og godt å være på skolen. Kommunen som skoleeier er likevel øverste 
ansvarlige for at pliktene i opplæringsloven blir oppfylt. Skoleeier må ha et forsvarlig 
system for å sikre at kravene i opplæringsloven og tilhørende forskrifter blir oppfylt. 
Kommunen er derfor adressat for eventuelle pålegg om retting i samsvar med 
opplæringsloven § 13-10 første ledd. 

Fylkesmannen har avdekket forhold som tilsier at praksis må endres. 

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brudd på regelverket som er 
avdekket under tilsynet. Fristen er 30.01.19. Dersom brudd på regelverket ikke er rettet 
innen fristen, vil Fylkesmannen i Nordland vedta pålegg om retting med hjemmel i 
kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og 
vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.  
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1 Innledning 

Vi fører tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven kapittel 10 A. 

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller opplæringsloven med forskrifter. 

Dersom Fauske kommune/Valnesfjord skole ikke følger regelverket, kan vi pålegge 
retting etter at kommunen har fått en frist for å rette. 

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 
blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Vi gir derfor eventuelle pålegge i 
tilsynet til kommunen som har ansvaret for at skolen retter opp brudd på regelverket. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre 
tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. 

1.1 Kort om skolen 

Fauske kommune har 1041 elever fordelt på 6 skoler skoleåret 2017/18.  

Valnesfjord skole ligger 13 km vest for Fauske, og pr august 2017 har skolen 130 elever 
fordelt på trinnene 1 – 7 og 63 elever på trinnene 8 - 10. Det jobber 21 lærere på skolen, 
15 av disse har kontaktlærerfunksjon. Ledelsen består av rektor og 
undervisningsinspektør.  
 
Skolen ligger i flotte naturområder, som brukes mye. I tilknytning til skolen ligger det 
også en kunstgressbane. Ny skole skulle vært tatt i bruk fra skoleåret 2018/19. Grunnet 
manglende godkjenning, er dette på nåværende tidspunkt utsatt.  

1.2 Om gjennomføringen av tilsynet  

Vi åpnet tilsyn med Fauske kommune i brev av 20.03.18. Dere ble bedt å levere 
dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. 

Skolemiljø er temaet for tilsynet. Vi har kontrollert følgende undertemaer: 

1. Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved 
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. 
opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-4 

2. Plikten til å umiddelbart varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som 
arbeider på skolen krenker en eller flere elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-
4 og 9 A-5 

3. Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 
og 9 A-4 

4. Plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et 
trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-8 første ledd 
 

Formålet med tilsynet er å kontrollere om Fauske kommune følger regelverket i kapittel 
9a i opplæringsloven med forskrifter.  
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Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 
 
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 20.06.18. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner.  

Fylkesmannen skal være bevisst på at tilsynet legger beslag på ressurser i kommunen 
som kommunen ellers kunne brukt til andre tilbud og oppgaver, og vi har et ansvar for at 
tilsynet ikke blir mer omfattende enn nødvendig for å realisere formålet med tilsynet. 
Grunnet planlagt pakking og innflytting i ny skole, ble sluttmøtet derfor avtalt 24.8.18. 
 
20.8.18 hadde tilsynsleder og rektor en telefonsamtale der det fremkommer at rektor 
ønsker å utsette sluttmøtet fordi det nå måtte flyttes tilbake til den gamle skolen i 
påvente av utbedringer og ferdigattest på ny skole som ikke var klar. Rektor og 
tilsynsleder avtalte ny samtale 3.9.18, da kommunens rapport over skolens mangler 
skulle være ferdig. Fristen for rapporten ble fra kommunes side utsatt til 7.9.18. 21.9.18 
holdt Fauske kommune et orienteringsmøte hvor det fremkom at skolen ikke ble klar til 
bruk før etter juleferien.  

Sluttmøte ble avholdt 19.10.18, med rektor, inspektør og involverte lærere, 
kommunalsjef oppvekst og kultur, enhetsleder skole og skolefaglig rådgiver. Tilsynsleder 
gjennomgikk de funn som var gjort og varsel om pålegg om retting av disse.  

Dere har svart på innholdet i den foreløpige rapporten innen fristen 2.11.18, og det kom 
ingen innvendinger på våre funn, ut over en feil som ble funnet. Denne er rettet opp.  
Dere skriver i tilbakemeldingen at dere har tatt rapporten til etterretning, og at dere er i 
gang med å lukke de avvik som fremkom i rapporten. 

1.3 Om tilsynsrapporten 

Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg i hovedsak på opplysninger som kommer 
frem i: 

 dokumentasjonen dere har sendt inn (se oversikt i vedlegg) 
 informasjonen fra våre egne systemer og offentlige registre 
 intervjuene og samtalene med rektor, lærere, elever og foresatte 

Tilsynsrapporten inneholder informasjon om hvilke pålegg som er aktuelle å vedta etter 
at rettefristen etter kommuneloven § 60 d er utløpt. 

Tilsynsrapportene er et offentlig dokument. Vi publiserer våre tilsynsrapporter på vår 
hjemmeside. 
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2 Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke 
og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

2.1 Rettslige krav  

Alle som jobber på skolen, skal ha kunnskap om at det er elevens 
egen opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt 
skolemiljø 

Det er elevens egen subjektive opplevelse av skolemiljøet som avgjør om elevens rett til 
et trygt og godt skolemiljø er oppfylt. For at dere skal kunne oppfylle aktivitetsplikten, 
må alle ta utgangspunkt i hvordan eleven selv opplever at skolemiljøet virker på egen 
helse, trivsel og læring, jf. opplæringsloven §§ 9 A-2 og 9 A-3 andre ledd.  

Alle som jobber på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt 
skolemiljø  

Plikten til å følge med varierer ut fra hvilken rolle, oppgaver og posisjon den voksne har 
på skolen, jf. opplæringsloven § 9 A-4 første ledd. Alle som jobber på skolen må kjenne 
til hvordan de i sin arbeidshverdag skal være årvåkne for forhold eller oppførsel som kan 
tyde på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dere skal følge spesielt godt med 
på hvordan elever med en særskilt sårbarhet har det på skolen. Dere må skaffe dere 
informasjon fra elevene om hvordan de opplever skolemiljøet.  
 
 
 

Alle som jobber på skolen, skal gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig 

Plikten til å gripe inn omfatter andre typer handlinger enn handlinger forbundet med å 
sette inn tiltak, jf. opplæringsloven § 9 A-4 første ledd. Plikten til å gripe inn handler ofte 
om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for eksempel ved å bryte opp en slåsskamp 
eller stanse annen fysisk krenkelse, stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og 
irettesette elever som krenker andre elever verbalt. Alle som jobber på skolen, skal ha 
nulltoleranse mot krenkelser som for eksempel utestenging, isolering, baksnakking, 
mobbing, vold, diskriminering og trakassering.  
 
Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor ved mistanke om eller kjennskap 
til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor om all mistanke om eller kjennskap til at en 
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd. 
Terskelen for hva som skaper mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt 
og godt skolemiljø, skal være lav. Å ha en mistanke om at en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen, vil si å ha en følelse av eller antagelse om at eleven ikke har det bra. De 
som jobber på skolen, skal gi eleven beskjed om at de kommer til å varsle rektor om 
saken, med mindre dette hindrer at de kan varsle rektor raskt nok. I noen tilfeller vil det 
være nødvendig å varsle rektor straks, mens i andre tilfeller kan det være forsvarlig å 
vente noe lenger. 
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Rektor skal varsle skoleeieren om alvorlige tilfeller, jf. opplæringsloven § 9 A-4 andre 
ledd andre punktum. Eksempler på hva som er alvorlig, er saker der krenkelsene er 
særlig voldelige eller på andre måter svært integritetskrenkende, der flere elever alvorlig 
har krenket en enkeltelev, eller der skolen over noe tid ikke har klart å løse en sak.  

Skolen skal undersøke alle saker 

Etter at rektor har fått varsel om mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø, skal dere undersøke saken så snart som mulig, jf. 
opplæringsloven § 9 A-4 tredje ledd. Tilsvarende gjelder tilfeller der en elev sier ifra om 
at han eller hun ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt.  

Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og 
hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Hvis 
undersøkelsen viser at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, eller eleven selv har 
sagt fra om dette, må dere bruke informasjonen til å vurdere hvilke tiltak dere skal sette 
inn. Dere må innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om én eller 
flere elever opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt. For at saken skal være godt 
nok opplyst, må dere snakke med alle elevene som kan belyse saken.  

En elev som er involvert i saken, har rett til å uttale seg. Eleven skal få nødvendig 
informasjon for å kunne ta stilling til om han eller hun vil uttale seg, hva saken gjelder, 
og hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre samtalen. Dere skal tilrettelegge og 
ufarliggjøre samtalen og sørge for at den er tilpasset elevens modenhetsnivå. Eleven kan 
ha med seg foreldrene eller andre som støtte eller få dem til å uttale seg på sine vegne. 
 
 
 

Eleven skal få uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen 

Eleven skal få nødvendig informasjon for å kunne ta stilling til om han eller hun vil uttale 
seg, hva saken gjelder, og hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre samtalen, jf. 
opplæringsloven § 9 A-4 femte ledd. Dere skal tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen og 
sørge for at den er tilpasset elevens alder og modenhetsnivå. Eleven kan ha med seg 
foreldrene eller andre som støtte, eller få dem til å uttale seg på sine vegne. 

Skolen skal sette inn tiltak for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø 

Plikten til å sette inn tiltak gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at eleven ikke 
opplever skolemiljøet som trygt og godt, jf. opplæringsloven § 9 A-4 fjerde ledd. Årsaken 
kan være noe som skjer utenfor skoletiden eller skolens område.  

Dere skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak. 
Vurderingene skal basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og 
anerkjent av kompetente fagmiljøer. De egnede tiltakene skal gjøre det som er 
tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø.  

Dere må aktivt søke etter mulige og egnede tiltak, og sette inn de tiltakene som er 
tilgjengelige for skolen. Dere må tilpasse tiltakene til saken og elevens helhetlige behov. 
Samlet sett skal dere gjennomføre de tiltakene som med rimelighet kan forventes av 
dere i den enkelte saken. Tiltakene må være lovlige etter opplæringsloven. 
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Dere må ta stilling til hva som er elevens beste i saken. Da må dere vurdere elevens syn 
på hva som bør være innholdet i aktivitetsplanen, elevens identitet og karaktertrekk og 
egenskaper, familiemiljø og nære relasjoner, beskyttelse, omsorg og sikkerhet, sårbarhet 
eller sårbare situasjoner, elevens rett til liv og utvikling, elevens fysiske og psykiske 
helse og elevens rett til utdanning. Det skal sterke hensyn til for at dere kan sette 
elevens beste til side. Dere må ta stilling til hvor stor vekt elevens beste skal ha. 

Hvis dere setter inn tiltak som berører andre elever enn den som ikke har et trygt og 
godt skolemiljø, må dere vurdere hva som er til disse elevenes beste. Ved motstrid 
mellom hensynet til de forskjellige elevenes beste, må dere avgjøre om det er mulig å 
finne en løsning som ivaretar alle hensynene og elevene.  

Skolen skal dokumentere hva den gjør for å følge med, gripe inn, varsle og 
undersøke saker 

Dere skal dokumentere det dere har gjort i hver enkelt sak, og det er ikke tilstrekkelig å 
vise til rutiner eller planer for hvordan dere skal oppfylle aktivitetsplikten jf. 
opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd. Når det gjelder plikten til å sette inn egnede 
tiltak, er den skriftlige aktivitetsplanen god nok dokumentasjon.  

2.2 Våre observasjoner og vurderinger  

I egenvurderingen i RefLex har lærere på ulike klassetrinn, samt rektor svart på spørsmål 
om plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke 
eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Videre har lærere og 
rektor også svart på spørsmål om plikten til å arbeide kontinuerlig og systematisk for å 
fremme et trygt og godt skolemiljø. I egenvurderingen er det også svart på spørsmål om 
plikten til å informere og involvere elever og foreldre.  

Vi har observert at rektor og lærere er uenig i noen av svarene. Rektor har i stor grad 
redegjort for sine svar, mens lærere i liten grad har gjort dette.  

For tilsynet har kommunen lagt frem flere dokumenter, blant annet møtereferater, 
inspeksjonsplaner, evalueringer, etiske retningslinjer og tiltaksplan for psykososialt miljø. 
Planen for psykososialt miljø er oppdatert for skoleåret 2017/18 og inneholder blant 
annet lovhenvisninger og viktige utdrag fra det nye lovkapitelet. Denne planen 
inneholder også «saksgangen ved mistanke om mobbing», samt skjemaet «Klage på 
elevenes skolemiljø § 9A», heretter bare kalt 9 A-skjema.  

Rektor og lærere har i egenvurdering svart at de tar utgangspunkt i elevens subjektive 
opplevelse av situasjonen når de vurderer om en elev har et trygt og godt skolemiljø. 
Rektor sier at den nye loven har gjort det nødvendig med en holdningsendring, og at 
skolens nye tiltaksplan belyser dette. Alle involverte elever blir alltid hørt, men det 
fremkommer fra intervjuer at det kanskje ikke er alltid at elevene blir hørt godt nok.  

Rektor skal sikre at alle som jobber på skolen, følger med på om elevene har et trygt og 
godt skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på elever som kan være særskilt 
sårbare. I RefLex svarer alle ja på at dette blir gjort. Rektor har utdypet at skolen er med 
i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBSM), og at personalet igjennom 
dette arbeidet har brukt fellestid på å kunne kjenne igjen tegn på at en elev ikke har det 
trygt og godt. Dette blir bekreftet av ytterligere en lærer i RefLex. Selv om alle svarer at 
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de har nok kompetanse til å gjenkjenne tegn på at eleven ikke har et trygt og godt 
skolemiljø, viser intervjuer at det er stor usikkerhet rundt innholdet i dette kravet. Vi ser 
at rektor har satt i gang arbeidet med dette, og gitt informasjon til de ansatte om plikter, 
men at det ikke er gitt innhold til disse pliktene. Tilsynet viser også at ansatte mener de 
har fått både for lite tid og at de er for lite skolerte. Fylkesmannen kan ikke se at rektor 
har en bestemt fremgangsmåte som sikrer at alle som jobber på skolen følger med på 
om alle elever har et trygt og godt skolemiljø.  

Lærerne oppgir i intervju at de følger med på elevene, men at det ikke foreligger en 
felles praksis for hvilke forhold de skal se etter. I Tiltaksplan – elevenes psykososiale 
miljø, punkt 2 – Skoleområdet, har skolen beskrevet hvilke oppgaver den voksne har ved 
inspeksjon. Skolen har også sendt inn utfyllende inspeksjonsplan for alle teamene. Da 
tilsynets representanter var på befaring i skolegården/klasserom i lunsjen, var det kun 2 
voksenpersoner å se rundt hele bygget og inne i bygget for mellomtrinn og 
ungdomstrinn. Bare en av dem hadde gul vest på seg. Skolen har oppgitt at de jobber 
intensivt med skolemiljøet på enkelte trinn og at ett område er spesielt viktig der 
inspeksjonen er utvidet. Heller ikke her var det noen voksenpersoner. Elever vi har 
snakket med ute i skolegården sier at «dette er vanlig», og at de voksne sjeldent er nede 
på fotballbanen veldig lenge eller i området bak ballbingen. Fylkesmannen kan ikke 
konkludere med at rektor sikrer at alle som jobber på skolen følger med på om elevene 
har et trygt og godt skolemiljø.  

Rektor kan ikke gi et kategorisk «ja» på om hun sørger for å gjøre alle som jobber på 
skolen kjent med elever som kan være særskilt sårbare, men sier at disse elevene alltid 
har med seg egen assistent på dager som kan oppleves ustrukturerte og kaotiske. Det 
kan være turdager, idrettsdager eller annet som skjer utenfor skolens område. For å 
bedre kunne oppfylle plikten til å følge med, bør begrepet sårbare elever være definert 
ved skolen, og skolen bør foreta en risikovurdering av hvem disse sårbare elevene kan 
være. Det er ikke gjort, og arbeidet rundt dette oppleves usystematisk. Rektor sier 
videre at det har vært episoder der skolen ikke har vært tidlig nok ute med informasjon, 
som har ført til uheldige hendelser. Intervjuer viser at informasjonsdelingen om sårbare 
elever i all hovedsak skjer på teamrommene, og at informasjon oftest deles på 
teammøter. Det blir også sagt i intervju at det kan være problematisk når skolen leier inn 
vikarer utenfra – ofte får ikke disse vikarene beskjeder og informasjon de burde hatt.  

