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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i møte den 12. mars 2018, sak 

6/18. 

 

Metode 
I arbeidet med rapporten har vi fått tilgang til og gjennomgått ulike rutiner, reglement 

og andre kommunale dokumenter knyttet til de to temaene. Vi har intervjuet 

rektorene på skolene i kommunen og fått informasjon fra sentrale personer i 

kommuneadministrasjonen, et utvalg lærere og foreldrerepresentanter. Videre har vi 

fått innsyn i kommunens sak/arkivsystem for å se på dokumentasjon av saker som 

gjelder elevenes skolemiljø. 

 

I forbindelse med del to i rapporten har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant 

lærere på Drangedal 10-årige skole. 

 

Problemstillinger 
Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

Har Drangedal kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som 
gjelder elevenes skolemiljø? 

Etter vår vurdering har kommunen i all hovedsak egnede tiltak for å fange opp og følge 

opp saker som gjelder elevenes skolemiljø.  

 

Kommunen/skolene har styrende dokument, planer og tiltak som skal bidra til et trygt 

skolemiljø. Kommunen har kontaktperson i mobbesaker.  

 

Det er utarbeidet felles skjema for varsler der en har mistanke om at elever ikke har et 

trygt og godt skolemiljø. Felles mal for aktivitetsplan foreligger. Dette er med på å sikre 

at krav som er stilt i opplæringslovens § 9a blir ivaretatt. 

 

Kommunen har sørget for at skoleledere og pedagogisk personale har fått informasjon 

om de plikter som følger av endringene i opplæringsloven.  Informasjon til andre 

ansatte i skolen kunne etter vår vurdering vært mer gjort mer systematisk.  
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Etter vår vurdering har kommunen oppfylt kravet i opplæringsloven § 9A-9 om 

informasjonsplikt til elever og foresatte.  

 

Vi har sett at det ligger informasjon på kommunens hjemmeside som ikke er 

oppdatert. Denne informasjonen bør oppdateres slik at det er i tråd med nytt 

regelverk. 

 

Varsel som blir meldt inn, og aktivitetsplaner som blir laget, blir i for liten grad arkivert 

fortløpende i kommunens sak/arkivsystem. 

 

I hvilken grad har deltakelse i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling hatt 
virkning på kommunens utviklingsarbeid og skolens planer, metodikk og 
praksis?   

Etter vår vurdering har deltakelsen i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling hatt virkning 

på kommunens utviklingsarbeid og skolens planer, metodikk og praksis. 

 

Kommunen har høstet erfaringer med skolebasert kompetanseutvikling på Drangedal 

10-årige skole, og en legger opp til at slikt arbeid skal utvides til de andre skolene i 

kommunen. Etter vår vurdering kunne kommunens arbeid med skolebasert 

kompetanseutvikling vært synliggjort i kommunens skolepolitiske plattform-

/pedagogisk utviklingsplan.  

 

Skolen har bare delvis lokale læreplaner som er i tråd med kommunens krav og 

målsettinger gitt i Skolepolitisk plattform, overordnede mål og pedagogisk 

utviklingsplan for skolene i Drangedal kommune 2017 – 2020. I to av de lokale 

læreplanene finner vi beskrivelser av hvordan arbeid med grunnleggende ferdigheter 

skal legges til grunn for undervisningen i fagene.  

 

Våre funn tyder på at deltakelsen i prosjektet har ført til økt samarbeid og samhandling 

mellom lærere på skolen. Dessuten oppgir lærerne at kompetanse på undervisning i 

regning som grunnleggende ferdighet har økt, og at de har endret praksis som følge av 

prosjektet.    

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør 

 

 sikre at ikke-pedagogisk personell i skolene blir gjort kjent med aktivitetsplikten 

og kommunens rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø 
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 Sørge for å ha oppdatert informasjon på kommunens nettsider om arbeid med 

elevenes skolemiljø   

 Sørge for å dokumentere varsler og tiltaksplaner i kommunens sak/arkivsystem 

fortløpende 

 Følge opp kommunens egen Pedagogisk utviklingsplan ved å legge vekt på 

arbeid med grunnleggende ferdigheter i kommunens lokale læreplaner og 

implementere dette i undervisningen  

 

 

Skien, 14. november 2018 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Drangedal 12. mars 2018 i sak 

6/18.   

 

Bestillingen er i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Alle elever i norsk skole har ifølge opplæringsloven1 rett til et trygt og godt skolemiljø. 

Høsten 2017 ble opplæringslovens kapittel 9a om elevens skolemiljø endret, blant 

annet ved at skolene har fått en skjerpet aktivitetsplikt.  

 

Drangedal kommune har deltatt i det nasjonale prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling. 

Prosjektet er en del av utdanningsdirektoratets satsing på skolebasert kompetanse-

utvikling. I Drangedal var det fokus på regning som grunnleggende ferdighet. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

Har Drangedal kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som 
gjelder elevenes skolemiljø? 

og 

I hvilken grad har deltakelse i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling hatt 
virkning på kommunens utviklingsarbeid og skolens planer, metodikk og 
praksis?   

 

Revisjonskriteriene2 i den delen av forvaltningsrevisjonen som handler om kommunens 

arbeid med elevenes skolemiljø er i hovedsak hentet fra opplæringsloven.  

                                                      
1 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 
2 Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. 

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner. Revisjonskriteriene 

er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 
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For den andre delen, om prosjektet Ungdomstrinnet i Utvikling, har vi utledet kriterier 

fra Kunnskapsløftet (LK06), St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen og St. meld nr. 

22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter – Ungdomstrinnet. 

 

Kriteriene framgår under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i 

vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.4 Avgrensning 
Med elevenes skolemiljø menes både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. 

I denne rapporten har vi sett på skolenes arbeid med det psykososiale miljøet, men vi 

bruker likevel det mer allmenne begrepet elevenes skolemiljø i rapporten. Vi har 

undersøkt kommunens og skolenes tiltak og prosedyrer/rutiner for å hindre at elever 

blir mobbet. Vi har ikke sett på håndteringen av enkeltsaker. 

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
I arbeidet med rapporten har vi fått tilgang til og gjennomgått ulike rutiner, reglement 

og andre kommunale dokumenter knyttet til de to temaene. 

 

Vi har intervjuet rektorene på skolene i kommunen og fått informasjon fra sentrale 

personer i kommuneadministrasjonen, et utvalg lærere og foreldre-representanter.  

 

Vi har fått innsyn i kommunens sak/arkivsystem for å se på dokumentasjon av saker 

som gjelder elevenes skolemiljø. 

 

I forbindelse med del to i rapporten har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant 

lærere på Drangedal 10-årige skole. 

 

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 

1.6 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt 

på høring 30. oktober 2018. Rådmannens høringssvar følger rapporten i vedlegg 1.     
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2 Elevenes skolemiljø 
 

Har Drangedal kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som 
gjelder elevenes skolemiljø. 

2.1 Revisjonskriterier 
 
Vi har utledet følgende revisjonskriterier:  

 Kommunen/skolen skal ha tiltak for å sikre et trygt skolemiljø. 

 Skolen skal ha rutiner i tråd med de krav som er stilt i opplæringslovens kapittel 9a. 

 Skolen skal sørge for at alle som arbeider ved skolen har fått opplæring i rutinene 

og prosedyrene som gjelder elevenes skolemiljø. 

 Skolen skal gi elever og foreldre/foresatte informasjon om ansvar, rettigheter og 

prosedyrer som gjelder avdekking og oppfølging av elevenes skolemiljø. 

 Kommunen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 

 
 

2.2 Fakta om arbeid med elevenes skolemiljø 
I Drangedal er det tre skoler; Kroken skole med 73 elever, Tørdal skule med 35 elever 

og Drangedal 10-årige skole. Det er bare sistnevnte skole som har ungdomstrinn. 

Drangedal 10-årige skole har 226 elever på barnetrinnet og 158 elever på 

ungdomstrinnet.  

 

Skolene i Norge gjennomfører hvert år elevundersøkelser blant elever på 7. og 10. 

klassetrinn. Dette er standardiserte undersøkelser3 som gjør det mulig å sammenlikne 

tall mellom skoler, kommuner og fylker, samt å se utviklingstrekk over tid. Resultater 

av elevundersøkelsen vises på nettstedet Skoleporten.no. Her kan en bl.a. se andelen 

elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt og/eller mobbet av 

voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.  

 

For skoleåret 2016/2017 vises ikke resultatene for skolene i Drangedal fordi det er få 

elever, mellom en og fire, som har svart at de har opplevd mobbing. I slike tilfeller 

vises ikke resultatet i Skoleporten. Dette gjaldt for begge klassetrinn som er omfattet 

av undersøkelsene, 7. og 10. klassetrinn 

 

                                                      
3 Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for undersøkelsene. Nettstedet «Skoleporten» publiserer data fra 

undersøkelsene. 
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Går vi til resultatene for sist elevundersøkelse, skoleåret 2017/18, vises ikke tall for 7. 

klassetrinn (av samme grunn som nevnt ovenfor). Tallene for 10 klassetrinn er i 

imidlertid svært høye. Her svarte 25 % av alle elevene på 10. trinn at de hadde opplevd 

mobbing på skolen 2-3 ganger eller oftere. Tall for gutter vises ikke (av samme grunn 

som beskrevet tidligere). For jentene er andelen 37 %.  

