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Viktige endringer 
• Lovfestet krav til nulltoleranse 

• En tydeligere aktivitetsplikt erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten  

• Dokumentasjonsplikt 

• En bedre håndhevingsordning erstatter dagens klageordning 

• Tvangsmulkt som pressmiddel mot skoleeiere 

• Lovfestet at involverte elever skal høres og at elevenes beste skal være et 
grunnleggende hensyn ved saksbehandlingen 

 



Formålet med endringene  
• Målet er et mer effektivt regelverk mot mobbing og bedre håndheving 

• Styrke rettighetene til elever som blir mobbet og deres foreldre 

• Være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlig skolemiljø  

• Lovfeste enda tydeligere krav til hva skolene skal gjøre når elever blir 
mobbet eller ikke har det trygt og godt på skolen.  

• Regelverket er viktig for å sette standarder og for å plassere ansvar og 
plikter på skoleeiere og ansatte i skolen.  

 



AKTIVITETSPLIKTEN 



Aktivitetsplikten består av mange delplikter 
1. Følge 
med og 

fange opp 

2. Gripe 
direkte 

inn  

3. Varsle  

4.  
Under-
søke og 
avdekke  

5.  
Sette inn 
tiltak  og 
evaluere 



Skoleeiers ansvar: 
§ 10-8.Kompetanseutvikling 
Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i 
verksemda…..  
 
§ 13-10.Ansvarsomfang 
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 
har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, 
under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at 
krava skal kunne oppfyllast….. 
 

 



 

HÅNDHEVINGSORDNINGEN 



Hovedlinjene i håndhevingsordningen er:  
• Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven melde saken 

til fylkesmannen.  
• Saken skal først være tatt opp med rektor, og det skal ha gått minst 5 dager 

før saken meldes til fylkesmannen.  
• Fylkesmannen utreder og tar stilling til om skolen har oppfylt sin 

aktivitetsplikt.  
• Dersom fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt sin 

aktivitetsplikt, kan dette følges opp av et vedtak om hva skolen skal gjøre for 
å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.  

• Privatpersoner kan påklage fylkesmannens vedtak til Utdanningsdirektoratet.  



Fylkesmannen:  
 

• skal utrede saken, drive den fram 
og tvinge fram handling når det 
trengs 

• skal følge opp sakene helt til de 
er i mål, og eleven har det godt 
på skolen 

• kan vedta og få til endring i 
praksis (om nødvendig med 
tvangsmulkt) 
 



Hva skal FM vurdere og ta stilling til?  
• FM kan gjøre en fullstendig prøving av alle sider av saken.  
• FMs vurderingstema er om skolen har oppfylt aktivitetsplikten:   

– gjennomført aktiviteter og tiltak som etter en faglig vurdering med 
rimelighet kan forventes av skolen?  
• Dette tilsvarer vurderingstemaet i Rt. 2012:146.  

– Må vurdere for de ulike delpliktene.  
• Vurderingstemaet vil samsvare med delpliktenes rekkevidde, især plikten 

til å sette inn tiltak.  
• I praksis vil kjernen ofte bli om tiltakene – ut fra en faglig vurdering - er 

egnet til å sikre at eleven får et trygt og godt skolemiljø.  
 



Når eleven får medhold  
 

• Fylkesmannen kan ved medhold vedta følgende:  
 
1) Skoleeier/ skolen skal sette inn tiltak for å oppfylle elevens rett/ oppfylle 

aktivitetsplikten  
 

2) Fylkesmannen fastsetter i vedtaket hvilke tiltak skoleeier/ skolen skal sette inn.  
 

3) Det vil også være mulig med en kombinasjon mellom de to. Fylkesmannen fastsetter 
noen tiltak som skal gjennomføres og pålegger skolen å sette inn flere. 

 



Fylkesmannens oppfølging  
av saken etter medhold  
• Fylkesmannen vedtak: 

– frist for gjennomføring av tiltak 
– følge opp at skoleeier gjennomfører 
 

• Krav til tiltakene i våre vedtak 
– Må være klare og tydelige 

• det kan potensielt være aktuelt å knytte tvangsmulkt til dem og da 
må det være mulig å avgjøre om skoleeier har gjort det som ble 
fastsatt i vedtaket  

 



FMs saksbehandling  - skoleeier / skolen  
 

• Kommuner er ikke part og har ikke klagerett. Tilsvarende gjelder for friskoler.  

• Skolen og skoleeier bør involveres i FMs saksforberedelse og utredning av en 
sak.  

– belyse og dokumentere sitt syn på saken.  

– krav til forsvarlig opplysning av saken, jf. forvaltningsloven § 17.  

– Fylkesmannen har rettslig grunnlag for å kreve at skolen og skoleeier 
legger frem nødvendig informasjon i saken.  

 



Status og erfaringer 
• 27 saker etter håndhevingsordningen (1/8 – 31/12 2017) 

• 7 saker hvor aktivitetsplikten er oppfylt (avsluttet) 

• 6 saker hvor aktivitetsplikten ikke er oppfylt (3 avsluttet) 

• 14 + 3 under behandling/oppfølging 

 

• FMs rutiner 

• Sak meldt til FM setter ikke skolens plikt i bero 

 



Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
• Pulje 2 (2017-2019)  

– Ibestad, Sørreisa, Tranøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen 
 

• Pulje 3 (2018-2020) 
– FMs brev av 11. desember 2017 
– Søknadsfrist 1. februar 2018 

 
• Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing 

– www.udir.no påmelding pulje 1 fra 15. januar 
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