I intervju med personalet ble det sagt at de ansatte griper inn ved negativ oppførsel. 
Dette er i tråd med opplæringsloven§ 9 A-4 første ledd hvor det følger at alle som 
arbeider på skolen skal gripe inn ved negativ oppførsel. Personalet forteller også det ikke 
tolereres dårlig oppførsel mot andre elever og at de griper inn straks de observerer dette. 
Personalet sier at rektor har gitt informasjon om plikten til å gripe inn, likevel signaliseres 
det at noen synes det er vanskelig og at de ikke har den praktiske kompetansen som 
kreves. Flere nevner at det kan være vanskeligst for dem som jobber på ulike trinn. 
Intervjuene viser samtidig at det ikke finnes en felles forståelse i personalet for hva som 
er en krenkelse eller ikke, eller hva som er forskjell mellom alvorlig og mindre alvorlig 
hendelse.  
 
Rektor har gitt informasjon om at alle som jobber på skolen skal griper inn mot 
krenkelser, og vi anser at lærere som regel gjør dette. Innholdet i plikten er likevel 
utydelig, lærerne er usikre på hva rektor forventer når det skal gripes inn og vi ser heller 
ikke at dette systematisk følges opp.  
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Alle som jobber på skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap 
til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dokumentet Tiltaksplan – elevenes 
psykososiale miljø som er sendt inn henviser til lovteksten der det står at «Alle som 
jobber på skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en 
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø». Videre står det at skolen har rutiner på 
hvordan en mistanke eller melding om mobbing skal håndteres. Rutinen beskriver at den 
voksne griper inn og varsler kontaktlærer og ledelse. Intervjuene viser at personalet 
kjenner til denne tiltaksplanen og at de vet at rektor skal varsles. Dette viser også svar i 
RefLex, saksgangen stemmer med tiltaksplanen for skolen.  

Rektor skriver at «alle SKAL varsle om de har mistanke om, eller observerer krenking», 
men også videre at det er «viktig å varsle direkte til ledelse ved vold og alvorlige 
krenkelser. Ved mindre alvorlige saker skal kontaktlærer vurdere om det er grunnlag for 
å melde sak.» Det fremkommer at personalet må ha jevnlige påminnelser om dette. 
Tilsynet viser at flere er usikre på denne plikten fordi avveiningen mellom hva som er 
alvorlig nok å melde til rektor er vanskelig og veldig personavhengig. Flere peker på at 
det er ulik oppfatning av denne terskelen i personalet, det finnes ingen felles forståelse 
som skal danne et grunnlag. Fylkesmannen kan ikke si at denne plikten er oppfylt når vi 
ser at skolen ikke har en felles forståelse, og fordi for mye ansvar hviler på den enkelte 
kontaktlærer å vurdere.  

Det må også foreligge en bestemt fremgangsmåte for hvilke saker personalet skal varsle 
om straks, og hvor raskt de skal varsle andre saker. Rektor skal sørge for at dette følges 
opp. Vi finner ikke at det er en kjent fremgangsmåte som sikrer hurtig saksgang i 
varslingen. På grunn av dette kan vi heller ikke konkludere med at rektor sikrer at alle 
som jobber på skolen varsler rektor så raskt som saken tilsier. 

Tiltaksplanen for psykososialt miljø sier ingenting om når rektor og/eller ansatte skal 
melde saken til skoleeier og skolen har ikke inkludert § 9 A-5 i sitt utdrag fra lovkapitelet 
når de har presentert de nye kravene i tiltaksplanen. Rektor har i egenvurdering svart på 
at hun varsler skoleeier i alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen ikke har klart å 
løse en sak. Hun skriver at hvis saken er så vanskelig at skolen ikke klarer å løse den, vil 
enhetsleder skole bli varslet, og sier også at dette har blitt gjort. Enhetsleder skole ved 
Fauske kommune bekrefter dette og vi finner vi det sannsynliggjort at rektor varsler 
skoleeier i tilfeller av alvorlige saker.  

Etter at rektor har fått varsel om mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø, skal skolen undersøke saken så raskt som mulig. 
Undersøkelsene skal få frem fakta om situasjonen, bakgrunnen for elevens opplevelse og 
hva i elevens omgivelser som påvirker hvordan eleven opplever skolemiljøet. Skolen må 
innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd. For at saken skal være godt 
nok opplyst, må dere snakke med alle elevene som kan belyse saken. Rektor og lærere 
svarer i egenvurderingen at de alltid undersøker saken så snart som mulig dersom de får 
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I intervju med 
rektor og lærere blir det sagt at elvenes opplevelse av skolemiljøet tas på alvor. Rektor 
skriver i egenvurderingen at alle impliserte elever og ansatte høres, og man prøver å gå i 
dybden for hva som er bakgrunnen for det som har skjedd. Personalet mener at elevene 
alltid blir hørt, men flere sier at det ikke alltid får fram fakta om situasjonen, og videre 
blir det også sagt at elevene ikke nødvendigvis føler at de blir hørt nok.  
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Skolen har et 9 A-skjema hvor alle saker registreres. Dette skjemaet brukes av og til av 
rektor, og i mindre alvorlige tilfeller av lærere. Utfylte skjema viser at det ikke 
dokumenteres om det gjøres undersøkelser ut over en samtale, her framkommer bare en 
konklusjon på undersøkelsen. Rektor skriver at logg over samtaler av mer hyppig art, for 
eksempel ved konflikter eller mistanke om mobbing, oppbevares hos lærer så lenge 
saken er aktiv. Logg over samtaler med rektor, blir oppbevart innelåst på rektors kontor.  

At sakene kan ligge på flere steder og ha flere ansvarlige, setter krav til et tydeligere 
system, som også inneholder oppfølging. Det er en svakhet at det ikke finnes et system 
mellom rektor og lærer i de tilfeller saken ligger hos den enkelte lærer. Ved sykdom eller 
endringer i personell kan slike saker bli avglemt, både hos lærere og rektor. Tilsynet 
viser at personalet er usikre på hvordan rektor håndterer en 9a-sak når den er meldt, og 
at det oppleves uklart hvem som skal gjøre hva. Rektor sier at hun tar møte med elever, 
og jobber med saken. Skolen har forelagt tilsynet 4 ulike versjoner av 9 A-skjemaet som 
skal brukes. 2 av disse er maler, 2 er utfylte skjema fra en avsluttede saker. I disse 
skjemaene fremkommer det ikke hvem som er ansvarlige for tiltakene, og det er heller 
ikke nedfelt ansvarlig for evaluering eller evalueringsdato for tiltakene.  

Selv om vi ser at saker undersøkes, er ikke denne plikten satt i system, med innhold og 
oppfølging. Fylkesmannen kan dermed ikke konkludere med at plikten til å undersøke er 
oppfylt. 

Skolen har sendt inn dokumentasjon som viser saksgangen i en innmeldt 9a-sak hvor en 
av elevene uttrykker at han føler seg mobbet. Saken ble først meldt til kontaktlærer, som 
meldte videre til rektor. 9 A-skjemaet er brukt, og viser at det er gjennomført 
elevsamtale med de involverte elevene innen 5 dager etter mottatt klage. Fylkesmannen 
finner det sannsynliggjort at skolen undersøker saken snarest mulig.  

Rektor skal sikre at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i 
aktivitetsplanen. I tiltaksplanen for psykososialt miljø står det at «Foreldre informeres om 
de tiltak som gjøres», og videre at «Skole, sammen med foreldre evaluerer». Ut fra 
skriftlige rutiner som er dokumentert i tilsynet, klarer vi dermed ikke å se at elevene blir 
involvert, annet enn i undersøkelsesfasen. Skolen har sendt inn flere 9A-klager i 
forbindelse med tilsynet. I ett av vedtakene står det å lese at «kontaktlærer og rektor 
hadde dette møtet med far» og videre «Følgende tiltak ble bestemt på møte med far og 
skole:». Slik som dette vedtaket framstår, vises det ikke at eleven får være med å uttale 
seg om tiltakene. I tillegg har Fylkesmannen gjort vedtak i sak om skolemiljø som ble 
sendt oss som klagesak før tilsynet. Her fremkommer det at eleven har vært i samtaler 
med skolen for å være involvert i skolens arbeid. I den ene av disse sakene ble det satt 
inn tiltak som også berørte andre elever enn eleven som opplevde å ikke ha et trygt og 
godt skolemiljø. Denne eleven fikk uttale seg om tiltaket. Personalet sier i intervjuene at 
alle elever får uttale seg om hva saken gjelder. Det blir videre sagt at rektor ofte tar 
samtale med elev, kontaktlærer og foreldre som et tiltak. 

Svarene og dokumentasjonen som er fremlagt tilsynet er så motstridende at vi ikke kan 
konkludere med at rektor sikrer at eleven alltid får uttale seg om innholdet i 
aktivitetsplanen. For å overholde lovkravet, må eleven alltid få mulighet til uttale seg.  

Dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt, må rektor sikre at 
skolen setter inn egnede tiltak. For å gjøre det, må skolen ta stilling til hva som er 
barnets beste i saken. Da må skolen vurdere elevens syn på hva som bør være innholdet 
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i aktivitetsplanen. Ofte vil det være behov for flere tiltak i sammenheng for at tiltakene i 
sum skal være egnet til å løse problemet. Tiltakenes egnethet henger dermed nøye 
sammen med elevens rett til å bli hørt. Når vi har konkludert med at eleven ikke alltid 
blir hørt, kan vi heller ikke konkludere med at tiltak skolen setter inn alltid er egnede.  

Skolen har sendt inn Tiltaksplan - elevenes psykososialie miljø, her står det blant annet 
hvilke oppgaver den voksne skal utføre under inspeksjon for å forebygge krenkelser. 
Eksempler på dette er involvering i elevaktiviteter, å gi ros og positiv oppmerksomhet, se 
etter og ta kontakt med elever som går for seg selv og virker ensomme, løse konflikter, 
ta elever ut av negative situasjoner og forebygge negative situasjoner ved å være 
oppmerksom.  

Vi kan likevel ikke se at det foreligger egne rutiner for hvordan skolen følger med og 
griper inn, varsler og undersøker - aktivitetspliktene er ikke fylt med innhold. Under 
intervju med lærerne kom det fram at ingen hadde dokumentasjon på hva som blir gjort 
for å oppfylle denne plikten. Det ble påpekt at de selv noterte saken ned i 9 A-skjemaet, 
men at det ikke forelå interne rutiner for å dokumentere denne plikten. Personalet er 
også usikre på hvor dette skjemaet skal oppbevares. Skolen har oppdatert tiltaksplanen 
inneværende år, men vi finner ikke at skolen på en god måte dokumenterer hva som blir 
gjort for å oppfylle plikten til å følge med, og gripe inn, varsle og undersøke jf. 
opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd. Skolen skal dokumentere hva som har blitt gjort i 
hver enkelt sak, det er ikke tilstrekkelig å vise til rutiner eller planer for hvordan skolen 
skal oppfylle aktivitetsplikten. Dokumentasjonen som er fremlagt i tilsynet, viser ikke hva 
skolen har gjort i enkeltsaker.  

Det som er fellesnevner i våre funn under temaet «Plikten til å følge med og gripe inn, 
varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har 
et trygt og godt skolemiljø», er mangler i skolens systematiske arbeid. Vi ser at skolen er 
godt i gang med å sette det nye lovkapitelet ut i praksis. Rektor har informert personalet, 
og stilt krav og forventninger opp mot dette, og planer er utarbeidet og kjent i 
personalet. Likevel er personalet usikre på hva pliktene innebærer i praksis, og vi ser at 
det er ulik forståelse. Vi får også bekreftet at personalet ikke er lojale mot felles 
bestemmelser som er tatt. Når rektor ikke følger opp eller evaluerer og sikrer dette 
arbeidet, fanges det ikke opp at det gjøres ulikt.  

2.3 Våre konklusjoner 

Rektor ved Valnesfjord skole  

- sikrer at alle som jobber på skolen har kunnskap om at det er elevens egen 
opplevelse som avgjør om eleven har et trygt og godt skolemiljø 

- sikrer ikke at alle som jobber ved skolen følger med på om elevene har et trygt og 
godt skolemiljø, og at de følger spesielt godt med på elever som kan være 
særskilt sårbare 

- sikrer ikke at alle som jobber ved skolen griper inn mot krenkelser som for 
eksempel utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering, dersom det er mulig 

- sikrer ikke at alle som jobber på skolen varsler rektor så raskt som saken tilsier, 
ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

- sikrer at skoleeier blir varslet om alvorlige tilfeller, inkludert tilfeller der skolen 
ikke har klart å løse en sak 
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- sikrer ikke at skolen undersøker saken når rektor mottar varsel fra en som jobber 
ved skolen, eller en elev sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt 

- sikrer ikke at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i 
aktivitetsplanen 

- sikrer ikke at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og 
godt skolemiljø ikke er oppfylt 

- sikrer ikke at skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å 
følge med og gripe inn, undersøke og varsle 

 

3 Plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak 
dersom en som jobber på skolen, krenker en 
eller flere elever  

3.1 Rettslige krav  

Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor straks ved mistanke om eller 
kjennskap til at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever 

Alle som jobber på skolen skal varsle rektor straks, dersom de får mistanke om eller 
kjennskap til at en som jobber på skolen krenker en eller flere elever, jf. opplæringsloven 
§§ 9 A-4 andre ledd og 9 A-5. Dersom det er en ansatt i skoleledelsen som krenker 
elever, skal den som jobber på skolen, varsle skoleeieren istedenfor rektor. 

Hva som er å krenke, skal dere tolke vidt. Det kan være direkte handlinger og verbale 
uttrykk rettet mot elever. I tillegg omfatter begrepet mer indirekte krenkelser som 
utestenging, isolering og baksnakking. Hvordan elevene opplevde krenkelsen, er uten 
betydning for plikten til å varsle. Det er tilstrekkelig med mistanke for at plikten til å 
varsle inntrer. Å ha en mistanke vil si å ha en følelse av eller antagelse om at en som 
jobber på skolen, krenker en eller flere elever.  

Dere skal gi elevene som har blitt krenket, beskjed om at dere kommer til å varsle rektor 
eller skoleeieren om saken, med mindre dette hindrer at dere kan varsle raskt nok. 

Rektor skal varsle skoleeieren straks, dersom det er mistanke om eller kjennskap til at 
en som jobber på skolen, krenker en eller flere elever, jf. opplæringsloven § 9 A-5. 

Skolen skal undersøke saken straks 

Dere må undersøke hva som har skjedd, om det har skjedd krenkelser og hvilke elever 
som er berørt, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 tredje ledd og 9 A-5. 

Hvis undersøkelsene viser at en som jobber på skolen har krenket elever, må dere 
undersøke hvordan elevene opplevde dette. Hvis det er elever som ikke har et trygt og 
godt skolemiljø som følge av krenkelsene, må dere bruke informasjonen til å vurdere 
hvilke tiltak dere skal sette inn.  

En elev som krenkelsen direkte retter seg mot har rett til å uttale seg. Eleven skal få 
nødvendig informasjon for å kunne ta stilling til om han eller hun vil uttale seg, hva 
saken gjelder, og hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre samtalen. Dere skal 
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tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen og sørge for at den er tilpasset elevens 
modenhetsnivå. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte eller få dem til 
å uttale seg på sine vegne. Dersom krenkelsen rettet seg mot en større gruppe elever, 
for eksempel en klasse, kan det være tilstrekkelig å snakke med klassen samlet eller 
med en del av elevene.  

Skolen skal straks sette inn tiltak for å gi eleven et trygt og godt skolemiljø  

Dere må vurdere tiltak mot den aktuelle personen som har krenket. Hvilke tiltak og 
reaksjoner som kan være aktuelle mot ansatte, styres blant annet av arbeidsrettslige 
regler. Slike reaksjoner er ikke regulert i opplæringsloven, og er derfor ikke en del av 
tilsynet. 

Hvis en eller flere elever opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø som følge av 
krenkelsen, gjelder skolens ordinære aktivitetsplikt. Dere skal så langt det finnes egnede 
tiltak, sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 
fjerde ledd og 9 A-5.  