 

Rektor på skolen sier i en kommentar at det er sammensatte årsaker til det dårlige 

resultatet for 10. klassetrinn ved sist elevundersøkelse: Et lite homogent kull - en 

elevgruppe med store variasjoner. Det dreide seg om ekskludering og et festmiljø på 

fritiden, hvor noen elever ikke ble invitert og utfryst fra disse aktivitetene. Det var også 

et kull med mange elever med spesielle behov. Dessuten ble forholdene på skolevei 

(buss) på enkelte strekninger beskrevet som svært ugreie. Dette ble tatt tak i med 

hjelp fra busselskapet.  

 

Vi går ikke her nærmere inn på data fra elevundersøkelsen. 

 

2.2.1 Tiltak   
Vi gir her en gjennomgang av reglement og planer som omhandler arbeid med 

elevenes skolemiljø og forebyggende tiltak i kommunen. 

 

Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 Ordensregler for skolene i Drangedal 

kommune. I reglementet finner vi bl.a. disse punktene:  

  

1.4. Eleven viser god oppførsel overfor medelever, lærere, andre ansatte og 
besøkende.  
1.5. Eleven viser omsorg og respekt for andre.  
1.6. Banning og ufint språkbruk og digitale krenkelser rettet mot medelever og ansatte 
skal ikke forekomme.  
1.7. Elever skal ikke utsette andre for vold, rasistiske utsagn, seksuell trakassering eller 
sjikane. Elever skal heller ikke utsette andre for trakassering på grunn av religion eller 
livssyn.  

 

Kommunestyret vedtok i juni 2017 Skolepolitisk plattform, overordnede mål og 

pedagogisk utviklingsplan for skolene i Drangedal kommune 2017 – 2020. Denne angir 

den pedagogiske plattformen og verdigrunnlaget for skolene i kommunen. Planen 

peker på tre overordnede mål, hvorav ett er å bedre trygghet, helse og trivsel for 

elevene. I kapitelet som omhandler forebyggende, helsefremmende tiltak i 

skolemiljøet blir det sagt at: 

 
Drangedal kommune har nulltoleranse når det gjelder mobbing i skolene våre. En 
rekke tilnærminger og tiltak for å forebygge mobbing og krenkelser skal være viktig del 
av skolenes kontinuerlige arbeid. 
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Videre er endringene i opplæringslovens kapittel 9a er omtalt, og kommunens arbeid 

med oppfølging av dette beskrevet i den skolepolitiske plattformen. 

 

Drangedal har Pedagogisk utviklingsplan 2017 – 2020. Ett av satsingsområdene er 

arbeid med elevenes skolemiljø: 
 

Figur 1 Utklipp fra Pedagogisk utviklingsplan 2017 - 2020 

 
I følge pedagogisk rådgiver på skolekontoret fungerer Rutiner i forbindelse med 

Opplæringsloven kapittel 9 a – Det psykososiale miljøet (blir nærmere omtalt i felles 

rutiner og maler s. 8) som felles kommunal handlingsplan mot mobbing i grunnskolen.  

 

Hver og en skole har i tillegg laget sine lokale handlingsplaner mot mobbing. Planene 

inneholder definisjoner, målsettinger og skisserer ulike tiltak for å forebygge mobbing. 

Det blir også vist til hvordan skolen skal håndtere saker dersom mobbing har funnet 

sted. Alle disse planene er oppdatert i forhold til endringene som kom i 

opplæringsloven i 2017.  

 

Fra og med skoleåret 2017/18 opprettet kommunen en funksjon som kontaktperson i 

mobbesaker. Det er en av de administrativt ansatte hos kommunalsjefen som innehar 

denne funksjonen. Dersom en elev eller foresatte opplever at skolen ikke håndterer en 

sak på en tilfredsstillende måte skal de kunne kontakte kontaktpersonen for å få hjelp. 

http://www.tekomrev.no/
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Så langt (oktober 2018) har ikke mobbekontakten hatt saker der elever og/eller 

foresatte/foreldre har tatt slik kontakt.  

 

Det er laget et eget skriv til foreldrene med informasjon om kontaktpersonenes 

funksjon. I skrivet er det også tips og råd om hvordan foreldre kan forholde seg til barn 

som blir mobbet, barn som mobber og annet aktuelt stoff om temaet.  

 

Skolepolitisk plattform, overordnede mål og pedagogisk utviklingsplan for skolene i 

Drangedal kommune 2017 – 2020 har også et kapittel om forbyggende arbeid. Her er 

det pekt på ulike tiltak og program som skolene i Drangedal er involvert i (nærmer 

beskrevet nedenfor). 

 

I mars 2018 vedtok kommunestyret Handlingsplan mot mobbing i barnehagene (sak 

15/18).  Hensikten er å hindre uheldige situasjoner i barnehagen og forebygge 

mobbing.  

 

Kroken skole har over flere år hatt et forebyggingsprogram for styrke selvtillit og 

trygghet og utvikle sosiale ferdigheter. Programmet, «Zippys venner»4, er rette mot 

elevene på 1. – 4. trinn.  Lærerne skoleres i en metode for å snakke med barn med det 

formål å skape trygge elever.  

 

På mellomtrinnet deltar skolen i prosjektet «Aktiv skole 365». Dette er et samarbeid 

med idrettskretsen der elever læres opp til å være aktivitetsledere for andre barn i 

friminutt. Det er 10 elever som har fått slik opplæring. 

 

I skoleåret 2018/19 starter en opp med prosjektet «Liv og Røre» der en har som mål å 

bedre levekåra for barn og unge i Telemark gjennom økt fysisk aktivitet, bedre 

kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen. 

 

På Tørdal skule er det også flere tiltak med formål å skape trygt skolemiljø og forbygge 

mobbing. Skolen deltar i programmet «Zippys venner», og har to sertifiserte lærere i 

den aktuelle samtalemetodikken.  

 

På skolen er det 9 elever som har fått opplæring som aktivitetsledere gjennom «Aktiv 

skole 365». I tillegg til dette har skolen andre tiltak som «hemmelig venn», 

oppmerksomhet ved bursdager, lekegrupper og diskusjonscase.  

 

Skolen er også med på prosjektet «Liv og røre». 

                                                      
4 I regi av organisasjonen Voksne for barn 

http://www.tekomrev.no/


  717 018 Elevenes skolemiljø – Drangedal kommune 

 

 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

7 

I Juni 2018 bestemte kommunestyret (sak 57/18) at Drangedal 10-årige skole skal 

slutte seg til MOT-bevegelsen. MOT er en ideell organisasjon med formål å forebygge 

mobbing og styrke ungdoms evne til livsmestring. Personer fra skolens ledelse, 

sosiallærer, miljøterapeut og leder for hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 

har deltatt på opplæring i regi av MOT. Skolen starter opp med konkrete aktiviteter for 

elevene høsten 2018. Deltakelsen i MOT gjelder foreløpig kun for Drangedal 10-årige 

skolen.  

 
Som de andre skolene har også Drangedal 10-årige skole «Zippys venner», «Aktiv skole 
365» og er med i prosjektet «Liv og røre».  
 

Fra og med skoleåret 2018/19 skal Drangedal 10-årige skole gjennomføre halvårlige 

trivselsundersøkelser blant elevene.  

 

Nettmobbing 

Rektor på Kroken skole sier de har jobbet med å forhindre nettmobbing. I fjerdeklasse 

er det gjennomført en «prøve i digitale ferdigheter» som utdanningsdirektoratet 

utarbeidet.  Hun mener dette har bidratt til mer refleksjon rundt temaet. På 

mellomtrinnet jobbes det med bruk av mobil og chattekanaler. På de ukentlige 

morgensamlingene diskuterer elevene aktuelle saker som er omtalt i media, hvordan 

de vil ha det på skolen m.m.  

 

Skolen har også hatt foreldremøte der politiet var tilstede. Tema var foreldrerolle og 

grensesetting. Tidligere har en også hatt foreldremøte om dataspill og chatting. Rektor 

sier det er viktig at foreldre snakker sammen om bruk av sosiale medier, og at det er 

dialog mellom foreldrene og skolen om temaet.  

 

Rektor på Tørdal skule sier at spørsmål rundt mobbing på nett og mobil blir tatt opp 

jevnlig i ulike fag på skolen. Dette temaet gjelder i hovedsak elevene i 5. – 7. klasse. 

Det er mindre nett- og mobilbruk blant de yngste elevene. Rektor sier at temaet også 

et fast punkt på malene som brukes til elevsamtaler, og at det blir tatt opp på 

foreldremøter.  

 

Rektor på Drangedal 10-årige skole sier det har vært arbeidet med nettvett på skolen. 