Dere skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva som er egnede tiltak. 
Vurderingene skal basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og 
anerkjent av kompetente fagmiljøer. Et egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for 
å gi eleven et trygt og godt skolemiljø.  

Dere må aktivt søke etter mulige og egnede tiltak, og sette inn de tiltakene som er 
tilgjengelige for skolen. Dere må tilpasse tiltakene til saken og elevens helhetlige behov. 
Samlet sett skal dere gjennomføre de tiltakene som med rimelighet kan forventes av 
dere i den enkelte saken. Tiltakene må være lovlige etter opplæringsloven. 

Dere må ta stilling til hva som er elevens beste i saken. Da må dere vurdere elevens syn 
på hva som bør være innholdet i aktivitetsplanen, elevens identitet og karaktertrekk og 
egenskaper, familiemiljø og nære relasjoner, beskyttelse, omsorg og sikkerhet, sårbarhet 
eller sårbare situasjoner, elevens rett til liv og utvikling, elevens fysiske og psykiske 
helse og elevens rett til utdanning. Det skal sterke hensyn til for at dere kan sette 
elevens beste til side. Dere må ta stilling til hvor stor vekt elevens beste skal ha. 

Skolen skal dokumentere hva skolen gjør for å varsle og undersøke  

Dere skal dokumentere det dere har gjort i hver enkelt sak, og det er ikke tilstrekkelig å 
vise til rutiner eller planer for hvordan dere skal oppfylle aktivitetsplikten, jf. 
opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd. Når det gjelder plikten til å sette inn egnede 
tiltak, er den skriftlige aktivitetsplanen god nok dokumentasjon. 

3.2 Våre observasjoner og vurderinger  

I tilsynet har vi hatt intervju med rektor og lærere, og vi har sett på elevundersøkelsen 
og de resultatene om skolemiljø som fremgår der. I elevundersøkelsen høsten 2017 
oppgir 2,2 % av elevene at de har blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene.  

Alle som jobber på skolen, skal varsle rektor straks ved mistanke om eller kjennskap til 
at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever. Dersom det er en ansatt i 
skoleledelsen som krenker elever, skal den som jobber på skolen varsle skoleeieren 
istedenfor rektor.  
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Rektor sier at hun er trygg på at personalet varsler henne dersom elever krenkes av en 
ansatt, men sier hun har hatt få tilfeller der dette har skjedd. Videre sier hun at hun tror 
elever og foresatte har blitt gjort kjent med sine rettigheter og vil melde dette om det 
oppstår.  

Av dokumentasjonen som er innsendt, kan vi ikke se at skolen har en innarbeidet 
fremgangsmåte for hvordan ansatte skal varsle rektor dersom de har kjennskap til at en 
som jobber på skolen krenker en eller flere elever. Lovhenvisningen til § 9 A-5, som 
omhandler krenkelser utført av personalet, er ikke presentert i Tiltaksplan - elevenes 
psykososiale miljø. Denne planen omhandler ikke voksne som krenker elever i det hele 
tatt.  

Tilsynet viser samtidig at personalet ikke er sikker på at elever eller lærere alltid vil bli 
tatt på alvor, eller at rektor undersøker alle saker i de tilfeller det meldes om, eller 
mistenkes at ansatte krenker elever. Også her fremkommer det ulike oppfatninger av 
hvilke situasjoner som skal meldes fra om, og ikke. Det nevnes at enkelte lærere kan ha 
en tøffere «sjargong» rundt elever, enn andre har, og at også elevene har ulik terskel for 
hva de oppfatter som krenkelser. Det ble påpekt under intervju med lærere at vikarer og 
nyansatte ikke har noen rutiner å forholde seg til dersom en ansatt krenker en elev.  

På bakgrunn av dette kan vi ikke konkludere med at alle som jobber på skolen varsler 
rektor ved mistanke om eller har kjennskap til at en som jobber på skolen krenker en 
eller flere elever. Loven setter også krav til at varslingen skal skje raskt. Vi kan heller 
ikke se at det er en innarbeidet fremgangsmåte som tilsier at alle som jobber på skolen 
varsler rektor eller eventuelt skoleeier straks.  

Gjennom samtale med rektor kommer det frem at hun er kjent med plikten til å varsle 
skoleeier i tilfeller der noen som jobber på skolen krenker en eller flere elever. Personalet 
kjenner ikke til prosedyrer for hva som skal gjøres dersom noen i ledelsen krenker en 
elev. Skolen har ikke sendt inn dokumentasjon som sier noe om rutinene for dette, men 
enhetsleder skole ved Fauske kommune bekrefter at dette er blitt gjort.   

Dokumentasjonen skolen har sendt inn, viser ikke at skolen har en bestemt 
fremgangsmåte som sikrer at skolen undersøker alle saker der voksne har krenket 
elever, eller at dette gjøres så raskt som mulig. Intervjuer med personalet viser at de 
ikke er sikker på at elever eller lærere bestandig vil bli tatt på alvor, og er usikre på at 
rektor undersøker alle saker i de tilfeller det meldes eller mistenkes at ansatte krenker 
elever. Vi kan ikke konkludere med at rektor sikrer at skolen alltid undersøker saken 
straks ved mistanke eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller 
flere elever.  

I egenvurderingen svarer rektor at det settes inn tiltak der det er mulig hvis eleven ikke 
har det trygt og godt, og sier videre at hva som kan gjøres av tiltak tas opp i første 
samtale med eleven.  

I del 2 i denne rapporten, «Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og 
sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø», har vi konkludert med at eleven ikke får være med å uttale seg om 
tiltakene. Vi har ikke fått dokumentasjon som viser at skolen gjør noe annet i de tilfeller 
der elevene opplever at ansatte krenker. Vi finner det derfor sannsynlig at elever heller 
ikke får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen i de tilfeller der 
ansatte har krenket eleven.  
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Det rettslige kravet er at rektor må sørge for at skolen har en bestemt fremgangsmåte 
som sikrer at skolen alltid setter inn tiltak. Vi har i del 2 konkludert med at rektor ikke 
sikrer at elven ikke får være med å uttale seg om tiltakene. Dermed kan vi ikke si at det 
er sannsynlig at skolen straks setter inn egnede tiltak, og at disse følges opp i de tilfeller 
der ansatte krenker eleven.  

Skolen må også dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å varsle og 
undersøke i enkeltsaker. Personalet er usikker på om skolen har noen faste rutiner eller 
planer for hvordan skolen dokumenterer hva de gjør i hver enkelt sak. Skolen har sendt 
inn både maler og saksdokumenter for 9 A-saker. Vi ser at skolens 9 A-skjema blir brukt, 
og at det er foretatt undersøkelser i sakene, og at det står hva konklusjonene er. Det 
finnes ingen videre beskrivelse av hva som er gjort, ut over undersøkelsene. Vi kan 
derfor ikke konkludere med at skolen handler i tråd med det rettslige kravet i 
opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd.  

Også under dette temaet, «Plikten til å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en 
som jobber på skolen, krenker en eller flere elever», ser vi at det er mangler i det 
systematiske arbeidet ved skolen. En del av påleggene skyldes «følgefeil», der et varsel 
om pålegg vil føre til andre varsler om pålegg. Eksempelvis vil ikke skolen kunne få 
godkjent praksis med å høre eleven, dersom skolen i forkant ikke får godkjent praksis 
med å alltid undersøke saken godt nok. Dette fører igjen til at tiltakene ikke alltid kan 
ansees å være egnede.  
 
 

3.3 Våre konklusjoner 

Rektor ved Valnesfjord skole  

- sikrer ikke at alle som jobber på skolen, varsler rektor straks dersom de får 
mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller 
flere elever eller at de varsler direkte til skoleeieren dersom mistanken gjelder en 
i skoleledelsen. 

- varsler skoleeier straks dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en som 
jobber ved skolen, har krenket en eller flere elever 

- sikrer ikke at skolen undersøker saken straks ved mistanke om eller kjennskap til 
at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever 

- sikrer ikke at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i 
aktivitetsplanen 

- sikrer ikke at skolen straks setter inn egnede tiltak, dersom undersøkelsen viser 
at en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt 

- sikrer ikke at skolen dokumenterer hva skolen gjør for å varsle og undersøke 
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4 Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse 
tiltak  

4.1 Rettslige krav  

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan for eleven 

Dere skal lage en skriftlig plan som skal beskrive hvilken eller hvilke elever planen 
gjelder, hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak dere har planlagt, når dere skal 
gjennomføre tiltakene, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og når 
dere skal evaluere tiltakene, jf. opplæringsloven § 9 A-4 sjette ledd. 

Det er ikke formkrav til planen utover at den skal være skriftlig. En aktivitetsplan 
behøver ikke å knytte seg til én bestemt elev, men kan ta for seg en situasjon eller 
utfordring som omfatter flere elever. 

Eleven og foreldrene til eleven som saken gjelder, skal få de delene av aktivitetsplanen 
som omhandler eleven. Hvis eleven er over 18 år, skal ikke foreldrene få 
aktivitetsplanen, med mindre eleven selv ønsker det. 

Skolen skal gjennomføre tiltak i tråd med aktivitetsplanen 

Skolen må gjennomføre alle tiltakene som følger av aktivitetsplanen, jf. opplæringsloven 
§ 9 A-4 fjerde ledd. Det er rom for at dere gjør små praktiske endringer i 
gjennomføringen av tiltakene, dersom dere gjør dette i samråd med eleven og 
foreldrene. 

Skolen skal evaluere og tilpasse tiltakene  

For å kunne evaluere tiltakene slik det er bestemt i aktivitetsplanen, må dere skaffe dere 
tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, jf. opplæringsloven § 9 A-4 
fjerde ledd. Eleven som tiltakene gjelder, har rett til å uttale seg. Eleven skal få 
nødvendig informasjon for å kunne ta stilling til om han eller hun vil uttale seg, hva 
saken gjelder og hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre samtalen. Dere skal 
tilrettelegge og ufarliggjøre samtalen og sørge for at den er tilpasset elevens 
modenhetsnivå. Eleven kan ha med seg foreldrene eller andre som støtte eller få dem til 
å uttale seg på sine vegne.  

I mange tilfeller er det nødvendig å hente inn mer informasjon om hvordan tiltakene har 
virket. Dere må vurdere hvilke personer som kan gi slik informasjon.   

Dere må vurdere informasjonen dere har hentet inn om hvordan tiltakene har virket, og 
med bakgrunn i vurderingen må dere tilpasse tiltakene. At dere må tilpasse tiltakene, 
betyr at dere må endre tiltakene eller sette inn nye tiltak, dersom eleven fortsatt 
opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø. Evalueringen kan også føre til at dere 
forlenger tiltak som virker.  

Skolen skal sette inn tiltak så lenge eleven ikke opplever at skolemiljøet er trygt 
og godt, og det finnes egnede tiltak  
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Dere skal fortsette med å sette inn tiltak, så lenge eleven ikke opplever at skolemiljøet er 
trygt og godt, og det finnes egnede tiltak som skolen kan sette inn, jf. opplæringsloven § 
9 A-4 fjerde ledd.     

Det kan være tilfeller der aktivitetsplikten er oppfylt, selv om eleven og foreldrene 
fremdeles ikke er fornøyd med skolemiljøet. Det vil være tilfellet dersom dere har gjort 
alt som med rimelighet kan forventes av dere, og skolens planer for videre tiltak er i 
samsvar med et godt faglig skjønn.  

Dere skal informere elever og foreldre som mener at skolen ikke oppfyller 
aktivitetsplikten om at de kan melde saken sin til fylkesmannen, jf. forvaltningsloven  
§ 11 og opplæringsloven § 9 A-9 første ledd. 

Skolen skal dokumentere hva skolen gjør for å gjennomføre, evaluere og 
tilpasse tiltak 

Dere skal dokumentere det dere har gjort i hver enkelt sak, og det er ikke tilstrekkelig å 
vise til rutiner eller planer for hvordan dere skal oppfylle aktivitetsplikten jf. 
opplæringsloven § 9 A-4 syvende ledd. Når det gjelder plikten til å sette inn nye eller 
endrede tiltak, er den skriftlige aktivitetsplanen god nok dokumentasjon.  

4.2 Våre observasjoner og vurderinger  

Rektor og lærere svarer i egenvurderingen bekreftende på at skolen lager en skriftlig 
plan. Rektor sier at plan lages tvert etter samtaler og at tiltak blir skriftliggjort i plan. 
Kontaktlærer har hovedansvaret for gjennomføring av tiltak/plan. Lærer skriver at skolen 
har et eget 9 A-skjema som skal fylles ut og effektueres innen 5 virkedager. Rektor 
redegjør for at evaluering skjer jevnlig, og at det er vanskelig å sette dato for når tiltak 
skal avsluttes. Lærer beskriver at det er en situasjonsrapport med nærmere beskrivelse 
av en hendelse, hvilke tiltak som skal iverksettes og evaluering av tiltak. I tillegg skal det 
noteres ned hva som blir gjort i den videre oppfølgingen og samtaler med eleven.  

Skolen har dokumentert Tiltaksplan - Elevenes psykososiale miljø. Planen beskriver blant 
annet saksgang ved mistanke om mobbing. Under punkt 4 står det at det skal utarbeides 
tiltaksplan og det vises til mal for skjema Klage på elevens skolemiljø § 9 A (9 A-
skjema). Tilsynet viser at de ansatte er kjent med skolens tiltaksplan og 9 A-skjemaet. 
Skjema skal inneholde informasjon om hvilken eller hvilke elever planen gjelder, hvilket 
problem tiltakene skal løse (type krenkelse, nærmere beskrivelse og undersøkelse), 
hvilke tiltak skolen har satt inn, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene 
og evaluering av tiltakene. Slik Fylkesmannen har oppfattet det, har 9 A-skjemaet en 
todelt funksjon; det skal sikre dokumentasjon av hva skolen har gjort i saken, og danne 
grunnlaget for en skriftlig plan.  

Tilsynet viser at ingen av lærerne vi intervjuet har hatt elever med skriftlig plan. Vi har 
mottatt eksempler på utfylte 9 A-skjemaer, men det fremgår ikke av dokumentasjonen 
om dette er å regne som skriftlig plan/aktivitetsplan. Navnet på utfylt skjema er «Klage 
på elevenes skolemiljø § 9 A». Skolen omtaler likevel aktivitetsplan i tilsynet, og vi legger 
derfor til grunn at 9 A-skjemaet er skolens skriftlige plan/aktivitetsplan. Skolens 9 A-
skjema mangler felt for utfylling av dato for gjennomføring og evaluering av tiltak, og det 
vil da ikke være i samsvar med lovens krav. Videre må også eleven og foreldrene til 
eleven som saken gjelder, få de delene av aktivitetsplanen som omhandler eleven for å   
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oppfylle lovens krav. Vi konkluderer derfor med at skolen ikke har sannsynliggjort at de 
lager skriftlig plan i tråd med kravene i opplæringsloven § 9 A-4 sjette ledd.  

Tiltaksplan - Elevenes psykososiale miljø - saksgang ved mistanke om mobbing punkt 4 
beskriver at foreldre skal informeres om de tiltak som gjøres. Rektor redegjør for at 
skolen ikke sender aktivitetsplanen til elev og foreldre, men at lærer alltid har tett 
samarbeid med foreldre som får muntlig informasjon om tiltakene og evaluering av disse. 
Lærerne bekrefter dette. Fylkesmannen kan derfor ikke konkludere med at eleven og 
foreldrene saken gjelder får aktivitetsplanen fra skolen.  

Rektor skriver i egenvurdering at tiltakene i aktivitetsplanen gjennomføres, med mindre 
de endres i ettertid som følge av evaluering. Lærerne bekrefter dette. Rektor sier at hun 
gjennomgår lister og kontrollerer om det har vært fulgt opp. Hun etterspør logg fra 
lærerne. Logg over samtaler oppbevares hos lærer så lenge saken er aktiv der. Dersom 
saken utvikler seg til å bli mer inngripende, vil loggen legges i elevmappe på samme 
måte som klager på skolemiljø. Rektor viser også til at tiltakene blir evaluert, og at dette 
er en avsjekk om det har skjedd i samsvar med planen. Rektor sier at skolen ikke er helt 
i mål med arbeidet med sjekkliste enda. Det er uklart for Fylkesmannen hvem som eier 
skjema og når det eventuelt skifter eier (lærer/rektor). Tilsynet har ikke sannsynliggjort 
at rektor følger opp at skolen gjennomfører tiltakene i tråd med aktivitetsplanen.  