Dette har ikke vært spesielt knyttet opp mot mobbing, men generelt om bruk av 

internett; sikkerhet, bildedeling, nettovergrep m.m. 
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I september 2018 hadde Barnevakten.no5 hatt et opplegg for elevene på skolen på 

dagtid. Temaet var mediebruk, nettvett, bruk av mobil, spill m.m. Om kvelden var det 

åpent møte for foreldre og lærer om samme tema.  

 
Figur 2 Plakat om temakveld for foreldre 

 
 

2.2.2 Felles rutiner og maler 
Kommunen har laget Rutiner i forbindelse med opplæringsloven kapittel 9a – Det 

psykososiale miljøet. Denne beskriver prosedyrer for ulike forhold som gjelder arbeid 

med elevenes skolemiljø: 

                                                      
5 Barnevakten er en medlemsbasert forening som arbeider for at barn og unge skal bruke medier på en 

trygg og bevisst måte. 
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 Informasjon til elever og foresatte. 

 Plikten alle ansatte har for å varsle ved kunnskap om eller mistanke om at en 

elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

 Håndtering av henvendelser fra elever eller foreldre. 

 Hvordan rektor skal håndtere varsler. 

I rutinene er det slått fast at de elever som er involverte i hendelser skal bli hørt.  

 

Kommunen har utarbeidet felles meldeskjema ved enkeltepisoder for skolene6. Dette 

er oppdatert i forhold til gjeldende regelverk. Rektor skal varsles i alle tilfeller dersom 

det foreligger mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø.  

 

I følge lovverket skal det lages skriftlige planer i de tilfeller det skal settes inn tiltak7. 

Kommunen har felles mal for aktivitetsplan8 til bruk i skolene i de tilfeller der varsel om 

mobbing utløser krav om slik plan. Malen viser at aktivitetsplanen skal inneholde: 

 

 Beskrivelse av hva som er problemet. 

 Hvilke tiltak som skolen skal iverksette. 

 Når tiltak skal iverksettes. 

 Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen. 

 Når tiltaket skal evalueres. 

 

I følge kommunes rutiner skal aktivitetsplikten dokumenteres.  

 

2.2.3 Informasjon og opplæring til ansatte 
Kommunalsjef for skole og barnehage har møter med skolelederne (rektorene) hver 

fjortende dag. Kommunalsjefen sier at skolenes arbeid med elevenes skolemiljø alltid 

blir tatt på disse møtene. Rektorene på skolene bekrefter at arbeidet med elevenes 

skolemiljø er fast tema for rektormøtene. Her blir generelle problemstillinger diskutert 

og status for arbeidet på skolene etterspurt.  

 

På spørsmål til rektorene om de har deltatt på kurs og/eller opplæringstiltak om arbeid 

med elevens skolemiljø etter at endringen i kapittel 9a trådte i kraft, svarer alle tre at 

de har deltatt på eksterne opplæringstiltak. Dette har vært arrangement i regi av 

Fylkesmannen i Telemark og KS. 

 

                                                      
6 Skjema ligger som vedlegg til rapporten  
7 Opplæringslovens § 9A-4 
8 Mal for tiltaksplan ligger som vedlegg til rapporten 
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Ifølge samtlige rektorer har det pedagogiske personalet på skolene har fått 

informasjon om det endrede regelverket, kommunens rutiner og felles skjemaer som 

kommunen har laget. Slik informasjon ble gitt ved oppstart av skoleåret (17/18). 

Rektorene opplyser også at det ellers er fokus på temaet i samband med 

planleggingsdager, foreldremøter, teammøter m.m. På to av skolene, Tørdal og 

Kroken,  har alle lærerne fått utdelt veiledningsheftet Aktivitetsplikten i praksis9.  

Rektor på Drangedal 10-årige skole opplyser at på grunn av det store antallet ansatte 

har ikke hver og en lærer fått et eget eksemplar. Skolen har imidlertid kjøpt inn noen 

eksemplar som er lagt ut på personalrom/lærerrom. 

 

Vi har kontaktet et tilfeldig utvalg av lærere (n=8) på de respektive skolene, og fikk svar 

fra seks. Alle disse bekrefter at informasjon om endringene i opplæringslovens kap. 9a 

er gitt, og at kommunens/skolens egne rutiner og maler er gjennomgått.  Videre 

bekrefter de at temaet arbeid med elevenes skolemiljø er tatt opp på ulike former for 

samlinger og møter i lærerkollegiet. 

 

I følge opplæringsloven er også det ikke-pedagogisk personalet (f.eks. vaktmestere, 

renholdere og assistenter) på skolene omfatte av aktivitetsplikten. Fra sektorsjefen for 

skole og barnehage får vi opplyst at det er den enkelte skole som har informert det 

ikke-pedagogiske personalet om deres ansvar. Det er ikke gitt slik informasjon fra 

sentralt hold i kommunen. På spørsmål til rektorene om de har informert ikke-

pedagogisk personale om at de også er omfattet av aktivitetsplikten, svarer rektorene 

at det delvis er gitt slik informasjon, men at dette kunne vært gjort mer systematisk.  

 

2.2.4 Informasjon til elever og foreldre 
Skolen plikter ifølge opplæringsloven å sørge for at elever og foresatte er informert om 

de rettigheter som ligger i opplæringslovens kapittel 9a.  

  

Ved skolestart 2017/18 fikk alle foresatte/foreldre informasjon på foreldremøter om 

(endringer i) reglene i opplæringslovens kapittel 9a. Dette er gjentatt ved skolestart 

høsten 2018.  

 

Kommunen har egen prosedyre for informasjon til elever og foresatte. I den finner vi 

dette: 

 Skolens plan mot mobbing gjennomgås ved skolestart på alle trinn. 

 Elever og foresatte informeres av kontaktlærer i starten av hvert skoleår i 
klasse/foreldremøte om retten til aktivitetsplikt dersom de tar kontakt med 
skolen og ber om tiltak i forhold til § 9a. 

                                                      
9 Pedlex ISBN 978-82-8372-058-7 
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I følge pedagogisk rådgiver på skolekontoret er reglene i opplæringslovens kapittel 9 A 

blir formidlet til alle foresatte/foreldre på foreldremøter på skolene. Videre ligger det 

informasjon om regelverket på læringsplattformen It’s learning hvor alle elever og 

foresatte/foreldre har tilgang. Alle elever og foresatte/foreldre har fått heftet om 

«Kontaktperson i kampen mot mobbing og krenkelser».  

 

Samtlige rektorer sier at elevenes skolemiljø er tema på foreldremøter som 

kontaktlærerne gjennomfører. Slike møter holdes gjerne to ganger i løpet av skoleåret. 

Skolemiljøet, trivsel, samarbeid, orden og oppførsel er ifølge rektorene også tema på 

utviklings-/elevsamtalene der kontaktlæreren snakker enkeltvis med eleven og/eller 

foresatte.  Vi har kontaktet lærere på de respektive skolene som bekrefter dette. 

 

Vi har via e-post spurt ledere av FAU og samarbeidsutvalg (n=5) ved skolene om de 

synes elever/foresatte i tilstrekkelig grad har fått informasjon fra skolen om arbeidet 

med elevenes skolemiljø. Vi fikk svar fra tre personer10 som representerte Kroken og 

Drangedal 10-årige skoler. Disse tre mener at det er gitt tilfredsstillende informasjon til 

foresatte/foreldre. Videre mener de tre som svarte at FAU har vært tilstrekkelig 

informert og involvert i arbeidet med elevenes skolemiljø.  

 

Kommunens nettsider 

Vi har undersøkt kommunens nettsider i midten av september 2018.  

 

Under fanen Skolene i Drangedal på kommunens nettsider har kommunen eget punkt 

om elevenes psykososiale miljø. Her er det lenker til følgende dokument/nettsider: 

 Handlingsplan mot mobbing Drangedal 10 årige skole.  

 Rutiner i forbindelse med opplæringsloven kap. 9A.  

 Du har rett til å ha det bra! (henvisning til utdanningsdirektoratets nettsider om 

mobbing og rettigheter). 

 Kontaktperson i mobbesaker.  

 

Handlingsplanen for Drangedal 10-årige skole som ligger ute på nettsiden er den gamle 

planen fra 2012, og den er ikke oppdatert på gjeldende regelverk (som beskrevet på s. 

6 har skolen revidert plan fra 2018).  

 

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene ligger tilgjengelig under fanen 

Barnehagene i Drangedal. 

 

                                                      
10 hvorav en var leder både i samarbeidsutvalget og FAU på sin skole 
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Det er ikke lagt ut spesifikk informasjon om kommunen arbeid med elevenes 

skolemiljø under fanen Skolefritidsordning. 

 

2.2.5 Dokumentasjon av aktivitetsplikten 
Opplæringslovens § 9A-4 sier at skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å 

oppfylle aktivitetsplikten.  

 

Ifølge rektorene på skolene er det i skoleåret 2017/18 kommet inn 112 

bekymringsmeldinger eller varsler med mistanke om at elever ikke har et trygt 

skolemiljø. Slike meldinger eller varsler trenger ikke nødvendigvis dreie seg om 

mobbing, men skolen plikter å undersøke slike saker. Det er ikke alle meldinger og 

varsler som fører til at det lages aktivitetsplaner.  

 

Rektorene opplyser videre at det til sammen er laget 27 aktivitetsplaner med bakgrunn 

i varsler om at det er mistanke om at skolemiljøet ikke har vært trygt. I all hovedsak er 

aktivitetsplanene knyttet til Drangedal 10-årige skole.  

 

Etter regelverket skal skoleeier varsles i alvorlige tilfeller. Kommunalsjef for skole og 

barnehage sier han har mottatt informasjon om fem slike varsler i løpet av skoleåret 

2017/18. Videre viser han til at det er oversikt over løpende tiltaksplaner i forbindelse 

med de månedlige rektormøtene. 

 

På spørsmål til rektorene om arkivering av klager, varsler og tiltaksplaner, svarer alle at 

de er innforstått med at dette skal lagres i kommunens sak/arkivsystem. Lagring i 

kommunens sak/arkivsystemet skjer ikke ute på skolene, men på kommunehuset 

(v/arkivtjenesten). Rektoren sier de lagrer varsler og aktivitetsplaner, men at det kan 

være et etterslep, dvs. at de samler opp for en periode og leverer dette samlet til 

arkivtjenesten for videre håndtering.  

 

En gjennomgang i kommunens sak/arkivsystem viser at det er system for å arkivere 

varsler og tiltaksplaner. Varsler lagres i saker pr. skole pr. år. Tiltaksplaner arkiveres på 

tilsvarende måte. Fordi dette er saker som inneholder sensitive personopplysninger 

ligger sakene på såkalt sikker sone. Det vil si at det er noen få utvalgte personer som 

har tilgang til sakene. 

 

Tabellen nedenfor viser hvor mange varsler og aktivitetsplaner rektorene har oppgitt 

at de har hatt på sin skole i skoleåret 2017/18, sett opp mot hvor mange slike saker 
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som var arkivert på det tidspunktet11 vi undersøkte de aktuelle arkivsakene i 

kommunens sak/arkivsystem.    

 
Figur 3 Oversikt over varsler og tiltaksplaner 2017/18 - oppgitt og arkivert 

 

Skoleåret 2017/18 

Varsler 

oppgitt 

Varsler 

arkivert 

Tiltaksplaner 

oppgitt 

Tiltaksplaner 

arkivert 

Tørdal skule 8 0 1 1 

Kroken skole 37 0 3 0 

Drangedal 10 –årige 

skole 

67 67 23 23 

 

I følge opplæringslovens § 9A-6 kan en elev eller foresatte melde saker til fylkes-

mannen, dersom en mener at skolens aktivitetsplikt ikke er oppfylt. Forutsetningen for 

å melde sak til fylkesmannen er bl.a. at rektor er varslet først, og at det har gått en viss 

tid. Fra fylkesmannen får vi opplyst at de etter at endringen i opplæringslovens kapittel 

9a trådte i kraft høsten 2017 har ikke har mottatt slike henvendelser fra Drangedal 

kommune.  

 

2.3 Revisors vurdering  
Tiltak 
Kommunen viser gjennom ordensreglementet og overordnede planer en tydelig 

holdning mot mobbing i skolen.  

 

De enkelte skolene har handlingsplaner som omhandler hvordan skolene skal arbeide 

for gode klassemiljø, arbeide forebyggende, og fange opp og avdekke mobbing. Videre 

beskriver planene hvordan eventuelle mobbesaker skal håndteres i etterkant. Etter vår 

vurdering er disse planene med på å sikre et trygt skolemiljø.  

 

Skolene i Drangedal har vært med på ulike former for forebyggende prosjekt. Fra 

høsten 2018 knytter Drangedal 10-årige skole seg til MOT-bevegelsen. Deltakelse i 

slike prosjekt kan slik vi ser det være med å bidra til et bedret skolemiljø. 

 

Kommunen har opprettet en egen kontaktperson i mobbesaker. Kontaktpersonen skal 

bistå elever og foresatte dersom de mener at skolen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar 

deres interesser. Vi mener denne ordningen er med på å styrke arbeidet mot mobbing. 

 

 

                                                      
11 Undersøkt 7. september 2018. Vi har fått opplyst at det etter vi gjennomførte vår undersøkelse er 

arkivert flere varsler, men vi har ikke kontrollert dette. 
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Felles rutiner og maler 

Kommunen har utviklet felles skriftlige rutiner for hvordan skolene skal arbeide med 

og følge opp arbeid med elevenes skolemiljø.  

 

Kommunen har felles varslingsskjema som skal brukes av ansatte dersom de har 

mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Etter vår vurdering er malen 

med på å sikre at vesentlige momenter i saken blir undersøkt og behandlet videre på 

en forsvarlig måte. 

Kommunen har felles mal for å lage aktivitetsplan der det er nødvendig å sette inn 

tiltak. Etter vår vurdering ivaretar malen krav til innhold som stilles i opplæringsloven § 

9A-4.  

 

Informasjon og opplæring til ansatte 
Kommunen har sørget for at skoleledere via ulike kurs/opplæringstiltak har fått 

opplæring og informasjon om endringer i opplæringsloven. Videre er kommunalsjefens 

ledermøter en arena for oppdatering og diskusjon.  

 

Etter vår vurdering har det pedagogiske personalet fått opplæring og informasjon om 

endringene i opplæringsloven og om kommunens rutiner/maler som skal brukes. 

 

Kommunen har ikke hatt sentrale tiltak for å sikre opplæring og informasjon til ikke-

pedagogisk personell som jobber i skolene. Slikt personale har delvis fått informasjon 

via ledere på den enkelte skole. Etter vår vurdering bør kommunen sørge for at dette 

gjøres på en mer systematisk måte.  

 
Informasjon til elever og foreldre 
Foresatte/foreldre er informert om (endringer i) reglene i opplæringslovens kapittel 

9a. ved skolestart.   

 

Skolene har rutine som sier at skolens plan mot mobbing skal gjennomgås for elevene 

ved skolestart. Videre skal elvene få informasjon om aktivitetsplikten som skolene er 

pålagt å følge opp.  

 

Skolene har også jevnlig foreldremøter og utviklingssamtaler med elever/foresatte. 

Dette er etter vår vurdering relevante tiltak/arenaer for å gi og motta informasjon om 

arbeid med elevenes skolemiljø og elevenes rettigheter knyttet til dette.  

 

Informasjon om kommunens ordning med kontaktperson i mobbesaker er gitt til 

elever og foresatte gjennom eget skriv. 
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Kommunen har lagt ut informasjon om arbeidet med elevenes skolemiljø på sine 

hjemmesider. For mange vil internett, og deriblant kommunens nettsider, være en 

naturlig kilde til informasjon om hvilke regler som gjelder og hva en eventuelt skal 

foreta seg dersom det oppstår problemer med skolemiljøet. Vi har sett at det ligger 

informasjon på kommunens nettsted som ikke er oppdatert. Kommunen bør sørge for 

at informasjon som legges ut er oppdatert. 

 

Etter vår vurdering har kommunen på denne måten oppfylt kravet om informasjons-
plikten i opplæringsloven, § 9A-9. 
For å kunne dokumentere at informasjon om opplæringslovens kap. 9a er gitt kunne 

det vært hensiktsmessig at foresatte/foreldre kvitterte på at de har mottatt og forstått 

informasjonen som er gitt. Slik dokumentasjon kan være viktig i forhold til eventuelle 

senere krav om erstatninger fra kommunen.    

 
Dokumentasjon av aktivitetsplikten 
Våre funn viser at en av skolene hadde arkivert alle sine varsler og tiltaksplaner i 

kommunens sak/arkivsystem. En annen skole hadde gjort dette delvis, mens den 

tredje ikke hadde sørget for nødvendig arkivering av de varsler og tiltaksplanene som 

var laget.  

 

Av praktiske grunner lagres varsler og tiltaksplaner på skolene før de blir levert til 

arkivering på kommunehuset. Etter vår vurdering bør kommunen sørge for at skolene i 

større grad arkiverer de aktuelle dokumentene fortløpende slik at aktivitetsplikten blir 

dokumentert.   
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3 Ungdomstrinn i utvikling 
I hvilken grad har deltakelse i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling hatt 
virkning på kommunens utviklingsarbeid og skolens planer, metodikk og 
praksis?   

3.1 Revisjonskriterier 
 

 Skolebasert kompetanseutvikling bør være del av skoleeiers planer og målsettinger 

for skoleutvikling i kommunen. 

 Skolens lokale læreplaner bør ha synlig spor av arbeid med grunnleggende 

ferdigheter.  

 Prosjektet UiU bør ha bidratt til økt samarbeid og samhandling 

 Prosjektet UiU bør har gitt økt kompetanse i bruk av regning som grunnleggende 

ferdigheter i alle fag. 

 Lærerne bør gjøre bruk av kompetansen som er tilført i UiU. 