Rektor redegjør for at lærer alltid har tett samarbeid med foreldre, og at foreldre blir 
informert om tiltak og hvorvidt tiltakene fungerer. Foreldrene er viktige informanter. På 
denne måten får skolen kjennskap til hva eleven kommuniserer hjemme om tiltakene 
virker. Videre sier rektor at læreren spør eleven om eleven opplever endringer i jevnlige 
oppfølgingssamtaler. Lærerne bekrefter dette i egenvurderingsskjema. Rektor sier at 
skolen har et nært forhold til skolehelsesøster, og at de informerer hverandre til elevens 
beste. Lærerne bekrefter at de alltid vurderer hvem andre enn eleven som kan gi 
informasjon om hvordan tiltakene har virket, mens ingen besvarer hvorvidt skolen alltid 
innhenter slik informasjon. Rektor innhenter også informasjon fra andre ansatte når 
dette er aktuelt. 9 A-skjemaet som skolen bruker skal dokumentere hvordan skolen har 
fulgt opp eleven og hvem skolen har hatt samtaler med. 

Videre sier rektor at skolen jevnlig vurderer hvordan det går med eleven, og om det ser 
ut til at skolens tiltak virker. Skolen viderefører tiltak ved behov, eller endrer tiltak om 
det er formålstjenlig. Lærerne bekrefter at skolen alltid vurderer informasjonen om 
hvordan tiltakene har virket. Rektor sier at de går gjennom planer og spør seg om 
situasjonen er bra. Dersom elev og foreldre sier at de har det bra, da har planen virket. 
Rektor sier videre at hun ønsker sjekkliste slik at alle tiltakene blir evaluert.  

Både rektor og lærerne svarer bekreftende på at skolen alltid tilpasser tiltakene basert på 
vurderingen som skolen gjør. Rektor redegjør for at tiltakene fortsetter til elev og lærer 
vurderer at skolemiljøet er trygt. Noen ganger må lærer sikre at det blir bra og derfor 
videreføre tiltakene, på tross av at eleven sier at det er bra. Rektor og lærere bekrefter 
at skolen fortsetter å sette inn tiltak så lenge eleven ikke opplever at skolemiljøet er 
trygt og godt, og det fins egnede tiltak som skolen kan sette inn. Rektor sier riktignok at 
tiltak som ikke krever økt ressurs er lettere å få gjennomført. 

Rektor svarer at det er lagt inn spørsmål i skjema om hvordan skolen følger opp eleven, 
hvem skolen har samtaler med, m.m. Videre redegjør hun for at elevsamtaler og logger 
blir dokumentert, mens rektor er mer usikker på om samtaler med foreldre blir 
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skriftliggjort. Vurderinger fra samtaler blir tatt med i evaluering av tiltak. Lærerne svarer 
bekreftende på at skolen dokumenterer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om 
hvordan tiltakene har virket. Både rektor og lærerne svarer bekreftende på at de 
dokumenterer at skolen evaluerer tiltakene basert på informasjonen om hvordan 
tiltakene har virket, og tilpasser tiltakene basert på evalueringen. Rektor viser til at dette 
skal gjøres i evalueringsskjemaet, og at eventuelle endringer av tiltak eller videreføring 
av tiltak bør fremkomme der.  

Eleven som tiltakene gjelder, har rett til å uttale seg. Eleven skal få nødvendig 
informasjon for å kunne ta stilling til om han eller hun vil uttale seg, hva saken gjelder og 
hvorfor og hvordan dere skal gjennomføre samtalen. Saksgangen slik den er beskrevet i 
Tiltaksplan - Elevenes psykososiale miljø viser at skolen skal evaluere tiltakene, og 
skolen skal også evaluere tiltakene sammen med foreldrene. Planen sier imidlertid ikke 
noe om hvordan evalueringen skal sikre at elevens syn på hvordan tiltakene har virket, 
og hvilke endringer eleven ønsker fremkommer.  

Vårt hovedinntrykk er at skolen er i en prosess med å innarbeide de nye lovendringene 
for elevenes skolemiljø. Lærerne virker usikre på hvordan systemet fungerer etter at de 
har varslet rektor, hvem som skal gjøre hva og hva som skjer videre etter at saken er 
meldt. Dette kommer blant annet til uttrykk i at det er uklarheter om hvem som eier 
skolens 9 A-skjema til enhver tid. Rektor bekrefter at det trengs en sikring i form av en 
sjekkliste i skolens arbeid. Det synes som om systemet som skal sikre oppfølgingen i 
sakene, er sårbart på tilsynstidspunktet. 

Det fremgår av innsendte 9 A-skjema at elevene i de ulike sakene får medvirke i 
evalueringen av tiltakene. Skolen har dokumentert skriftlig plan i tilsynet, og 
Fylkesmannen vurderer at rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om 
hvordan tiltakene har virket, inkludert elevens syn, og hvilke endringer eleven ønsker. 
Skolen har loggført at de har hatt evaluerings- og oppfølgingsmøter med elever og 
foreldre som kan sannsynliggjøre at rektor sikrer dette.  

Vi har ikke mottatt reviderte aktivitetsplaner. De sakene som er forelagt tilsynet, har blitt 
avsluttet uten at revidering har vært nødvendig fordi eleven har fått gjenopprettet et 
trygt og godt skolemiljø. Vi har derfor ikke grunnlag for å konkludere med at rektor 
sørger for at skolen vurderer informasjonen om hvordan tiltakene har virket, og tilpasser 
tiltakene basert på vurderingen og elevenes syn. Vi kan av samme grunn ikke konkludere 
med at rektor setter inn tiltak så lenge eleven ikke opplever at skolemiljøet er trygt og 
godt, og det finnes egnede tiltak som skolen kan sette inn. 

Det er et rettslig krav at skolen skal dokumentere hva skolen har gjort i den enkelte sak. 
Hvis vi tar utgangspunkt i utfylte 9 A-skjema/aktivitetsplan, fremgår det hvilke tiltak som 
er satt inn for å etablere et godt og trygt skolemiljø. Det viser også at tiltakene er 
evaluert i samråd med elev/foreldre. Da vi kun har eksempler på saker som har blitt 
avsluttet, er det følgelig ikke dokumentert at skolen har tilpasset tiltak, da dette ikke har 
vært aktuelt. Vi finner derfor at skolen har dokumentert hva som blir gjort for å oppfylle 
plikten til å gjennomføre og evaluere i de aktuelle sakene. 

Skolen skal informere elever og foreldre som mener at skolen ikke oppfyller 
aktivitetsplikten om at de kan melde saken sin til Fylkesmannen. På spørsmål om skolen 
gjør dette, svarer rektor at informasjon om kapittel 9 A tidligere har vært gitt som 
informasjonsbrosjyre til foreldre ved skolestart. Denne informasjonen er nå lagt ut på 
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skolens hjemmeside. Foreldre i 1. klasse blir informert av rektor på første skoledag. 
Lærere informerer på klasseforeldremøter, og FAU får informasjon av rektor på 
konstituerende møte på høsten. Foreldrene vi møtte i tilsynet bekreftet at skolen har 
informert dem om nye lovkrav for elevenes skolemiljø. Fylkesmannen vurderer at skolen 
med dette har oppfylt sin veiledningsplikt overfor elever og foreldre som mener at skolen 
ikke oppfyller aktivitetsplikten, om at de kan melde saken til Fylkesmannen 

4.3 Våre konklusjoner 

- Valnesfjord skole lager ikke en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette 
ledd når skolen skal sette inn tiltak i en sak. 

- Eleven og foreldre saken gjelder får ikke aktivitetsplanen fra skolen. 
- Rektor følger ikke opp at skolen gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen. 
- Rektor sikrer at skolen innhenter tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene 

har virket. 
- Rektor sikrer at elevenes syn på hvordan tiltakene har virket kommer fram, og 

hvilke endringer eleven ønsker.  
- Skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å gjennomføre og 

evaluere tiltak. 
- Skolen veileder elever og foreldre om at de kan melde saken til Fylkesmannen.  

 

5 Plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig 
og systematisk for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø  

5.1 Rettslige krav  

Elevene skal få delta både i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for å skape et 
trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-8 første ledd. Elevene kan bli involvert 
gjennom for eksempel aktiviteter og dialog i hverdagen, og gjennom planlagte samtaler 
og møter. Hvordan elevene skal ta del i arbeidet, skal dere tilpasse til saken og elevenes 
alder og forutsetninger. Dere kan for eksempel sette av tid til å arbeide med skolemiljø 
som et fast tema i klassens time. 

Rektor skal jobbe for at alle som jobber på skolen, skal praktisere holdninger og verdier 
som bidrar til et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-3 første og andre 
ledd. Skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring, på trygghet og 
sosial tilhørighet. Arbeidet skal strekke seg lenger enn å hindre krenkelser, og det må 
omfatte holdninger, verdier, undervisningspraksis, relasjoner og ledelse. Rektor kan for 
eksempel legge til rette for at alle som jobber på skolen, kan diskutere etiske dilemmaer 
og bli bevisst på det etiske ansvaret som hviler på dem. 

Rektor skal jobbe for at lærerne skal etablere en positiv relasjon til hver enkelt elev, og 
at de skal fremme en positiv samhandling i klassemiljøet, jf. opplæringsloven § 9 A-3 
første og andre ledd. For å få til dette må lærerne ha nødvendige rammebetingelser og 
kompetanse. Eksempler på relevante rammebetingelser er klassestørrelse og 
stillingsprosent. 
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Skolen skal evaluere sitt samlede arbeid for et trygt og godt skolemiljø, jf. 
opplæringsloven § 9 A-3 andre ledd. Evalueringen må omfatte det forebyggende, 
kontinuerlige og systematiske arbeidet for å fremme et trygt og godt skolemiljø, hvordan 
dere oppfyller aktivitetsplikten og den skjerpede aktivitetsplikten, og hvordan dere 
informerer og involverer elever og foreldre. Dere må basere evalueringen på synspunkter 
fra elever, foreldre og ansatte. Det er tilstrekkelig å basere seg på synspunktene fra et 
utvalg av elever, foreldre og ansatte. Dersom evalueringen viser at dere ikke oppfyller 
kravene som følger av opplæringsloven kapittel 9 A, må dere gjøre endringer i måten 
dere jobber på, slik at kravene blir oppfylt. Dere må også gjøre endringer dersom 
evalueringen avdekker svakheter i skolens praksis som gir risiko for at kravene ikke vil 
bli oppfylt for fremtiden. 

5.2 Våre observasjoner og vurderinger  

På spørsmål om elevene blir involvert i arbeidet for å skape og opprettholde et trygt og 
godt skolemiljø, skriver rektor i egenvurderingen at klassene lager klasseregler hver 
høst. Elevrådet har psykososialt miljø som tema i løpet av skoleåret. Skolen har 
fadderordning. Ellers har skolen skogstur med blandet gruppesammensetning hver høst 
der det gis poeng for samarbeid og omsorg. Valnesfjord talenter er et elevrådsinitiert 
opplegg. Skolen bruker Mitt valg for å bygge gode klassemiljøer, og har vennskapsuker. 
Lærerne bekrefter at elevene blir involvert i dette arbeidet. Skolen har dokumentert 
Aktivitetsplan Valnesfjord skole 2017-2018 der blant annet vennskapsuke og 
fadderordning fremkommer. 

Skolen har dokumentert plan for elevrådsmøter 2017-2018. Møtene har vært forsøkt 
gjennomført tre av fire uker i løpet av en måned. Her står det at deltemaer for alle 
elevrådsmøter har vært trivsel og miljø. Fylkesmannen har mottatt referater fra 
elevrådsmøter. Vi ser at tema som nettvett, uteinspeksjon, bussproblematikk, 
elevundersøkelsen og antimobbekampanje har vært tatt opp på møtene. På skolens 
møteplan er det avsatt 5 uker til vennskapsuker med tema som skaper gode holdninger 
mot mobbing og utestenging. Vi ser også at elevrådet har laget en brosjyre om mobbing. 

Spørsmålet er om alle elever på skolen blir involvert i arbeidet for å skape og 
opprettholde et trygt og godt skolemiljø. Skolen har dokumentert Etisk plattform for 
barnehager og skoler i Fauske kommune, der det står skrevet at alle barnehagebarn og 
elever har rett til medvirkning. Referat fra teamledermøte 9. mars 2018 viser at 
elevundersøkelsen synliggjør at elevene har lite medvirkning, og at skolen selv sier at 
den bør bli bedre på å gi elevene en opplevelse av medvirkning. Vi ser at det er laget en 
plan for arbeidet i elevrådet, men utover dette finner vi ikke at skolen har et system som 
sikrer at alle elever blir involvert i større eller mindre grad. Det nevnes flere aktiviteter 
over, men for eksempel har ikke alle klasser Mitt valg og det jobbes ulikt med 
klasseregler. Ikke alle klasser har utarbeidet klasseregler. Aktivitetene beskriver heller 
ikke noe om hvordan elevene skal få ta del i arbeidet via planlegging og gjennomføring 
av aktiviteter. Vi kan derfor ikke konkludere med at alle elevene blir involvert i dette 
arbeidet. 

Ifølge egenvurderingen og intervjuene jobber lærerne for at skolen skal praktisere 
holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt skolemiljø. Rektor redegjør for at 
skolens deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø gir økt kompetanse. Skolens 
utviklingsmøter hver onsdag har ofte fokus på de ansattes holdninger. Skolen gjør også 
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relasjonskartlegginger der den enkelte lærer må finne ut hvor i sirkelen hans/hennes 
elever befinner seg i forhold til læreren. Intervjuer bekrefter at rektor har fokus på at 
skolemiljøet skal være godt, det avsettes systematisk møtetid til dette og rektor har 
informert de ansatte om lovendringer og retningslinjer. Vi finner derfor at rektor jobber 
for at skolen skal praktisere holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt 
skolemiljø, og at rektor følger opp dersom en person som jobber i skolen ikke praktiserer 
slike holdninger og verdier. 

Egenvurderingen viser at lærerne har nødvendig tid og kompetanse for at de skal kunne 
etablere en positiv relasjon til hver enkelt elev. Rektor viser til skolens fokus på 
relasjonskartlegging og at de ansatte har fått mulighet til å øke sin kompetanse. Rektor 
sier at tid til nærhet ofte er en mangelvare på skolen, også når det gjelder lærers 
etablering av en god relasjon til sine elever. Det fremkommer av intervjuer at det kan 
være elever i skolen som ikke opplever å bli sett eller hørt. 

Ifølge egenvurderingen har lærerne nødvendig tid og kompetanse for at de skal kunne 
fremme en positiv samhandling i klassemiljøet. Rektor skriver i egenvurderingen at 
skolen prøver å få tid til de gode refleksjonene på de ukentlige utviklingsmøtene, men tid 
er en mangelvare og hverdagen er hektisk. Likevel mener hun at lærerne gjør gode tiltak 
for å sikre positiv samhandling i klassemiljøet. Skolen har hatt fokus på klasseledelse 
som basis for et godt klasse- og læringsmiljø, og har dokumentert en felles aksjonsplan 
for klasseledelse for hvordan skape ro og struktur som basis for undervisning. En skisse 
for Rolleforventninger er også dokumentert i tilsynet – denne beskriver holdninger, mål 
og ansvarsfordeling blant personalet. 

Det følger videre av egenvurderingen at rektor følger opp dersom en lærer ikke jobber 
for å etablere en positiv relasjon til alle elevene, eller dersom en lærer ikke jobber for å 
fremme positiv samhandling i klassemiljøet. Da vil rektor søke å finne årsaken til det, og 
deretter veilede vedkommende. 

På bakgrunn av dette vurderer vi at rektor jobber for at lærerne skal etablere en positiv 
relasjon til hver enkelt elev og fremme positiv samhandling i klassemiljøet. Vi finner også 
at lærerne tar hensyn til den enkelte elevs personlighet og individuelle forutsetninger i 
samhandlingen med elevene.  

Rektor og lærerne bekrefter i egenvurderingen at de evaluerer det forebyggende, 
kontinuerlige og systematiske arbeidet for å fremme et trygt og godt skolemiljø for alle 
elevene. Rektor viser til at Mitt valg har vært i bruk i to år, og at dette har blitt evaluert 
etter ett år. Tilsynet har mottatt dokumentasjon fra evalueringen som viser at tiltaket 
fikk gode tilbakemeldinger. Skolens psykososiale plan gjennomgås og evalueres i 
personalgruppa, samt at teamene jobber for å trygge skolemiljøet. 

Lærerne og rektor sier derimot ingenting om hvorvidt skolen evaluerer sitt samlede 
arbeid for et trygt og godt skolemiljø basert på blant annet synspunkter fra elevene og 
foreldrene. Vi har ikke mottatt møtereferater fra FAU, skolemiljøutvalg eller 
samarbeidsutvalg som viser hvorvidt evaluering av skolemiljøet har vært tema i skolens 
utvalg. FAU sier at resultater fra elevundersøkelsen ble presentert dem, men det har ikke 
vært noen evaluering av disse resultatene. Det synes for oss som om evalueringen har 
vært foretatt av skolens ansatte, uten direkte involvering av elever og foreldre.  

Evalueringen skal også omfatte hvordan skolen oppfyller aktivitetsplikten og den 
skjerpede aktivitetsplikten, og hvordan skolen informerer og involverer elever og 
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foreldre. Rektor har redegjort for at skolen har hatt gjennomgang av psykososial plan, og 
at skolen har jobbet med caser for å behandle aktivitetsplikten. Vi kan ikke se at dette er 
en reell evaluering av hvordan skolen faktisk oppfyller aktivitetsplikten. Vi finner det 
derfor ikke sannsynliggjort at skolen foretar slik evaluering.  

På spørsmål om skolen evaluerer arbeidet med å informere og involvere elever og 
foreldre, svarer rektor benektende. Hver lærer involverer foreldre i enkeltsaker og saker 
som angår klassen, men skolen har ikke evaluert dette samarbeidet.  

Skolen innhenter synspunkter fra elever, foreldre og ansatte gjennom elevrådet og 
samtaler i det enkelte klasserom om klasseregler. Foreldre presenterer sine synspunkter i 
klassemøter eller i kontaktsamtaler med den enkelte lærer. FAU kan komme med sine 
synspunkter i møter der rektor er invitert. Skolen innhenter også informasjon via 
elevundersøkelsen, lærerundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Ansatte deler sine 
refleksjoner i utviklingsmøter og lignende. 

Vi har ovenfor vurdert at skolen ikke evaluerer sitt samlede arbeid for et trygt og godt 
skolemiljø. Vi finner det dermed heller ikke sannsynliggjort at rektor sørger for å gjøre 
endringer dersom evalueringen viser at dette er nødvendig for å oppfylle kravene i 
opplæringsloven.   

5.3 Våre konklusjoner  

- Rektor jobber for at alle som jobber på skolen praktiserer holdninger og verdier 
som bidrar til et trygt og godt skolemiljø.  

- Rektor jobber for at lærerne skal etablere en positiv relasjon til hver enkelt elev, 
og at de fremmer en positiv samhandling i klassemiljøet. 

- Rektor sikrer ikke at alle elvene får ta del i både planlegging og gjennomføring av 
arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.  

- Skolen evaluerer ikke sitt samlede arbeid for et trygt og godt skolemiljø basert på 
blant annet synspunkter fra elevene.  

- Rektor sørger ikke for å gjøre endringer dersom evalueringen viser at dette er 
nødvendig for å oppfylle kravene i opplæringsloven.  

 

6 Frist for retting av regelverksbrudd 

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi 
gir dere en frist til å rette regelverksbruddene, jf. kommuneloven § 60 d. 

Frist for retting er 30.01.19. Før fristen må dere sende oss en erklæring om at 
forholdene er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet. 

Hvis dere ikke har rettet regelverksbruddene før rettefristen, vil vi vedta pålegg om 
retting. Et pålegg om retting er et vedtak som dere kan klage på, jf. forvaltningsloven 
kapittel VI. 

Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen: 
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Plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved 
mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø  

1. Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å følge med og gripe inn, varsle, 
undersøke og sette inn tiltak for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. 
opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-4.  
 
Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

a) sikrer at alle som jobber ved skolen følger med på om elevene har et trygt og 
godt skolemiljø, og at de spesielt følger godt med på elever som kan være 
særskilt sårbare 

b) sikrer at alle som jobber ved skolen griper inn mot krenkelser som for eksempel 
utestenging, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering, dersom det er mulig 

c) sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor ved mistanke om eller kjennskap 
til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø 

d) sikrer at alle som jobber på skolen varsler rektor så rast som saken tilsier 
e) sikrer at skolen undersøker saken snares når rektor mottar varsel fra en som 

jobber ved skolen, eller en elev sier fra om at skolemiljøet ikke er trygt og godt 
f) sikrer at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen 
g) sikrer at skolen dokumenterer hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å følge 

med og gripe inn, undersøke og varsle 
 

Plikten til straks å varsle, undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber 
på skolen krenker en eller flere elever  

2. Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til straks å varsle, undersøke og 
sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket 
en eller flere elever, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5.  
 
 
Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

a) sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor straks dersom de får mistanke 
om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever 
eller at de varsler direkte til skoleeieren dersom mistanken gjelder en i 
skoleledelsen. 

b) sikrer at skolen undersøker saken straks ved mistanke om eller kjennskap til at en 
som jobber på skolen har krenket en eller flere elever 

c) sikrer at eleven får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen 
d) sikrer at skolen straks setter inn egnede tiltak, dersom undersøkelsen viser at en 

elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt 
e) sikrer at skolen dokumenterer hva skolen gjør for å varsle og undersøke 

 

Plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak  

3. Kommunen må sørge for at skolen oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og 
tilpasse tiltak for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 
9 A-3 og 9 A-4.  
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Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

a) lager en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9 A-4 sjette ledd når skolen skal 
sette inn tiltak i en sak. 

b) sørger for at eleven og foreldre saken gjelder får aktivitetsplanen fra skolen. 
c) følger opp at de gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen  

 

Plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et 
trygt og godt skolemiljø 

4. Kommunen må sørge for at skolen jobber forebyggende, kontinuerlig og systematisk 
for å fremme et trygt og godt skolemiljø for elevene, jf. opplæringsloven § 9 A-3 og 9 A-
8 første ledd.  

Kommunen må i den forbindelse se til at skolen: 

a) sikrer at alle elvene får ta del i både planlegging og gjennomføring av arbeidet for 
et trygt og godt skolemiljø.  

b) evaluerer sitt samlede arbeid for et trygt og godt skolemiljø basert på blant annet 
synspunkter fra elevene.  

c) sørger for å gjøre endringer dersom evalueringen viser at dette er nødvendig for å 
oppfylle kravene i opplæringsloven.  

 

 

 

 
 

 

 
Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18. 

 
 
 
 
Håkon Baltzersen   Anita Kristiansen     

Tilsynsleder    Tilsynsmedarbeider   
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Vedlegg: Liste over dokumentasjon 

 Egenvurderinger i RefLex gjennomført av rektor og lærere 
 Intervjuer med rektor og lærere 
 Samtaler med elever og FAU 
 Aktivitetsplan Valnesfjord skole 2017/2018 
 Oppgave til utviklingsmøte: Analyse av elevundersøkelsen 2017 
 Oppgave til utviklingsmøte: Dyrk lærerens relasjonskompetanse 
 Etisk plattform for barnehager og skoler i Fauske kommune 
 Evaluering Mitt valg 
 Oppdrag / Aksjon Valnesfjord skole – klasseledelse 
 Powerpoint – Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
 Inspeksjonsplaner 
 Referat fra teamledermøte 9. mars 2018 
 Powerpoint – Pedagogisk analyse 
 Rolleforventninger 
 Tiltaksplan – Elevenes psykososiale miljø 
 Virksomhetsplan Valnesfjord skole 
 Innsendte 9 A-saker 
 Oversikt over elevrådsmøter 2017/2018 

 
 



        Utskrift  foretatt  15.01.2019     -     Side  1  av  4 

Postadresse:        Postboks 188, 8201 Fauske           Telefon:           75  64  50  08 INTERNETT: 
 
Besøksadresse:   Sjøgata 71-73, Fauske 

           
          Mobiltelefon:    48  12  54  49 

Elektronisk post:  ffvs@online.no 

Hjemmeside:        www.fauske.frivilligsentral.no 

 

  

 

 

 
 

 

  Ressurs- og aktivitetssenter 
 
 

PROTOKOLL 
Styremøte 

 
 
Sted: Fauske Frivilligsentral   Tid: 20. november 2018 
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SAK   0: 
 
 
 
 
 
SAK   00: 
 
 
 
 
SAK   000: 

SAKSOPPFØLGING: 
Saksoppfølging fra tidligere styremøter gjennomført.  
Virksomhetsplanen fra 2018 gjennomgått. Alle punkter i aktivitetsplanen for året 2018 
gjennomført med unntak av videregående datakurs som ble avlyst grunnet for lite deltakere. 
 
 
REFERATER: 
Daglig leder refererte fra: 
Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden 7.9. - 20.11.2018. 
 
 
ORIENTERING  OM  AKTIVITETENE: 
Kort orientering om utviklingen siden siste styremøte i september. 

  
  
SAK   0000: RAPPORTER: 

Ingen rapporter til behandling 
  
  
SAK   00000: ØKONOMI: 

Økonomisk oversikt per 13. november 2018 tatt til etterretning 

 Styret ble også orientert om andre økonomiske disposisjoner. 

 Daglig leder orienterte om kommende møte i oppvekst- og kulturkomiteen (22.11.) hvor 
Frivilligsentralen har en sak til behandling vedr. fremtidig drift. 

 Daglig leder ba i møtet om fullmakt til å starte prosessen med å reforhandle 
husleiekontrakten med Rognan Eiendom AS. Dette ga styret sin  tilslutning til. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
SAK  12 / 2018: VIRKSOMHETSPLANEN  2019 

Virksomhetsplan 2019 for Fauske Frivilligsentral vedlegges. Forslaget er basert på tidligere 
virksomhetsplaner og innspill fra styrets medlemmer. 
 
VEDTAK: 
Styret vedtar fremlagt forslag til Virksomhetsplan 2019 for Fauske Frivilligsentral. 
Virksomhetsplanen fremlegges som orienteringssak for årsmøtet 2019. 

  
  
  
  
  
SAK  13 / 2018: MØTEPLAN  1. HALVÅR  2019 

Det er tatt hensyn til foreslåtte politiske møter i kommunestyret, formannskap og hovedutvalg for 
2018. Følgende møteplan foreslås: 
 
AU møter: 
-  Torsdag      31. januar 
-  Torsdag        7. mars 
-  Torsdag      23. mai 
 
-  Ved behov avtales andre AU møter. 
-   AU møtene har ca. 1 timers varighet  -  Normalt mellom kl. 16:00 og 17:00 
-  Hvis annet ikke er bestemt så legges møtene til Frivilligsentralens lokaler. 
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Styremøter: 
-  Torsdag   14. februar 
-  Onsdag    27. mars -  Kl. 18:00 (1 time før årsmøtet – bare ved behov) 
-  Torsdag     6. juni 
 
-   Styremøtene beregnes inntil to timer  -  Normalt mellom kl. 18.00 og 20.00 
-  Hvis annet ikke er bestemt så legges møtene til Frivilligsentralens lokaler. 
 
Årsmøte: 
-  Onsdag   27. mars Kl. 19:00   ( I kantina i Fauske kommunes administrasjonsbygg ) 
 
VEDTAK: 
Daglig leders forslag til møteplan for januar – juni 2019 tas til etterretning 

  
  
  
  
  
SAK  14 / 2018: FRIVILLIGHETSPRISEN  2018 

Styret fikk sakspapirene, etter avtale med AU, på styremøtet. Det var innkommet fire forslag til 
årets pris. En av styrets medlemmer som var foreslått til årets Frivillighetsspris og daglig leder 
fratrådte møtet under denne saken. Styrets beslutning i saken var enstemmig. 
 
VEDTAK: 
Styret tildeler den lokale Frivillighetsprisen i Fauske for 2018 til Veronika Israelsen Ormåsen for 
hennes engasjement både for unge og eldre i Fauske. 
 
(Tildelingen skjer på arrangementet «Førjulskveld rundt flyglet» som arrangeres i Fauske Kino 
mandag 10. desember kl. 18:00) 
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KOMMENDE  MØTER 
 

AU-møter:   -  torsdag     31.1.2019   Kl. 16:00 – 17:0 
                                      

Styremøter:    -  torsdag   14.2.2019 Kl. 18:00 – 20:00 
 

Frivillighetsprisen:  -  mandag   10.12.2018 Kl. 18:00 på Fauske Kino  

        Utdelingen skjer under arrangementet 

        «Førjulskveld rundt flyglet» 
     

Har du saker til styremøte   -  Gi melding om dette til kontoret! 

Frister for innmelding av saker er: 

14 dager før styremøtene 

 
 

E – POST ADRESSER: 

 Frivillighetssentralen  ffvs@online.no       

  Georg de Besche dy:  georg.de.besche@sbnett.no  

  Tor Håkon Bjørnli:   tor-hakon@sbnett.no     

  Gro - Anita Olsen:   gro.anita.olsen@fauske.kommune.no    

  Gunvald Pedersen:   post@la3aea.net   

  Veronika Ormåsen:   vero@ormaasen.com   

  Jahn-Otto Fiskvik:   jahn-otto.fiskvik@online.no  

 Frank Johansen:   frank@sbnett.no   

  Britt Andersen:   britt.andersen@sbnett.no   

  Valter Jakobsen:   valter@gmail.com   

  Monja Grydeland Karlsen: monjagryd@hotmail.com   

 Fauske kommune (eierne): berit.johnsen@fauske.kommune.no  

 Fauske kommune (kultur): ketil.hugaas@fauske.kommune.no  

 Arnstein Brochs:  (Privat) arnstein.brochs@sbnett.no 
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Fra: Arnstein Brochs <ffvs@online.no> 
Sendt: 10. januar 2019 11:08 
Til: Berit Vestvann Johnsen; Ketil Hugaas; britt.andersen@sbnett.no; 

frank@sbnett.no; georg.de.besche@sbnett.no; jahn-otto.fiskvik@online.no; 
monjagryd@hotmail.com; Gro Anita Olsen; Ormåsen Veronika; post@la3aea; 
tor-hakon@sbnett.no; valter.jacobsen@gmail.com 

Emne: Protokoll 20.11.201|8 
Vedlegg: Protokoll styremøte 20. november.doc; Møteplan.doc; VIRKSOMHETSPLAN 

2019.pdf 
 
Frivilligsentralens 
Eiere, Styret, Enhet kultur 
 
PROTOKOLL  FRA  STYREMØTE  20. NOVEMBER 2018 

Vedlagt oversendes. 

 Protokoll fra styremøte i Frivilligsentralen 20.11.2018 
o Protokollen har vært på høring hos styret og er godkjent 

 Virksomhetsplan for 2019 

 Møteplan for første halvdel 2019 
 

Med vennlig hilsen 

 
Arnstein Brochs 

Daglig leder 
Telefon:             75 64 50 08 
Mobiltelefon:        48 12 54 49 

Postadrese:          Postboks 188. 8201 Fauske 
Elektronisk post:    ffvs@online.no 
Hjemmeside:         https://fauske.frivilligsentral.no  
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MØTEPLAN  FOR 
VINTER / VÅR  2019 

 

 
 
 
 
 
 

STYREMØTER: DAG DATO TID HVOR 
 Torsdag 14. februar 18:00 - 20:00 Frivilligsentralen  
 Onsdag 27. mars 18:00 – 19:00 Kommunestyresalen (ved behov) 
 Torsdag       6. juni 18:00 – 20:00 Frivilligsentralen 

 ( Det kan bli endringer i dagene for styremøtene ) 
 
         
 
 
AU – MØTER: DAG DATO TID HVOR 
 Torsdag 31. januar 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag   7. mars 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag 23. mai 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 

 ( Endringer i møteplan for AU møter kan skje ) 
 

 
 
 
ANDRE  MØTER: DAG DATO TID HVOR 
Årsmøte: Onsdag 27. mars 19:00 Kommunestyresalen 
 
 
  
 
 
 

NB !     Andre  møter  avtales  ved  behov. 
 