 
 

3.2 Fakta om Ungdomstrinn i utvikling 
Ungdomstrinn i utvikling (UiU) er en nasjonal satsing på kompetanseutvikling i 

ungdomstrinnet som startet i 2012.  Grunnlaget for satsingen finner vi bl.a. tilbake til 

St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen ble det fastsatt mål for kvaliteten i 

opplæringen. 

 

I Disse målene legges også til grunn for St. meld nr. 22 (2010-2011) Motivasjon – 

Mestring – Muligheter – Ungdomstrinnet:  

 

 Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter 

som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv 

 Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående 

opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i 

arbeidslivet 

 Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring 

 

I mai 2012 lanserte kunnskapsdepartementet en Strategi for ungdomstrinnet: 

Motivasjon og mestring for bedre læring. Også her er skolebasert kompetanseutvikling 

fremhevet som et viktig tiltak for å øke elevenes ferdigheter i regning, lesing og 

skriving. 
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Gjennom prosjektet Ungdomstrinn i utvikling (UiU) ble det gitt tilbud om støtte til 

lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har hatt tre 

sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, pedagogiske ressurser og 

lærende nettverk. 

 

I praksis betyr dette at lærerne i fellesskap og på egenhånd har arbeidet med 

utviklingsarbeidet på egen skole og i egen klasse. Personer fra høgskole-

/universitetsmiljø har bistått skolene. Videre har skoleleder, skoleeier og ressurslærer 

deltatt på nettverkssamlinger. Skolen har fått tilført/satt av ressurser i form av en 

lærer som har fungert som en koordinator på skolen. 

 

3.2.1 Prosjektet i Drangedal 
Drangedal kommune valgte regning som grunnleggende ferdighet som tema for sitt 

utviklingsarbeid, og har vært med i prosjektet i tre semester i perioden 2016 – 2017. 

Selv om prosjektet i utgangspunktet var ment for ungdomstrinnet valgte kommunen å 

inkluder barnetrinnet på Drangedal 10-årige skole. Målsettingen er at alle lærere skal 

ivareta arbeid med regning i opplæringen i sine fag, og de skal legge til rette for at det 

skjer en progresjon i utviklingen av ferdigheten hos elevene. 

 

Ressurslæreren på Drangedal 10-årige skole sier at lærerkollegiet var med på ulike 

aktiviteter i forbindelse med prosjektet: 

 

 Studieopplegg/teori. 

 Diskusjonsgrupper -  utvekslet synspunkt og erfaringer. 

 Utvikling av nye undervisningsopplegg, gjerne i grupper. 

 Deling av undervisningsopplegg på skolens digitale plattform. 

 Observasjon av undervisningssituasjon i klasserom. 

 Loggføring av hvordan dagen/uken har vært – refleksjon i etterkant. 

 

3.2.2 Planer og målsettinger for skoleutvikling 
Som vi har omtalt før har kommunene vedtatt Skolepolitisk plattform, overordnede 

mål og pedagogisk utviklingsplan for skolene i Drangedal kommune 2017 – 2020. 

Denne angir den pedagogiske plattformen og verdigrunnlaget for skolene i kommunen.  

 

Planen peker på tre overordnede mål, hvorav ett er økt læringsutbytte for alle elever. 

Videre konkretiseres de overordnede målene i pedagogisk utviklingsplan (som er del 

av Skolepolitisk plattform). Ett av fokusområdene er arbeid med grunnleggende 

ferdigheter. Her er det pekt på at analysemetodikken som ble brukt i Ungdomstrinn i 

utvikling har overføringsverdi til de andre skolene i Drangedal: 
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For å nyttiggjøre seg foreliggende og ferske resultater er det viktig at skolens ledelse 
inviterer til og prioriterer tid til refleksjon og analyse. Som et slående eksempel kan 
nevnes analysemetodikken Drangedal 10-årige skole benytter i sitt utviklingsarbeid 
innen Ungdomstrinn i utvikling. Denne metodikken har overføringsverdi til de andre 
skolene i kommunen vår. 

 
Drangedal skal i det videre være «språkkommune12» og gjennom deltakelse i 

prosjektet språkløyper vil kommunen fortsette arbeidet med skolebasert 

kompetanseutvikling. Her skal lærere og barnehagelærere delta i faglige nettverk for å 

utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk; lesing og skriving i barnehage og skole. 

Kommunen vil få tilskudd til å danne lærende nettverk og til delvis frikjøp av 

ressurslærere. De vil også få faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret. 

Lærerressursen som var knyttet til UiU-prosjektet har fra nyttår 2018 vært brukt på 

arbeid med denne nye satsingen. Både ressurslærer og rektor på skolen sier at 

erfaringen fra Ungdomstrinnet i utvikling sannsynligvis vil gjøre det lettere å gå i gang 

med et slikt nytt prosjekt. De sier videre at det er en fordel at lærerne er vant til å 

samarbeide med hverandre og har de nå har er fått erfare nye arbeidsmåter. 

 

Vi har gjennomførte en nettbasert spørreundersøkelse blant lærere som var med på 

prosjektet. Det var 24 av 37 lærere som svarte på undersøkelsen13. 

 

Vi spurte lærerne om i hvilken grad de mente tidsbruken i prosjektet sto i forhold til 

utbytte. Her er det om lag to tredjedeler som svare at det var passe tidsbruk i forhold 

til utbytte. Om lag en tredjedel svarer at det ble brukt mye tid i forhold til utbytte.  

 

Vi spurte også lærerne om de mener skolen bør delta på liknende prosjekt i framtiden. 

Her svarer 67 % at de mener skolen bør delta på liknende prosjekt, 8 % at skolen ikke 

bør delta og 25 % at de ikke vet. Alle de som svarte at en ikke burde delta på liknende 

prosjekt i framtiden arbeider på ungdomstrinnet. 

 

                                                      
12 Språkkommune inngår i den nasjonale strategien Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og 

skriving 2015-2019. 

13 Forhold rundt spørreundersøkelsen er nærmere beskrevet i vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
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Figur 4 Svarfordeling på spørsmål om skolen bør delta på liknende prosjekt i framtiden 

 
 

3.2.3 Lokale læreplaner 
Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag 

og fag og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre 

innholdet i opplæringen.  

 

Med bakgrunn i det generelle læreplanverket skal den enkelte skole utarbeide lokale 

læreplaner for alle fag. Dette er planer som skal konkretisere kompetansemålene og 

forventet progresjon hos elvene på de ulike klassetrinn.  

 

I følge Skolepolitisk plattform, overordnede mål og pedagogisk utviklingsplan for 

skolene i Drangedal kommune 2017 – 2020 skal alle læreplaner ha en beskrivelse av 

hvordan de grunnleggende ferdighetene skal bidra til å utvikle kompetanse i faget. 

Rektorene på skolene skal lage planer for videreutvikling av arbeid med grunnleggende 

ferdigheter.  
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Figur 5 Utklipp fra Pedagogisk utviklingsplan 

 

 
Vi har etterspurt fremdriftsplanen som er beskrevet i den pedagogiske 

utviklingsplanen.  Fra kommunalsjef for skole og barnehage får vi opplyst at 

målsettingen om å utarbeide disse planene viste seg å være for ambisiøs, og den ble 

derfor ikke realisert forrige skoleår.  På bakgrunn av dårlige resultater i lesing på 

nasjonale prøver, har kommunen valgt å jobbe spesielt for å bedre elevenes 

ferdigheter i lesing og skriving. Det er utarbeidet ny leseplan på alle trinn i grunnskolen 

og for tiden utarbeides det også en plan for barnehagen slik at det går «en rød tråd» 

fra barnehagen og ut grunnskolen.  

 

Skolen har lokale læreplaner i de forskjellige fag. Rektor på skolen sier disse, med 

unntak for norsk og engelsk, ikke inneholder beskrivelser av hvordan de ulike 

grunnleggende ferdighetene skal knyttes til de ulike fagene. I de lokale læreplanene for 

de to nevnte fagene, engelsk og norsk, er det innledningsvis pekt på hva en mener 

med grunnleggende ferdigheter. Fra den lokale læreplanen i norsk: 

 

Å kunne regne i norsk er å tolke og forstå informasjon i tekster som inneholder tall, 
størrelser eller geometriske figurer. Det vil si å kunne vurdere, reflektere over og 
kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller 
og statistikk. Utviklingen i regneferdigheter i norskfaget innebærer å skape helhetlig 
mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng. 
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Og slik er det beskrevet for faget engelsk: 

 

Å kunne regne i engelsk er å kunne bruke relevante matematiske begreper på engelsk i 

ulike situasjoner. Det innebærer å kjenne til måleenheter som brukes i 
engelskspråklige land, og forstå og kommunisere om tall, grafiske framstillinger, 
tabeller og statistikk på engelsk. Utvikling av regneferdigheter i engelsk innebærer å 
bruke tall og regning ved å utvikle et repertoar av matematiske termer på engelsk 
knyttet til dagliglivet, og generelle og faglige emner. 

 

Vi får opplyst fra skolen at ingen av læreplanene er revidert som følge av at skolen har 

deltatt i prosjektet. 