 
 
 

Ressurs- og aktivitetssenter 



   VIRKSOMHETSPLAN   2019 
FAUSKE  FRIVILLIGSENTRAL 

 
Fauske Frivilligsentral ( FFVS ) skal arbeide etter vedtekter og vedtak som er gitt av kommunestyret, årsmøtet og styret 
samt retningslinjer, prinsipper og målsetninger.  Rolleavklaringen mellom eier, styret og daglig leder er et viktig verktøy i 
arbeidet for å utvikle FFVS. 
 
FFVS skal først og fremst tilrettelegge for de frivilliges muligheter til aktivitet, og være en støttespiller for samarbeidende 
organisasjoner og sammenslutninger.  Forebyggende arbeid og sosiale aktiviteter er et prioritert satsingsfelt. 
 
FFVS har som visjon å bidra til å utvikle og styrke det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. FFVS skal være en møteplass og 
et kontaktpunkt mellom frivillige og brukere i Fauske kommune. Som møteplass skal sentralen utvikles til å være et 
ressurssenter for lag og foreninger i hele kommunen, samt være et bindeledd mellom det frivillige og det offentlige. FFVS 
er en autonom organisasjon som ledes av et styre. Sentralen har egen tjenestebeskrivelse / serviceerklæring. 
 

F Ø L G E N D E       A K T I V I T E T E R       Ø N S K E S 
G J E N N O M F Ø R E S       I       2 0 1 9 

 
AKTIVITETSVENN  
Er et prosjekt eid av Nasjonalforeningen for 
Folkehelsen og lokalt av Fauske Demensforening. Her 
samarbeider vi om tiltaket for å få flere frivillige til å 
bistå i arbeidet med personer med dements. 
Gjennomføres:  Hele året 

  
 SENIORNETT- KLUBB 

I samarbeid med Seniornett Norge er det startet en 
seniornett klubb i Fauske som skal ha som formål å gi 
veiledning i bruk av data / nettbruk. Seniornett treffene 
gjennomføres en gang hver 14. dag. Det ønskes også 
å få gjennomført et grunnleggende datakurs. Tiltaket 
evalueres våren 2019. Videregående kurs, som vi 
samarbeider med Fauske VGS om, foreslås utsatt til 
2020 grunnet liten påmelding i 2018 
Gjennomføres:  Vinter  -  Vår  -  Høst 

 
 UNGDOMSTILTAK 

FFVS har som ett av sine hovedsatsningsområder å 
arbeide forebyggende for barn og unge i Fauske. Vi 
samarbeider med ungdommens hus, ungdomsklubben 
og andre om rusfrie arrangementer fortrinnsvis på 
fredagskvelder / helger. 
Gjennomføres: Vinter  -  Vår  -  Høst  
 

 AKTIV  SOMMER 
I et samarbeid med Ungdommens Hus, og i et nært 
samarbeid med lag, foreninger og kommunen, ønsker 
vi å videreutvikle sommeraktiviteter for barn og unge. 
Tiltaket gjennomføres under forutsetning av ekstern og 
stor nok finansiering. 
Gjennomføres:  Sommer 

 
 EN  TIL  EN  HJELP 

Dette kan være praktisk hjelp for de som har et behov 
til f.eks. enkle arbeidsoppgaver i hjemmet, snømåking, 
hagestell etc.  Andre aktiviteter som kan inngå i denne 
aktiviteten kan være sosiale aktiviteter. Tilbudet er først 
og fremst rettet mot eldre og funksjonshemmede. 
Gjennomføres:  Hele året 
 
 

 
 

  
 ORGANISASJONENE  I  FAUSKE 

For å utvikle nye, og/eller forsterke eksisterende, gode 
lokale aktiviteter ønsker FFVS et godt samarbeid med 
frivillige organisasjoner om tiltak. FFVS ønsker fortsatt 
å gi organisasjonene et tilbud om å profilere seg selv 
på messer, lokale aktivitetsdager etc. Vi samarbeider 
med Fauske kommune, Folkehelseleder om 
arrangementet «Frivillighet i sentrum» i Folkehelseuka. 

 
 GRUPPETUR  FOR  ELDRE 

FFVS har prosjektansvaret og samarbeider med andre 
sentraler om en årlig gruppetur til ”Syden”. Dette tiltaket 
passer best for de over 60 som klarer seg selv. Tiltaket 
er ønsket også for 2019, men må likevel avgjøres i 
forhold til tilbud fra reiseleverandører. 
Gjennomføres:  Høsten 

 
 KULTURKAFE 

Aktiviteten Kulturkafe har vært gjennomført siden 2006 
ved Fauske Eldresenter (Brembohuset). Under 
forutsetning av nok frivillige i aktiviteten. ønskes dette 
tiltaket videreført i 2019. Frivilligsentralen stiller uten 
økonomiansvar for tiltaket. Dette er lagt til driftsutvalget 
for eldresentret. 
Gjennomføres:  Vinter  -  Vår  -  Høst 
 

 TV  AKSJONEN  2019 
Frivilligsentralen deltar i arbeidsgruppa for TV aksjonen 
Gjennomføres:  Høsten 

 
 FRIVILLIGHETSPRISEN  2019 

Den lokale Frivillighetsprisen utdeles en gang pr. år 
Gjennomføres:  Desember 

 
 ANNET 

Informasjon om sentralens tiltak vil fortsette, og vi 
håper på den måten å få engasjert enda flere frivillige. 
Ut fra sentralens kapasitet vil vi respondere positivt på, 
og også selv ta initiativ til, samarbeidsmøter som har til 
hensikt å ”produsere” flere frivillige tiltak. 
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ÅRSMØTE  2019 
 

Fauske Frivilligsentral 
innkaller / inviterer til årsmøte på: 

 
 Kommunestyresalen - Administrasjonsbygget 
 

 Onsdag 27. mars 2019   -   Kl. 19.00 

 

 Kaffe  /  Frukt 

 

  
 

SAKSLISTE  ÅRSMØTET: 
 
1. Åpning. 
2. Konstituering. 
3. Årsmelding  2018. 
4. Revidert regnskap  2018. 
5. Virksomhetsplan  2019     -     ( Orienteringssak ) 
6. Budsjett  2019. 
7. Innkomne forslag. 
8. Valg i henhold til vedtekter. 
9. Avslutning. 
 
PS! Forslag til årsmøtet må være innkommet innen fredag 8. mars 2019.    

Samme frist gjelder også for forslag til valgkomiteen. 
 
 
 
Georg de Besche dy. 
Fauske Frivilligsentral 
Styreleder 

 
 

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/
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INNKALTE / INVITERTE:                           ÅRSMØTE   2019 

 
 

Fauske kommune,  Oppvekst- og kulturutvalg   ( FK ): 
( Eierne av Fauske Frivilligsentral ) 

   

Til alle medlemmer og varamedlemmer av Fauske kommunes Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

Styret for Fauske Frivilligsentral    ( FFVS ): 
 

Til alle styre- og varamedlemmer av styret for Fauske Frivilligsentral 
Til valgkomiteen for årsmøtet 2019 

 

Medlemsorganisasjonene: 
( Kan stille med flere representanter,  men bare en har stemmerett ) 

 

Fauske Røde Kors     Fauske Lions Club 
Fauskeeidet Helselag     Fauske Sanitetsforening 
Fauske Kommunale Pensjonistforening  Fauske Pensjonistforening 
Redd Barna, avd. Fauske  Fauske IL  
Fauske Helsesportslag  Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening 
Fotballklubben Fauske Sprint   Fauske Kvinne- og Familielag   
Fauske Ungdomsklubb    Fauske Dykkerklubb            
Fauske Radiohistoriske Forening   Dans Fauske             
Fauske & Sørfold Revmatikerforening  NRRL Fauske (Radioamatørene) 
Polarstjerna 4H     Fauske LHL 
Fauske Demensforening / Helsetunets venner Fauske Skolekorps 
Fauske Rotary Klubb     Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) 

 
 

Inviterte  gjester / observatører: 
( Ikke  stemmerett ) 

 

Ordfører / Varaordfører       
Kultursjef 
Frivillige enkeltpersoner tilknyttet FFVS       
Samarbeidende lag og foreninger som ikke er medlem av Frivilligsentralen 
Samarbeidende private og offentlige virksomheter 
Media  
 
 

 
PS ! 
Sakspapirer til møtet sendes på e-post til alle som mottar denne 
innkallingen / innbydelsen før 13. mars. De vi ikke har e-post til får 
tilsendt ett eksemplar av sakspapirene i papirformat. 
 
 
Papirutgave av alle sakspapirene til årsmøtet finnes opptrykt hos 
Frivilligsentralen etter 13. mars samt i årsmøtelokalet under årsmøtet. 

 
 

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/


Fra: Arnstein Brochs <ffvs@online.no> 
Sendt: 25. januar 2019 11:27 
Til: Berit Vestvann Johnsen; Jørn Stene; Linda Salemonsen; Ketil Hugaas; Lena 

Holmstrøm; Kim Annicka Hjemaas; Daniel.engan@hotmail.com; 
britt.andersen@sbnett.no; frank@sbnett.no; georg.de.besche@sbnett.no; 
jahn-otto.fiskvik@online.no; monjagryd@hotmail.com; Gro Anita Olsen; 
Ormåsen Veronika; post@la3aea; tor-hakon@sbnett.no; 
valter.jacobsen@gmail.com 

Kopi: arnstein.brochs@sbnett.no 
Emne: Invitasjon til årsmøte 2019 
Vedlegg: Innkalling til årsmøte 2019.pdf; Valgskriv 2019.pdf; 

MEDLEMSORGANISASJONER 2019.pdf; SAMARBEIDSORGANISASJONER 
2019.pdf 

 
Til:          Eierne av Fauske Frivilligsentral  (Fauske kommune v/ Oppvekst- og kulturutvalget) v/ Berit V. 
Johnsen 
                Ordfører, Varaordfører, kultursjef, Folkehelsekoordinator 

  Styret for Frivilligsentralen 
                Valgkomiteen 
                Medlemsorganisasjoner (Innkallingen sendes i egen e-post) 
                Samarbeidende organisasjoner (Innkallingen sendes i egen e-post) 
                Andre organisasjoner (Innkallingen sendes i egen e-post) 
                  Andre (Innkallingen sendes i egen e-post) 
 

INNKALLING  /  INNBYDELSE  TIL  ÅRSMØTE  I  FAUSKE  FRIVILLIGSENTRAL 
Vedlagt følger: 

 Innkalling til årsmøte 2019 

 Valgkomiteens skriv for valg 2019 

 Oversikt over medlems- og samarbeidsorganisasjoner 
 

Med vennlig hilsen 

 
Arnstein Brochs 

Daglig leder 
Telefon:             75 64 50 08 
Mobiltelefon:        48 12 54 49 
Elektronisk post:    ffvs@online.no 
Hjemmeside:         http://www.fauske.frivilligsentral.no  
 
 
 
 
 

https://webmail.fauske.kommune.no/OWA/UrlBlockedError.aspx
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1gmyhV-000LNr-5u&i=57e1b682&c=PulWqHVaPQdC_BxzjZttYYTjNxpPVmGZLiStru5NxpOo25YmqdY6v2ZylWOv6NkaRFeho0rQzfEL60X2-y-HD-6alMY3QNX3W7MTJZILtjffBi8-Y7Hx80eT3dxbWTviYg7PlSKowA2Q7hSh5qM3O90IpLvL_MY4qdWKSopYLsIij-Kt9si8iyCxxPBJvC1rWwMeIsnX5yhx1PS0DFTiw-mgAeTj_eQYAo7Zp0bb51QvTOwNLTNGyqa4OTf1gcaU


VALGKOMITEEN 

  Fauske                       
      
 
 
 
 
  Ressurs- og aktivitetssenter 

 

                                                                                                                                        

                                                                                   

                                               

Postadresse:       P.b. 188,  8201 Fauske                                Web:    www.fauske.frivilligsentral.no           

Besøksadresse:     Sjøgt. 71, 8200 Fauske                                E-post:    ffvs@online.no    

Bedriftsnr.        980 558 959    Tlf.    75 64 50 08 

Organisasjonsnr.     972 418 021    Mobil.    48 12 54 49  

Til : Eierne 
 Organisasjoner 
 Styre- og varamedlemmer                     24. januar 2019 
 
 
Valgkomiteen for Fauske Frivilligsentral for 2019 ber om forslag til følgende verv: 
 
VERV   TIDSROM - ER  I  DAG  REPRESENTERT  VED 
Nestledereder   for  2 år -     Tor Håkon Bjørnli  - Fauskegruppen av NRRL 

Varamedlem   for  2 år -     Frank Johansen  - Fauske LHL 

Varamedlem   for  2 år -     Britt Andersen  - Frivillig i Frivilligsentralen 

Valgkomité   for  1 år -     Tre personer fra lag / foreninger 
 
Årsmøtet avholdes onsdag 27. mars 2019.  Forslag på kandidater til styret for Fauske 
Frivilligsentral bes gitt i telefon eller elektronisk post til ett av valgkomiteens medlemmer: 
 
 Daniel Andre Engan    Fauske Røde Kors   959  42900 

Daniel.engan@hotmail.com  
 Kim Annicka Hjemaas    Fauske Paradekorps   915  45604   

Kim.hjemaas@fauske.kommune.no    
 
Kandidatene skal være forespurt, og villig til å påta seg det foreslåtte verv.  Frist for forslag settes 
til fredag 8. mars 2019. 
 
Vi ønsker å presisere at det er anledning til å foreslå kandidater fra alle organisasjonene i Fauske.  
Organisasjoner som har hatt, har eller får medlemmer i styret for Frivilligsentralen får automatisk 
medlemskap i Frivilligsentralen.  Dette uten forpliktelser for den respektive organisasjonen. 
 
Fauske Frivilligsentral er en møteplass for de som gjør en frivillig innsats, og brukerne. 
Frivilligsentralen skal først og fremst tilrettelegge for de frivilliges muligheter til aktivitet, og være en 
støttespiller for samarbeidende organisasjoner og sammenslutninger. Forebyggende arbeid særlig 
rettet mot barn og unge er et prioritert satsingsfelt.  

 
 

God  Jakt ! 
 
 

Daniel Andre Engan    Kim Annicka Hjemaas 
 

 

   
 
 
 Valgkomiteens forslag  

fremlegges på årsmøtet 

http://www.fauske.frivilligsentral.no/
mailto:ffvs@online.no
mailto:Daniel.engan@hotmail.com
mailto:Kim.hjemaas@fauske.kommune.no


MEDLEMSORGANISASJONENE: 
 
 

1. Fauske Røde Kors  

2. Fauske Lions Club  

3. Fauskeeidet Helselag  

4. Fauske Sanitetsforening  

5. Fauske Kommunale Pensjonistforening  

6. Fauske Pensjonistforening  

7. Redd Barna, avd. Fauske  

8. Fauske Helsesportslag  

9. Fauske og Sørfold Jeger og Fiskerforening  

10. Fauske Sprint  

11. Fauske Kvinne og Familielag  

12. Fauske Dykkerklubb  

13. Fauske Radiohistoriske Forening 

14. Fauske & Sørfold Revmatikerforening 

15. Dans Fauske 

16. Fauske IL 

17. Fauskegruppen av NRRL (Radioamatørene) 

18. Polarstjernen 4H 

19. LHL Fauske 

20. Fauske Demensforening – Helsetunets venner 

21. Ungdomsklubben i Fauske 

22. Fauske Rotaryklubb 

23. Fauske Skolekorps 

24. Sulitjelma og Omegn Turistforening (SOT) 
 



 

SAMARBEIDSORGANISASJONER: 
 

Fauske Idrettsråd   

Finneid Hornmusikk 

Saltensambandet 

Sulitjelma Musikkorps 

Fauske Paradekorps  

Forsvarets Seniorforbund  

Rebecca losjen, nr. 125 lovise,   

Fauske Bluesklubb 

Fauske Rockeklubb  

Diabetesforbundet Indre Salten  

Fauske Inner Wheel      

Norsk forening for utviklingshemmede (NFU)   

Indre Salten Astma og Allergilag  

Fauske 1. Speidertropp  

Kvitblikk Sanitetsforening   

Sørfold Paintball klubb 

Fauske Slektshistorielag 

Loge 144 Marmor 

Sulitjelma Pensjonistforening 

Fauske Klatreklubb 

Seniornett Fauske 

Kulturkaféen Fauske 

Salten Naturlag 

Fauske Svømmeklubb 

Fauske Seniordans 

Fauske Husflidslag 

Kobberløpet 

Salten Brukshund klubb 

Fauske Kjøre og rideklubb  

   



 
 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
DESEMBER 2018 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

8 17 Hittil i år: 158 193 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 
    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

2 
 

8 

4 
 
 
- 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

26 
 

72 

52 
 
 
- 

Undersøkelser innledet: 
 

5 16 Hittil i år: 134 137 

Undersøkelser sluttført: 
 

15 10 Hittil i år: 148 120 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

14 9 Hittil i år: 126 92 

      
Venter på undersøkelse: 

 
2 4   

Under undersøkelse: 
 

20 31   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 
 

3 
 
 

0 
 

  

   
 

Tiltak igangsatt denne måned 
 

Barn plassert i fosterhjem: 
 

0   

Barn plassert i institusjon: 
 

1   

Akuttplasserte: 
 

0   

Ettervernstiltak: 
Etter fylte 18 år til 23 år 

0   

Frivillig plasseringstiltak:  
 

0   

     

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
Kommentarer: 
 
Vi har endret noe på rapporteringsmalen for å vise bedre utviklingen i 
tjenesten. 
 
Som det fremgår av tabellen har vi hatt en nedgang i antall meldinger i 2018.  
 
Tjenesten har hatt en del utskifting av personell i sommer/høst, noe som har 
skapt en del utfordringer ift. kapasitet. 
Det er også gjennomført en omorganisering, der vi deler tjenesten med et 
undersøkelsesteam og et tiltaksteam. 
 
 
 
Fauske den 28.12.2018 
 
Renate Stene 
Fagleder barnevern, FAUSKE KOMMUNE 
 

 
Tiltak totalt for Fauske kommune 

 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:         24                      24 
Barn plassert i institusjon:           2              1 

Hjelpetiltak inkludert 
fosterhjem etter fylte 18 år: 

        13 4 

Barn med frivillige hjelpetiltak, 
unntatt ettervern: 

48             62  



 
 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
JANUAR 2019 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

7 20 Hittil i år: 7  

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 
    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

0 
 
5 

1 
 
 
- 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

0 
 
5 

 

Undersøkelser innledet: 
 

6 5 Hittil i år: 6  

Undersøkelser sluttført: 
 

9 8 Hittil i år: 9  

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

9 7 Hittil i år: 9  

Status pr 31.01.      
Venter på undersøkelse: 

 
0 8   

Under undersøkelse: 
 

16 35   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 
 

 
2 

 
 
0 

  

   
 

Tiltak igangsatt denne måned 
 

Barn plassert i fosterhjem: 
 

3  Hittil i år:3 

Barn plassert i institusjon: 
 

0  Hittil i år:0 

Akuttplasserte: 
 

0  Hittil i år:0 

Ettervernstiltak: 
Etter fylte 18 år til 23 år 

0  Hittil i år:0 

Frivillig plasserings-tiltak 
 

2  Hittil i år:2 

     

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
Kommentarer: 
 
 
 
Fauske den 01.02.19 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 
 
 

 
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem: 22            24 
Barn plassert i institusjon: 2 1 

Hjelpetiltak inkludert 
fosterhjem etter fylte 18 år: 

13 4 

Barn med hjelpetiltak under 18 
år: 

               43             67  

http://riskmanager/


 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1992     
 Arkiv sakID.: 16/11851 Saksbehandler: Terje Valla 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
004/19 Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019 

 
 
Rullering årshjul oppvekst 
2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vedlagt årshjul vedtas som veiledende for oppvekst og kulturutvalget i 2019. 
 
 

 
Vedlegg: 
05.02.2019 årshjul oppvekst og kultur 2019 1403416 
 
Sammendrag: 
 
Årshjul for oppvekst og kultur ble vedtatt i OPKU – 070/16 for valgperioden 2015 – 2019. 
 
Årshjulet rulleres årlig for å tilpasses møtestruktur, vedtatte møtedatoer for utvalget og saksbehov. 
Hvert møte starter med temafremlegging fra en av de 4 enhetene i samhandlingsområdet. 
 
Vedlagte årshjul vedtas for perioden 2019. 
 
Saksopplysninger: 
 
Sak om etablering av årshjul for utvalget ble vedtatt i begynnelsen av valgperioden, og er rullert en gang 
i 2018 etter endring av møtestruktur (færre utvalgsmøter per år). 
For perioden 2019 er det lagt opp til 4 møter i utvalget, hver med tema fra en av de 4 enhetene i 
oppvekst og kultur etter følgende plan: 
 

· 21. februar                    Barne- og familie enheten. 
· 2. mai                    Skole enheten. 
· 17. oktober          Barnehage enheten. 
· 21. november          Kultur enheten. 

 
For møtet 2.5.19 er det ønskelig å avholde vedtatte fagdag tilknyttet behandling av Tilstandsrapport for 
skolen i forkant fra kl 08.00 – 12.00, med møtestart ca.12.30 - 13.00. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Etter gjennomgang med enhetsledere på samhandlingsområdet foreslås det en rullering lik vedlagt 
årshjul. Årshjulet inneholder saker som historisk sett har vært til gjentagende behandling årlig.  



 
Årshjulet sikrer naturlig spredning utover året og behandling av saker til fastsatte tidspunkt og innenfor 
naturlige frister. I de tilfeller det ikke er mulig å behandle enkeltsaker innenfor vedtatt møtestruktur 
løses dette gjennom ekstraordinære møter i forkant av andre utvalgsmøter eller møter per 
telefonkonferanse. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Dato 21.feb 02.mai 17.okt 21.nov
Tema B&F Skole B.hage Kultur

Saker Fagdag

Månedsrapport barnevernet (kvartalsvis) x x x x
Årsrapport PPT x
Anmodning IMDI x
Statisitkk familiesenteret (vaksinasjon, fødselstall, osv) x

Enhet skole
Tilstandsrapport grunnskole Fagdag i forkant x
Ressursfordeling skole x
Nasjonale prøver x
Barnehage og skolerute Ca. annet hvert år x
Eksamensresultater x

Kulturtilskudd x
Halvårsrapport Kino, bibliotek, kulturskole og Fauskebadet x x
Søknad om spillemidler og prioriteringsliste x

Tilskudd private barnehager x
Barnehageopptaket x
Foreldreundersøkelse x
Årsmelding barnehage x
Redusert foreldrebetaling barnehage x

Vedtektsendringer ved behov 
Tilsynsrapporter fortløpende 
Høringer fortløpende 

Generelt: 

Årshjul 2019 Oppvekst- og kulturutvalget (OPKU)

Enhet barne- og familie

Enhet kultur og idrett

Enhet barnehage



Årlig rapportering TIMS x
Valg av representanter SU hvert 4.år 
Valg av representanter frivillighetssentral hvert 4.år 
Valg av representant LHL hvert 4.år 
Valg av representant Sjønstå gård hvert 4.år 
Valg av representant Sulitjelma gruvemuseum hvert 4.år 
Valg av bygdeboknemd hvert 4.år 
Møteplan årlig x
Klagebehandling ved behov 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1301     
 Arkiv sakID.: 17/481 Saksbehandler: Erik Alvestad 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
005/19 Oppvekst- og kulturutvalg 21.02.2019 

 
 
Resultat nasjonale prøver 2018 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Resultatene på nasjonale prøver tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
28.01.2019 Nasjonale prøver 5. trinn 1402700 

28.01.2019 Nasjonale prøver 8. trinn 1402701 

28.01.2019 Nasjonale prøver 9. trinn 1402702 
 
Sammendrag: 
Hver høst gjennomføres nasjonale prøver i engelsk, lesing, og regning på 5., 8. og 9. trinn. 9. trinn har 
ikke nasjonale prøver i engelsk. 
 
Nasjonale prøver i lesing og regning måler i hvilken grad skolen lykkes med å lære elevene 
grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og regning tar utgangspunkt i kompetansemålene 
for alle fag der lesing og regning er integrert, ikke bare i fagene norsk og matematikk. Prøvene i engelsk 
tar spesifikt utgangspunkt i kompetansemålene for dette faget. 
 
Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om sine elevers grunnleggende ferdigheter i 
engelsk, lesing og regning. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering for 
elevene og kvalitetsutvikling i skolene. Grundig analyse av resultatene er en forutsetning for å avklare 
satsingsområder videre for å øke måloppnåelsen for den enkelte elev, skole og Fauske kommune. 
 
Resultatene fra nasjonale prøver gir et avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene 
har. Resultatene må sees i sammenheng med annen relevant informasjon om elev, skole og kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Nasjonale prøver gjennomføres kort tid etter at elevene har begynt i 5. 8. og 9. klasse. Prøvene lages ut 
fra kompetansemålene etter 4. og 7. trinn. Nasjonale prøver for 9. trinn er de samme som for 8. trinn, 
noe som gir gode muligheter for å se om elevene har forventet utvikling fra 8. til 9. trinn. 
 
Alle elever i Fauske sentrum går på Vestmyra skole fra de begynner i 5. klasse. Prøvene for 5. trinn blir 
derfor en indikator på alle 1-4 skolenes jobbing med grunnleggende ferdigheter. Resultatene fra 
nasjonale prøver kan hentes ut for den enkelte elev. Kommunens 1-4 skoler har oversikt over resultatet 
til sine avgangselever og kan bruke resultatene for å utvikle egen skole. 
 
Resultatene fra nasjonale prøver hentes fra Skoleporten og kan presenteres på ulike måter. Vedlagte 
presentasjon viser den prosentvise fordelingen av elever innenfor hvert nivå. 5. trinn har tre nivå, nivå 3 



viser høyest grad av grunnleggende ferdigheter. For 8. og 9. trinn er det 5 nivåer, nivå 5 er høyest. I 
vedleggene er Fauske kommune sammenlignet med Nordland fylke og nasjon. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Nasjonale prøver for 5. trinn viser at resultatet i engelsk har endret seg lite fra 2017. Lesing viser en 
tilbakegang sammenlignet med fjor året. Komunen har flere elever på nivå 1 og færre på nivå 3. Regning 
har samme utvikling som lesing. Resultatmessig er 2018 relativt lik årene før 2017. Kullvariasjoner vil 
alltid kunne påvirke resultatene. Kommunen har strammet inn muligheten for å frita elever fra nasjonale 
prøver, noe som er i tråd med retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet. Andelen elever som var fritatt 
fra nasjonale prøver på 5. trinn er halvert sammenlignet med 2017, noe som til en viss grad har påvirket 
resultatene for 2018. Kun elever med særskilt språkopplæring eller spesialundervisning kan fritas fra 
prøvene. 
 
Prøvene i engelsk for 8. trinn viser at kommunen har stadig færre elever på nivå 1 og 2, særlig vises 
dette på nivå 1. 50% av elevene ligger på nivå 3. Kommunen har relativt få på nivå 4 og 5 sammenlignet 
med nasjon. Lesing viser at kommunen har en liten reduksjon av antall elever på nivå 1. Antallet elever 
som oppnår nivå 4 og 5 er relativt lavt. Regning viser flere elever på nivå 1 og 2 enn tidligere, 50% av 
elevene ligger på disse nivåene. 
 
I og med at prøvene for 8. og 9. klasse er identiske gir det gode muligheter for å se om elevene har en 
forventet faglig utvikling i løpet av året. Lesing viser at kommunen lykkes i å videreutvikle elevenes 
ferdigheter. Kommunen har jevnt økt antall elever på nivå 4 og 5. Regning viser færre elever på nivå 1 og 
2. Antall elever på nivå 3 er stadig økende. Resultatene på nivå 4 og 5 har variert litt de seneste årene. 
Også her er fremgangen fra 8. trinn god. 
 
Samlet sett viser resultatene at 9. klassen ligger tett opp mot nasjonalt nivå i lesing. Avstanden til 
nasjonalt nivå i regning er heller ikke særlig stor. For 8. trinn sin del er avstanden til nasjonalt nivå noe 
større. 5.trinn er den årsklassen som inneværende år har størst sprik mellom kommunale resultater og 
kommunens uttalte mål om å prestere på linje med det nasjonen. Resultatene viser at skolene må jobbe 
målbevisst med å heve de grunnleggende ferdighetene, særlig på 5. trinn. Skolene i kommunen er inne i 
gode faglige prosesser, og systematisk arbeid som tilsier en forventning om at avstanden til nasjonalt 
nivå skal krympe vesentlig i løpet av 2-3 år. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



NASJONALE  PRØVER  5. TRINN  2018 

Resultatene presenteres i rekkefølge: Fauske kommune – Nordland - nasjon 
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NASJONAL  PRØVER  8. TRINN  2018 

Resultatene presenteres i følgende rekkefølge:  

Fauske kommune – Nordland - Nasjon 
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NASJONALE PRØVER  9. TRINN 

Resultater er presentert i rekkefølge: Fauske – Nordland – nasjon 

9. trinn har ikke nasjonal prøve i engelsk. 
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Foreldreundersøkelse i barnehagene 2018 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Sammendrag: 
Det har i regi av Utdanningsdirektoratet vært gjennomført en foreldreundersøkelse i barnehagene i 
Fauske kommune. Undersøkelsen ble gjennomført i november 2018. 
 
Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som et hjelpemiddel til 
å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene. 
 
Saksopplysninger: 
Utdanningsdirektoratet kommer til å publisere deler av resultatene på barnehagefakta.no. Data fra 
Foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskning. 
 
Totalt deltok alle 10 barnehagene i Fauske kommune i undersøkelsen, hvorav 5 barnehager er 
kommunale og 5 barnehager er ikke-kommunale. 
 
Foreldrene fikk spørsmål ut fra 9 hovedtemaer med 2-5 underspørsmål til hvert av temaene, totalt 31 
spørsmål. 
 
De 9 hovedtemaene var: 

· Ute- og innemiljø 
· Relasjon mellom barn og voksen 
· Informasjon 
· Barnets utvikling 
· Medvirkning 
· Henting og levering 
· Tilvenning og skolestart 
· Tilfredshet 

 
Foreldreundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2016 og 2017 med de samme hovedtemaene og 
spørsmålene. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Svarprosent totalt for alle barnehagene i Fauske var 71,0 % (mot 70,0 % i 2017 og 74,7 % i 2016), fordelt 
med 69,6 % for kommunale barnehager (mot 59,0 % i 2017) og 72,2 % for de ikke-kommunale 



barnehagene (mot 79,5 % i 2017). 
 
Nasjonalt var svarprosenten 70,7 % (mot 69,9 % i 2017). 
 
Det beste sammenligningsgrunnlaget når en barnehage skal analysere foreldreundersøkelsen er seg 
selv. Det samme gjelder for når barnehageeier skal vurdere kvaliteten på det samlede 
barnehagetilbudet i kommunen. Ettersom Foreldreundersøkelsen gjennomføres for 3. gang i 2018 er 
grunnlaget for å analysere egen pedagogisk virksomhet blitt bedre.  
 
Tabellen under viser utviklingen over de siste tre årene for de 9 hovedtemaene. Som det kommer frem 
av snittet for de 9 hovedtemaene er forskjellene små mellom de kommunale og ikke-kommunale 
barnehagene i Fauske kommune. Unntaket er det første hovedtemaet som forteller oss at utemiljø og 
lokaler utgjør den største forskjellen. De ikke-kommunale barnehagene har nyere byggeår enn de 
kommunale og vil dermed kunne fremstå som mer attraktive. Et eksempel på at lokaler og uteområde 
har betydning for foreldrenes fornøydhet er Sulitjelma barnehage.  
 
Sulitjelma barnehage flyttet inn i nye lokaler høsten 2018. På foreldreundersøkelsen i 2016 og 2017 fikk 
barnehagens uteområde i snitt 2,8, mens de i 2018 fikk beste vurdering med 5,0. Tilsvarende vurdering 
fikk lokalene som gikk fra 2,2 i 2017 til 4,8 i 2018. Flere av de kommunale barnehagene er av eldre 
byggeår (Vestmyra, Valnesfjord og Hauan), mens Erikstad skal inn i nye lokaler i løpet av året. Det har i 
liten grad vært oppgraderinger av leker og møbler i barnehagene og det er en merkbar slitasje på 
utstyret. Vi ser en tendens i forskjellene mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager der de 
kommunale barnehagene de siste tre årene får lavere vurdering (3,9 i gjennomsnitt) på leker og utstyr 
enn de ikke-kommunale barnehagene (4,2 i gjennomsnitt). 
 