3.2.4 Samarbeid og samhandling 
Både rektor og ressurslærer sier at deltakelsen i prosjektet UiU har ført til et tettere 

samarbeid mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet på skolen. Videre mener de også 

at det har bidratt til et tettere samarbeid mellom lærerne på skolen.  

 

I vår spørreundersøkelse spurte vi lærerne om deres synspunkt på om deltakelsen i 

prosjektet hadde hatt innvirkning på samarbeid på mellom barnetrinnet og 

ungdomstrinnet. Om lag to tredjedeler svarte at det hadde hatt en positiv virkning. 

Resterende tredjedel svart at de ikke syntes det hadde hatt noen virkning. Det var 

ingen som svarte at deltakelsen i prosjektet hadde hatt negativ virkning.  

 

Videre spurte vi lærerne om de syntes deltakelsen i UiU hadde hatt innvirkning på 

samarbeidet mellom lærerne. Her var det et stort flertall, 96 %, som svarte at de 

syntes deltakelsen i prosjektet hadde hatt positiv innvirkning på samarbeidet mellom 

lærerne.  Det var ingen som mente det hadde hatt negativ innvirkning på samarbeidet.   
 
Figur 6 Svarfordeling på spørsmål om deltakelsen i prosjektet hadde hatt innvirkning på samarbeidet mellom 
lærerne 
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Ifølge Utdanningsdirektoratet innebærer skolebasert kompetanseutvikling at skolen, 

med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. 

Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det 

gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skolebasert kompetanseutvikling er 

opplæring/utviklingsarbeid som i hovedsak skjer fysisk på skolen. 

 

Ressurslærer sier det var noe «motstand» i personalet i starten av prosjektet, men at 

alle bidro i arbeidet. Hun mener også at de som var skeptiske i begynnelsen var 

fornøyde med gjennomføringen. Etter hennes vurdering er det blitt en dreining mot en 

økt delingskultur på skolen. Hun sier videre at delingskulturen har kommet mest til 

uttrykk gjennom muntlig samhandling. Folk snakker om ideer og opplegg, gir innspill til 

hverandre m.m. I utgangspunktet ønsket en at opplegg som ble utarbeidet skulle være 

tilgjengelig for andre på skolens plattform It’s Learning. Ressurslæreren sier at dette 

ikke ble fulgt opp så godt som en ønsket; noe er lagt ut, men ikke alt.  

 

Ressurslærerens sier metodikken som ble brukt i prosjektet nå er kjent blant lærerne, 

og dette er bra når kommunen nå er blitt språkkommune. Status som språkkommune 

innebærer liknende arbeid som i UiU, men med lesing som fokusområde. 

 

Ett av spørsmålene i vår undersøkelse var i hvilken grad lærerne har hatt utbytte av 

metodikken-/arbeidsformen som ble brukt i prosjektet. Som det går fram av tabellen 

under mener et flertall, 67 %, at de i noen grad har hatt utbytte av 

arbeidsformen/metodikken i prosjektet. Det er 25 % som mener de i stor grad har hatt 

utbytte av arbeidsformen. Alle som svarte at de i stor grad hadde hatt utbytte var 

lærere på barnetrinnet på skolen. Et lite mindretall svarer de i liten grad har hatt 

utbytte av arbeidsformen i prosjektet. 

 
Figur 7 Svarfordeling på spørsmål om i hvilken grad lærerne har hatt utbytte av arbeidsformen/metodikken i 
prosjektet 
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3.2.5 Lærernes kompetanse  
Både rektor og ressurslærer mener at prosjektet har ført til endret bevissthet rundt 

regning som grunnleggende ferdighet, og at dette også har ført til praksisendring. I 

prosjektperioden ble det laget konkrete undervisningsopplegg som ble brukt av 

lærerne i undervisningen. Ressurslærer sier at det vil være viktig å fortsette med det 

de har lært om bruk av regning i alle fag, særlig når en går over i et nytt prosjekt med 

lesing som fokusområde.  

 

I spørreundersøkelsen spurte vi lærerne om de gjennom deltakelsen i prosjektet hadde 

fått økt kompetanse på å bruke regning i alle fag. Det var 75 % som svarte at de i noen 

grad hadde fått økt kompetanse. 17 % svart at de i stor grad hadde fått økt 

kompetanse. 8 % svarte de i liten grad hadde fått økt kompetanse. Det var små 

forskjeller i svarene fra lærere fra barnetrinnet og lærere fra ungdomstrinnet.  

 
Figur 8 Svarfordeling på spørsmål om i hvilken grad prosjektet har bidratt til å øke kompetansen på bruk av 
regning i alle fag 

 
 

 

3.2.6 Praksis i undervisningen 
Vi spurte lærere på skolen om i hvilken grad deltakelsen i prosjektet hadde ført til 

endringer i praksis i undervisningen. Her svarer to tredjedeler svar at det i noen grad 

har før til endring i praksis. I underkant av en tredjedel sier at det i stor grad har ført til 

endret praksis. Et lite mindretall svare at det i liten grad har ført til endring i praksis.   

Resultatet er vist i figuren nedenfor: 
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Figur 9 Svarfordeling på spørsmål  om i hvilken grad prosjektet har ført til endringer i praksis i undervisningen 

  
 

 

Vi har splittet resultatene for dette spørsmålet på barne- og ungdomstrinnet. Da ser vi 

at andelen av de som svarer at prosjektet i stor grad har ført til endret praksis er noe 

større på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet.  

 

3.3 Revisors vurdering  
Planer og målsettinger for skoleutvikling 

Skolene i Drangedal har tidligere i liten grad deltatt i lokale utviklingsprosjekt. 

Gjennom deltakelsen i prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling har skoleeier og en av 

skolene i kommunen fått erfaring fra arbeid med slikt utviklingsarbeid.  

 

Kommunen har i sin pedagogiske utviklingsplan vist til arbeid med Ungdomstrinn i 

utvikling, men kunne etter vår vurdering hatt et tydeligere mål om at alle skolene skal 

jobbe med skolebasert kompetanseutvikling. Det kan også være aktuelt å utarbeide 

mer konkrete planer og målsettinger for kommunens videre arbeid med skolebasert 

kompetanseutvikling, som arbeidet med prosjektet Språkløyper. 

 

Etter vår vurdering er det en styrke for videre arbeid med lokalt utviklingsarbeid at det 

i stor grad er en positiv holdning til dette i lærerkollegiet.  

 

Lokale læreplaner 

Det er ikke utarbeidet fremdriftsplaner for videreutvikling av grunnleggende 

ferdigheter slik det er beskrevet i Skolepolitisk plattform, overordnede mål og 

pedagogisk utviklingsplan for skolene i Drangedal kommune 2017 – 2020. 
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I den pedagogiske plattformen er det sagt at rektorene skal sørge for at de 

grunnleggende ferdigheten er ivaretatt i de lokale læreplanene.  Etter vår vurdering 

har skolen bare delvis gjort dette. I kun to av læreplanene finner vi beskrivelser av 

hvordan arbeid med grunnleggende ferdigheter skal legges til grunn for 

undervisningen i fagene.  

 

Samarbeid og samhandling 

Våre funn tyder på at deltakelsen i prosjektet har hatt en positiv innvirkning på 

samarbeidet mellom ansatte på Drangedal 10-årige skole. Metodikken som er brukt i 

prosjektet ser ut til å ha gitt mer samhandling og en økt delingskultur. Lærerne melder 

om økt samarbeid/samhandling generelt mellom lærere, og mellom barnetrinnet og 

ungdomstrinnet.  

 

Lærernes kompetanse 

Tallene fra spørreundersøkelsen indikerer at deltakelsen i prosjektet har ført til økt 

kompetanse i bruk av regning som grunnleggende ferdighet i alle fag. 

 

Praksis i undervisningen 

Våre funn indikerer at lærerne i større grad enn før har fokus på regning som 

grunnleggende ferdighet i undervisningen og at de har endret praksis i undervisningen. 
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4 Konklusjoner og anbefalinger 
 

4.1 Konklusjoner 

Har Drangedal kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som 
gjelder elevenes skolemiljø? 

Etter vår vurdering har kommunen i all hovedsak egnede tiltak for å fange opp og følge 

opp saker som gjelder elevenes skolemiljø.  

 

Kommunen/skolene har styrende dokument, planer og tiltak som skal bidra til et trygt 

skolemiljø. Kommunen har kontaktperson i mobbesaker.  

 

Det er utarbeidet felles skjema for varsler der en har mistanke om at elever ikke har et 

trygt og godt skolemiljø. Felles mal for aktivitetsplan foreligger. Dette er med på å sikre 

at krav som er stilt i opplæringslovens § 9a blir ivaretatt. 

 

Kommunen har sørget for at skoleledere og pedagogisk personale har fått informasjon 

om de plikter som følger av endringene i opplæringsloven.  Informasjon til andre 

ansatte i skolen kunne etter vår vurdering vært mer gjort mer systematisk.  

 

Etter vår vurdering har kommunen oppfylt kravet i opplæringsloven § 9A-9 om 

informasjonsplikt til elever og foresatte.  