Barnehageeier vil i liten grad kunne påvirke rammebetingelser som utstyr, utemiljø og lokaler uten at 
det gjøres større investeringer. Ser vi derimot på innholdet i barnehagene er forskjellene marginale. 
Både relasjoner, trivsel og tilfredshet viser små forskjeller. De kommunale barnehagene er inne i en fase 
der flere utviklingsprosjekt de siste 2 årene skal implementeres i personalet. Både 
kjernekomponentene/kjerneverdier for en voksenstandard er utviklet, opplæringsplan for nytilsatte er 
nylig godkjent, samt at Plan for inkluderende barnehagemiljø («mobbeplan») skal implementeres. I 
tillegg er barnehagenes beredskapsplan under revidering og vil ta høyde for nye prosedyrer for blant 
annet sovetid. I tillegg fortsettes det gode arbeidet med implementering av den nye rammeplanen. For å 
sikre helhetlig praksis på tvers av de kommunale barnehagene videreføres prosedyrene for enhetsleders 
styringsdialog med den enkelte barnehage og barnehagestyrers kontroll av pedagogisk praksis i egen 
barnehage. 
 
Høsten 2018 fikk barnehagene skjerpet krav til pedagogisk bemanning. I tillegg ble det lovfestet krav til 
grunnbemanning. Når det gjelder bemanningstettheten i alle barnehagene i kommunen, er den lik før 
og etter at bemanningsnormen ble lovfestet. Det som derimot har utviklet seg i negativ retning er 
foreldrenes opplevelse av bemanningstettheten. I 2016 ble den vurdert til 4,2 for både kommunale og 
ikke-kommunale barnehager, mens den i 2018 er på 3,8 for kommunale og 3,7 for ikke-kommunale 
barnehager. Hva som er forklaringen på denne utviklingen er vanskelig å si ut fra Foreldreundersøkelsen. 
En mulig forklaring kan være foreldres bevissthet til temaet som igjen kan ha sin bakgrunn i økt 
medieoppmerksomhet og omtale i sosiale medier. 
 
Et område der det er mulig å utgjøre en forskjell på kort sikt er ved bedre informasjon mellom 
barnehagen og hjemmet. Innføringen av digitale løsninger for kommunikasjon mellom foresatte og 
barnehagen innføres av mange barnehageeiere. De kommunale barnehagene har så langt ikke innført et 
digitalt system for kommunikasjon med hjemmet, mens flere av de ikke-kommunale barnehagene har 
eller skal innføre et slikt system. Erfaringer fra de som har innført digitale løsninger for kommunikasjon 
mellom barnehagen og hjemmet er i hovedsak positive. 



 
Et ledd i digitaliseringen og effektiviseringen av barnehagene er innføringen av et digitalt årshjul. 
Gjennom felles rutiner og varsling av frister for gjøremål er målet å fjerne tidstyver og heve kvaliteten på 
både de administrative og pedagogiske sidene av barnehagedriften. 
 

 Kommuna
l (2016) 

Privat 
(2016

) 

Nasjonal
t (2016) 

Kommuna
l (2017) 

Privat 
(2017

) 

Nasjonal
t (2017) 

Kommuna
l (2018) 

Privat 
(2018

) 

Nasjonal
t (2018) 

Ute- og 
innemiljø 

4,0 4,4 4,1 4,0 4,3 4,1 4,0 4,2 4,1 

Relasjon 
mellom 
barn og 
voksen 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 

Barnets 
trivsel 

4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 

Informasjon 4,3 4,3 4,2 4,4 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2 
Barnets 
utvikling 

4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 

Medvirknin
g 

4,3 4,4 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 

Henting og 
levering 

4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Tilvenning 
og 
skolestart 

4,5 4,7 4,5 4,5 4,7 4,5 4,4 4,5 4,5 

Tilfredshet 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,5 
Samisk bolk - - - - - 4,0 - - 4,1 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2018 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
04.02.2019 Årsmelding 2018 - Statistikk 1403340 
 
Sammendrag: 
Alle barnehager rapporterer i desember inn tallmateriale til Utdanningsdirektoratet. Det legges inn 
opplysninger om blant annet ansatte og deres utdannelse, om barn og deres alder, oppholdstid osv. 
 
Det er blant annet fra denne basen www.barnehagefakta.no henter sine opplysninger. 
 
Saksopplysninger: 
Det er totalt 10 barnehager i Fauske kommune. Fem kommunale og fem ikke-kommunale barnehager. 
Årsmeldingen viser at det totalt går 426 barn i barnehagene (mot 404 i 2017 og 395 i 2016). Av disse er 
det 258 barn mellom tre og fem år og 167 barn mellom ett og to år. 
 
Det er totalt 152 ansatte i barnehagene i Fauske (mot 144 i 2017 og 140 i 2016). Av disse er det 59 
styrere og pedagogiske ledere (mot 46 i 2017 og 45 i 2016). Det er ingen styrere med dispensasjon fra 
utdanningskravet. Andelen av årsverk pedagogiske ledere som har dispensasjon er 31,6 % i 2018 mot 
4,4 % i 2017. 
 
Resultatene viser at det er 5,8 barn per voksen (mot 5,7 i 2017). normen er 6 barn per voksen jf. 
vedtektene for barnehagene i Fauske kommune og Lov om barnehager § 18 Grunnbemanning. Det betyr 
at det er større voksentetthet per barn enn det loven tilsier. 
 
Det var totalt 12 barn som mottok spesialpedagogisk hjelp i 2018 (mot 13 i 2017 og 9 i 2016). 
 
Andelen ansatte med pedagogisk utdanning var 37,0 % (mot 38,8 % i 2017), og andelen ansatte med 
barne- og ungdomsarbeiderfaget var 21,7 % (mot 20,2 % i 2017). 
 
Videre viser resultatene at andelen barn som er i barnehagen 41 timer eller mer per uke er på 99,8 %. 
Dette betyr ikke at alle barna er i barnehage 41 timer eller mer per uke. De barna som har hel plass, og 
det er de fleste barna, registreres med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer. 
 
Hvert barn har gjennomsnittlig 5,8 kvadratmeter leke- og oppholdsareal (mot 6,1 i 2017). Fauske 
kommune sine vedtekter for de kommunale barnehagene har en arealnorm på 5,3 kvadratmeter per 
barn under 3 år og 4 kvadratmeter per barn over 3 år. Resultatet viser at barna gjennomsnittlig har mer 

http://www.barnehagefakta.no/


areal enn det normen tilsier. 
 
Resultatet viser at barnehagene gjennomsnittlig har åpent 9,65 timer pr dag, fem dager i uken, tolv 
måneder i året (mot 9,68 timer i 2017). 
Foreldrene betaler i gjennomsnitt kr 268,- i kostpenger pr måned (mot kr 262,- i 2017).  
 
Det er 8 barnehager der foreldrebetalingen tilsvarer makspris, kr 2910,- pr måned, og 2 barnehager som 
ligger over fastsatt makspris. Det er ingen barnehager som betaler mindre enn makspris. 
 
Vedlagt ligger innrapporterte tall til Utdanningsdirektoratet fra barnehagene i Fauske for 2018. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det er spesielt et område som skiller seg ut når man sammenligner 2018 med foregående år. Andelen 
ansatte som ikke tilfredstiller kravene til pedagogisk bemanning har økt betydelig fra 2017 til 2018. 
Årsaken er skjerpet krav til pedagogisk bemanning jf. Forskrift om pedagogisk bemanning. Frem til 1 
.august 2018 var kravet 7 - 9 barn per pedagogisk leder for barn mellom 0 - 3 år og 14 - 18 barn per 
pedagogisk leder for barn mellom 3 - 6 år, mens kravet nå er 7 og 14 for de samme aldersgruppene. 
 
Sammenlinger vi Fauske kommune med Nordland og Nasjonalt ser vi at andelen årsverk pedagogiske 
ledere med dispensasjon Nasjonalt var 10,2 %, mens i Nordland var andelen på 14,4 %. 
 
Rekruttering av kvalifiserte pedagoger er en nasjonal utfordring. I Fauske kommune er det variasjoner 
mellom barnehagene, der enkelte barnehager har klart å rekruttere det antall pedagoger som 
forskriften tilsier, mens andre har søkt barnehagemyndigheten om dispensasjon jf. Forskrift om 
pedagogisk bemanning §§ 2 og 3. 
 
Det er en forventet utvikling at andelen pedagoger som har dispensasjon fra utdanningskravet har økt, 
men det er også forventet at andelen skal gå ned over de neste årene. 
 
Det er barnehageeier som har ansvaret for at barnehagene tilfredsstiller kravene i lov og forskrift. Det er 
således barnehageeier for de kommunale og ikke-kommunale barnehagene som må sikre at det 
utarbeides planer og settes inn tiltak for rekruttering og kompetanseheving. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 BASIL RAPPORTGENERATOR: 

Oversiktsrapport 

Oversiktsrapport Sum 

Antall barn totalt (0-6) år   426 

Antall barn 1-5 år   425 

Antall barn 3-5 år   258 

Antall barn 1-2 år   167 

  

Antall ansatte totalt   152 

Antall styrere og pedagogiske ledere   59 

  

Andel styrere og pedagogiske ledere  med midlertidig dispensasjon 23,7 % 

Andel styrere og pedagogiske ledere  med varig dispensasjon 1,7 % 

  

Andel styrere med godkjent utdanning 100 % 

Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning 69,4 % 

  

Antall barnehager   10 

Antall kommunale barnehager   5 

Antall ikke-kommunale barnehager   5 

  

Antall ordinære barnehager   10 

Antall familiebarnehager   0 

Antall åpne barnehager   0 

 
 

Indikatorer 

Strukturindikatorer Sum 

Antall barn per voksen   5,77 

  

Andel ansatte med pedagogisk utdanning   36,96 % 

Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag   21,74 % 

  

Andel årsverk styrere med dispensasjon   0,00 % 

Andel årsverk pedagogisk leder med dispensasjon   31,58 % 

  



Strukturindikatorer Sum 

Antall barnehager under normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn (alle 
pedagogiske ledere) 

1 

Antall barnehager på normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn (alle 

pedagogiske ledere) 
9 

Antall barnehager over normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn (alle 

pedagogiske ledere) 
0 

  

Antall barnehager under normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn 
(pedagogiske ledere med godkjent utdanning) 

8 

Antall barnehager på normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn 

(pedagogiske ledere med godkjent utdanning) 
2 

Antall barnehager over normkrav - Pedagogisk lederressurs i forhold til antall barn 
(pedagogiske ledere med godkjent utdanning) 

0 

  

Leke og oppholdsareal per barn (m2)   5,77 

Andel med pedagogisk bemanning   28,82 % 

 
 

Oversikt antall barn 

Oversikt antall barn i ordinære- og familiebarnehager Sum 

Antall barn totalt (0-6) år   426 

Antall barn 1-5 år   425 

Antall barn 3-5 år   258 

Antall barn 1-2 år   167 

Antall barn 0 år   1 

Antall barn 1 år   73 

Antall barn 2 år   94 

Antall barn 3 år   72 

Antall barn 4 år   83 

Antall barn 5 år   103 

Antall barn 6 år   0 

  

Andel barn med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0,2 % 

Andel 1-5 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0,2 % 

Andel 1-2 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0,6 % 

Andel 3-5 åringer med avtalt oppholdstid på 40 timer eller mindre 0 % 

  

Andel barn med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 99,8 % 

Andel 1-5 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 99,8 % 

Andel 1-2 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 99,4 % 

Andel 3-5 åringer med avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer 100 % 

  



Oversikt antall barn i ordinære- og familiebarnehager Sum 

Antall barn i barnehager med 1-25 barn   36 

Antall barn i barnehager med 26-50 barn   165 

Antall barn i barnehager med 51-75 barn   141 

Antall barn i barnehager med 76-100 barn   84 

Antall barn i barnehager med 101 barn eller flere   0 

 

 

Minoritetsspråklige barn 

Minoritetsspråklige barn Sum 

Antall minoritetsspråklige barn totalt   39 

Antall minoritetsspråklige barn 1-5 år   39 

Antall minoritetsspråklige barn 1-2 år   10 

Antall minoritetsspråklige barn 3-5 år   29 

 

Oversikt ansatte i barnehagene 

Oversikt ansatte i barnehagene Sum 

Antall styrere   10 

Årsverk styrere   8,55 

Styrere andel menn 10 % 

  

Antall pedagogiske ledere   49 

Årsverk pedagogiske ledere   47,50 

Pedagogiske ledere andel menn 6,1% 

  

Antall annen grunnbemanning   64 

Årsverk annen grunnbemanning   55,24 

Annen grunnbemanning andel menn 6,2 % 

  

Antall barnehagelærer eller tilsvarende   0 

Årsverk barnehagelærer eller tilsvarende   0,00 

Barnehagelærer eller tilsvarende andel menn 0 % 

  

Antall barne- og ungdomsarbeider   0 

Årsverk barne- og ungdomsarbeider   0,00 

Barne- og ungdomsarbeider andel menn 0 % 

  

Antall assistenter   0 

Årsverk assistenter   0,00 



Oversikt ansatte i barnehagene Sum 

Assistenter andel menn 0 % 

  

Antall tospråklige assistenter   2 

Årsverk tospråklige assistenter   1,20 

Tospråklige assistenter andel menn 0 % 

  

Antall øvrige personale   14 

Årsverk øvrige personale   5,19 

Øvrige personale andel menn 35,7 % 

  

Antall annet personale   13 

Årsverk annet personale   11,39 

Annet personale andel menn 0 % 

  

Antall totalt   152 

Årsverk totalt   129,07 

Andel menn totalt 8,5 % 

 

 

Dispensasjon ansatte i barnehagene 

Dispensasjon ansatte i barnehagene Sum 

Antall styrere i alt   10 

Andel styrere med midlertidig dispensasjon 0 % 

Andel styrere med varig dispensasjon 0 % 

Andel årsverk styrere med dispensasjon 0 % 

  

Antall pedagogiske ledere i alt   49 

Andel pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon 29,5 % 

Andel pedagogiske ledere med varig dispensasjon 2,1 % 

Andel årsverk pedagogiske ledere med dispensasjon 31,6 % 

  

Antall styrere og pedagogiske ledere i alt   59 

Andel styrere og pedagogiske ledere med midlertidig dispensasjon 25 % 

Andel styrere og pedagogiske ledere med varig dispensasjon 1,8 % 

Andel årsverk styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon 26,8 % 

 

 

 
 

 
 

 



Utdanning ansatte i barnehagene 

Utdanning ansatte i barnehagene Sum 

Styrere med barnehagelærerutdanning   10 

Styrere med annen pedagogisk utdanning   0 

Andel styrere med godkjent utdanning 100 % 

  

Pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning   33 

Pedagogiske ledere med videreutdanning i barnehagepedagogikk   9 

Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning 69,4 % 

  

Annen grunnbemanning med barnehagelærerutdanning   1 

Annen grunnbemanning med pedagogisk utdanning som tilsvarer utdanningskravet til 
styrer/pedagogisk leder 

  0 

Annen grunnbemanning med annen pedagogisk utdanning   0 

Annen grunnbemanning med annen høyere utdanning   1 

Annen grunnbemanning med barne og ungdomsarbeiderfag   22 

Annen grunnbemanning med fagarbeiderutdanning   10 

Annen grunnbemanning med annen utdanning   30 

 
 

Åpningstider, foreldrebetaling og oppholdsareal 

Åpningstider, foreldrebetaling og oppholdsareal Sum 

Gjennomsnittlig leke- og oppholdsareal per barnehage   245,85 

Leke- og oppholdsareal per barn (m2)   5,77 

Leke- og oppholdsareal delt på vektede heltidsekvivalenter   1,29 

  

Åpningstid gjennomsnitt timer pr. dag   9,65 

Åpningstid gjennomsnitt dager i uken   5,00 

Åpningstid gjennomsnitt måneder i året   12,00 

  

Gjennomsnittlig kostpenger per barn   268,00 

Antall barnehager der foreldrebetalingen tilsvarer makspris   8 

Antall barnehager som ligger over fastsatt makspris   2 

Antall barnehager som ligger under fastsatt makspris   0 

Oppholdstid begrenset til maks. timer per dag (timer) 9,3 

  

 

 

 

 



Oversikt inviterte / besvarte 

Årsmelding Inviterte Besvarte Prosent 

   10   10 100% 
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