 

Vi har sett at det ligger informasjon på kommunens hjemmeside som ikke er 

oppdatert. Denne informasjonen bør oppdateres slik at det er i tråd med nytt 

regelverk. 

 

Varsel som blir meldt inn, og aktivitetsplaner som blir laget, blir i for liten grad arkivert 

fortløpende i kommunens sak/arkivsystem. 

 

I hvilken grad har deltakelse i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling hatt 
virkning på kommunens utviklingsarbeid og skolens planer, metodikk og 
praksis?   

 

Etter vår vurdering har deltakelsen i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling hatt virkning 

på kommunens utviklingsarbeid og skolens planer, metodikk og praksis. 
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Kommunen har høstet erfaringer med skolebasert kompetanseutvikling på Drangedal 

10-årige skole, og en legger opp til at slikt arbeid skal utvides til de andre skolene i 

kommunen. Etter vår vurdering kunne kommunens arbeid med skolebasert 

kompetanseutvikling vært synliggjort i kommunens skolepolitiske plattform-

/pedagogisk utviklingsplan.  

 

Skolen har bare delvis lokale læreplaner som er i tråd med kommunens krav og 

målsettinger gitt i Skolepolitisk plattform, overordnede mål og pedagogisk 

utviklingsplan for skolene i Drangedal kommune 2017 – 2020. I to av de lokale 

læreplanene finner vi beskrivelser av hvordan arbeid med grunnleggende ferdigheter 

skal legges til grunn for undervisningen i fagene.  

 

Våre funn tyder på at deltakelsen i prosjektet har ført til økt samarbeid og samhandling 

mellom lærere på skolen. Dessuten oppgir lærerne at kompetanse på undervisning i 

regning som grunnleggende ferdighet har økt, og at de har endret praksis som følge av 

prosjektet.    

 

4.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør 

 

 sikre at ikke-pedagogisk personell i skolene blir gjort kjent med aktivitetsplikten 

og kommunens rutiner for arbeid med elevenes skolemiljø 

 Sørge for å ha oppdatert informasjon på kommunens nettsider om arbeid med 

elevenes skolemiljø   

 Sørge for å dokumentere varsler og tiltaksplaner i kommunens sak/arkivsystem 

fortløpende 

 Følge opp kommunens egen Pedagogisk utviklingsplan ved å legge vekt på 

arbeid med grunnleggende ferdigheter i kommunens lokale læreplaner og 

implementere dette i undervisningen  
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Vedlegg 1: Rådmannens høringssvar 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

Elevenes skolemiljø 
 

Har Drangedal kommune tiltak for å fange opp og følge opp saker som 
gjelder elevenes skolemiljø. 

Opplæringsloven kapittel 9a regulerer skoleeiers forpliktelser og arbeid med elevenes 

skolemiljø. Kapitlet ble endret i juni 201714.  

 

Hovedinnholdet i endringen er at den tidligere handlings- og vedtaksplikten skolene 

hadde etter endringen er byttet ut med en skjerpet aktivitetsplikt. Det er videre innført 

en ny ordning hvor fylkesmannen er håndhevingsinstans dersom foreldre/elev ikke er 

fornøyd med skolens oppfølging av saken. 

 

Kapitlet gjelder for elever i grunnskolen, den videregående skolen og elever som deltar 

på leksehjelpordninger og i skolefritidsordninger. Det blir slått fast at alle elever har 

rett til et trygt og godt skolemiljø som femmer helse trivsel og læring. 

 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, vold, diskriminering og trakassering og det 

er rektor ved skolen som har ansvaret for at skolen arbeider kontinuerlig og 

systematisk med skolemiljøet, jf. opplæringsloven § 9A-3. Slikt systematisk arbeid kan 

skje gjennom informasjon, forebyggende arbeid og andre målrettede tiltak. Det kan 

være hensiktsmessig at dette er forankret i kommunens/skolenes styrende dokument 

og planer. 

 

I § 9A-4 er det gjort greie for ansattes og skolen aktivitetsplikt.  

 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt 
skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering dersom det er mogleg. 
 
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller 
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle 
skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 
 
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, 
skal skolen snarast undersøkje saka. 
 

                                                      
14 LOV-2017-06-09-38 om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) 
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Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst 
eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei 
undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 
 
Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal 
vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 
 
Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 

 
a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d)         kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

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

 

Utdanningsdirektoratet gir på sitt nettsted veiledning til skoleeier og skolen om 

arbeidet med det psykososiale miljøet. 

 

Alle som arbeider på skolen har en plikt til å følge med på hva som skjer på skolen og 
gripe inn hvis de ser krenkelser som for eksempel mobbing. Dette gjelder først og 
fremst alle med en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, uavhengig av om 
arbeidsforholdet er fulltid eller deltid, fast eller midlertidig, kortvarig eller langvarig.  
 
Det gjelder også for andre ansatte hos en ekstern tjenesteleverandør. Det er ikke 
avgjørende om du mottar lønn for arbeidet, du har uansett plikt til å følge med dersom 
du regelmessig arbeider på skolen og du har kontakt med elevene. 
 

Skolen skal informere foreldre og elever om rettighetene, jamfør § 9A-9. Dersom slik 

informasjon ikke er gitt, kan det ha betydning for kommunen ved en eventuell seinere 

sak om skadeserstatning. 

 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:  

 Kommunen/skolen skal ha tiltak for å sikre et trygt skolemiljø. 

 Skolen skal ha rutiner i tråd med de krav som er stilt i opplæringslovas kapittel 9a. 

 Skolen skal sørge for at alle som arbeider ved skolen har fått opplæring i rutinene 

og prosedyrene som gjelder elevenes skolemiljø. 

 Skolen skal gi elever og foreldre/foresatte informasjon om ansvar, rettigheter og 

prosedyrer som gjelder avdekking og oppfølging av elevenes skolemiljø. 

 Kommunen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. 
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Ungdomstrinnet i utvikling 
 

I hvilken grad har Drangedal skoles deltakelse i prosjektet Ungdomstrinn i 
utvikling hatt virkning på skolens planer, metodikk og praksis?   

Kunnskapsløftet (forkortes LK06) er en norsk skolereform. Den omfattet hele 

grunnopplæringen (grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen) og trådte 

i kraft i august 2006.  

 

Overordnet mål for reformen var at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende 

ferdigheter og kompetanse, slik at de kan delta aktivt i samfunnet. Skolen skal være 

inkluderende, passe for alle, og alle elevene skal få de samme mulighetene til å utvikle 

sine evner.  

 

Endringer som følge av reformen:  

 Arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag på alle trinn. 

 Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første trinn. 

 Nye læreplaner med tydelige kompetansemål. 

 Ny fag- og timefordeling. 

 Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring. 

 Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av 

opplæringen. 

 

I St.meld. nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen ble det fastsatt mål for kvaliteten i 

opplæringen. Disse målene legges også til grunn for St. meld nr. 22 (2010-2011) 

Motivasjon – Mestring – Muligheter – Ungdomstrinnet:  

 

 Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter 

som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. 

 Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående 

opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i 

arbeidslivet. 

 Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. 

 

I mai 2012 lanserte kunnskapsdepartementet en Strategi for ungdomstrinnet: 

Motivasjon og mestring for bedre læring. I denne pekes det på at skolebasert 

kompetanseutvikling er en viktig strategi for å bedre elevenes ferdigheter innenfor 

regning, lesing og skriving.  
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Utdanningsdirektoratet15 har slik definisjon på skolebasert kompetanseutvikling: 

 
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, 
deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens 
samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og 
samarbeid. 

 

Dette forutsetter: 

 en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Både skoleeiere, 

skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et 

forpliktende samarbeid. 

 at kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens planer og målsettinger for 

skoleutviklingen i egen kommune. Dette må inngå som et sentralt element i 

skoleeierens styring, dialog og støttende tiltak rettet mot skolene. 

 at elever, lærere, ledere og eksterne kompetansemiljøer samarbeider for å utvikle 

god klasseledelse, og styrker regne-, lese- og skriveopplæringen. 

 

Med bakgrunn i strategien og de nasjonale målsettingene satt Utdanningsdirektoratet i 

gang prosjektet Ungdomstrinnet i utvikling. Dette er en nasjonal satsing på skolebasert 

kompetanseutvikling for ungdomstrinnet. Prosjektet startet med de første skolene i 

2012.  Drangedal v/Drangedal 10-årige skole valgte regning som grunnleggende 

ferdighet som sitt tema, og har hatt en prosjektperiode på tre semester, fra våren 

2017 til sommeren 2018.  

 

Ifølge rammeverket for grunnleggende ferdigheter er regning en grunnleggende 

ferdighet som går på tvers av fag. Ferdigheten å kunne regne er å bruke matematikk 

på en rekke livsområder. Det innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, 

fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og 

forutse hva som skjer. Å kunne regne i et fag handler om å kunne tolke og forstå 

informasjon i dette faget. Det innebærer å kunne bruke disse opplysningene i faglige 

sammenhenger og på den måten få bedre innsikt i lærestoffet. 

 

Til hvert fag i Kunnskapsløftet er det en beskrivelse av hva regning som grunnleggende 

ferdighet i faget innebærer. Kunnskapsløftet forutsetter at det utarbeides lokale 

læreplaner som konkretiserer innholdet i opplæringen, organisering og arbeidsmåter. 

Gjennom lokalt arbeid med læreplanene og operasjonalisering av kompetansemålene 

bør det være konkretisert hvordan en jobber med f.eks. regning som grunnleggende 

ferdighet i de ulike fagene. 

 

                                                      
15 Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013 – 2017. 
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I rammeverket for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013 – 2017 er 

det vis til at: 

 

Gjennomgående funn i nasjonal og internasjonal forskning viser at lærere opplever at 
egen læring i skolen har størst betydning for deres egen utvikling og for elevenes 
utbytte av undervisningen (Baumfield mfl, 2009; Timperley mfl, 2007; Postholm, 2010; 
Wall mfl, 2009). Forskning tilsier også at refleksjon basert på konkret observasjon er 
det beste utgangspunktet for å videreutvikle praksis (Clausen mfl, 2009; Ono & 
Ferreira, 2010; Postholm, 2008a; Timperley, mfl, 2007). Denne refleksjonen bør være 
kunnskapsbasert, og bygge på praktiske erfaringer og forskningsbasert teori (Eraut, 
1994; Dale, 2001; Ertsås og Irgens, 2012). Det er vesentlig for medlemmene i en 
lærende organisasjon å ha en felles visjon, jobbe i felleskap og dele erfaringer for å nå 
ulike målsettinger. 

 

I rammeverket for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013 – 2017 

blir det videre sagt at forskningsbasert kunnskap må sees i sammenheng med lærernes 

egne erfaringer og kjennskap til elevene. Dette skjer gjennom læring i en sosial 

kontekst, og det er skolelederens oppgave å legge forholdene til rette for læring i et 

kollegium, og å sørge for at kunnskapen blir en del av organisasjonen. Skolelederne har 

fått eget tilbud om kompetanseutvikling innenfor endringsledelse og organisasjons-

utvikling knyttet til den skolebaserte kompetanseutviklingen. 

 

På denne bakgrunn har vi utledet disse revisjonskriteriene: 

 Skolebasert kompetanseutvikling bør være del av skoleeiers planer og målsettinger 

for skoleutvikling i kommunen. 

 Skolens lokale læreplaner bør ha synlig spor av arbeid med grunnleggende 

ferdigheter.  

 Prosjektet UiU bør ha bidratt til økt samarbeid og samhandling 

 Prosjektet UiU bør ha gitt økt kompetanse i bruk av regning som grunnleggende 

ferdigheter i alle fag. 

 Lærerne bør gjøre bruk av kompetansen som er tilført i UiU. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartbrev til Drangedal kommune 9. mai 

2018. Oppstartsmøte ble holdt 29. mai 2018 med kommunalsjef for skole og 

barnehage og rådgiver/mobbekontakt tilstede. 

 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden mai til september 2018.  

 

Innsamling og bearbeiding av data 
For å undersøke kommunens arbeid med elevenes skolemiljø har vi gjennomgått ulike 

former for planer, maler, skjema, rutiner og retningslinjer (se vedlegg 4).  Vi har hentet 

statistikk fra Skoleporten (Utdanningsdirektoratet) og kommunes egen 

Tilstandsrapport for barnehage, skole, SFO 2017. 

 

Vi har sett på kommunens internettsider og undersøkt på hvilken måte kommunen og 

skolene gir informasjon om arbeidet med elevens skolemiljø. 

 

Vi har intervjuet rektorene på skolene i kommunen. Referat fra intervjuet er verifisert. 

Videre har vi innhentet informasjon fra sektorsjef og mobbekontakt. Tekst som referer 

til uttalelser fra disse er sendt til verifisering.  

 

Vi har gjort et tilfeldig utplukke på åtte lærere/adjunkter fra kontaktinformasjonen 

som står på nettsidene til de tre skolene. Disse åtte har fått en e-post til med spørsmål 

om hvilke opplæringstiltak og informasjon som er gitt i forbindelse med endringene i 

opplæringslovens kap. 9a. Seks av de åtte svarte på henvendelsen. Alle tre skoler er 

representert blant lærerne som svarte. 

 

Det er gjennomført en questbackundersøkelse blant lærer som var delaktige i 

prosjektet ungdomstrinn i utvikling. I alt 37 lærere fikk tilsendt elektronisk 

spørreskjema på e-post.  Undersøkelsen ble purret opp to ganger. Det var 24 som 

svarte på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 65 %. Etter vår vurdering gir dette 

grunnlag for å peke på tendenser i meninger og erfaringer fra prosjektet. Data må 

likevel tolkes med en viss forsiktighet. 

 

Ledere av FAU/samarbeidsutvalg på skolene har også fått spørsmål på e-post. Det var 

fem personer som fikk e-posten. Vi fikk svar fra tre personer (hvorav en var leder både 

i samarbeidsutvalget og FAU på sin skole).  De som svarte representerte Kroken skole 
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og Drangedal 10-årige skole. Vi fikk ikke svar fra samarbeidsutvalg/FAU på Tørdal 

skule. 

 

Vi har fått innsyn i kommunens sak/arkivsystem for å sjekke i hvilken grad 

bekymringsmeldinger og tiltaksplaner er dokumentert.   

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er pålitelig og relevant. Pålitelighet handler om at innsamling av data skal 

skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme resultat dersom 

undersøkelsen gjøres på nytt. Relevans handler om at en undersøker de forholdene 

som problemstillingene skal avklare.  

 

Vi har gjennomført flere tiltak for å sikre at dataene er relevante og pålitelige. Det er 

brukt intervjuguider og de som er intervjuet, er sentrale personer på området.  

 

Vi har flere kilder. Vi har fått informasjon fra flere ansatte og brukt ulike skriftlige 

kilder. Når det er samsvar mellom beskrivelser og data fra flere kilder, er dette et tegn 

på at dataene gir en riktig beskrivelse av det som undersøkes.  

 

Vi har også benyttet ulike metoder; intervju, spørreundersøkelse og dokument-

gjennomgang. Når resultatene vi finner ved bruk av de ulike metodene ligner 

hverandre, styrker det funnene vi har gjort. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon16. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

                                                      
16 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 
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Vedlegg 4 Meldeskjema og mal for 
tiltaksplan  

 

Meldeskjema 
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Mal for tiltaksplan 
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Leser du dokumentet elektronisk? 
 

For PC, android nettbrett eller Mac 
Dette er et PDF-dokument, som er lagt til rette for Adobe Acrobat Reader. Adobe 

Acrobat Reader gir pålitelig visning av PDF, og kan lastes ned gratis. 

 

Skal du finne noe raskt? 

Du kan se innholdsfortegnelsen til venstre på skjermen hvis du velger 

dette ikonet, som du kan klikke på til venstre i skjermen.  

Klikk på ønsket kapittel for å komme direkte dit i dokumentet.  

 

Du kan også søke etter ord i teksten. Tast Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på Mac, og skriv 

inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp. 

 

 

Lese på iPad? 
På iPad kan du lese dokumentet i iBooks.  

Last ned rapporten fra e-posten, og åpne den i iBooks.  

 

 

 

 

Her kan du bla gjennom rapporten side for side, eller du kan 

hoppe til ønsket side ved å bruke sidevisning. Sidevisning velger du fra toppen av 

skjermen (feltet til venstre i ikonet). Det er også mulig å 

navigere fra innholdsfortegnelsen – det velger du også fra 

toppen av skjermen (feltet i midten av ikonet).  

 

 

 

Klikk her for å gå tilbake til forsiden. 

http://www.tekomrev.no/

	Sammendrag
	Bestilling og bakgrunn
	Metode
	Problemstillinger
	Anbefalinger

	1 Innledning
	1.1 Kontrollutvalgets bestilling
	1.2 Bakgrunn
	1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier
	1.4 Avgrensning
	1.5 Metode og kvalitetssikring
	1.6 Høring

	2 Elevenes skolemiljø
	2.1 Revisjonskriterier
	2.2 Fakta om arbeid med elevenes skolemiljø
	2.2.1 Tiltak
	2.2.2 Felles rutiner og maler
	2.2.3 Informasjon og opplæring til ansatte
	2.2.4 Informasjon til elever og foreldre
	2.2.5 Dokumentasjon av aktivitetsplikten


	2.3 Revisors vurdering
	3 Ungdomstrinn i utvikling
	3.1 Revisjonskriterier
	3.2 Fakta om Ungdomstrinn i utvikling
	3.2.1 Prosjektet i Drangedal
	3.2.2 Planer og målsettinger for skoleutvikling
	3.2.3 Lokale læreplaner
	3.2.4 Samarbeid og samhandling
	3.2.5 Lærernes kompetanse
	3.2.6 Praksis i undervisningen

	3.3 Revisors vurdering

	4 Konklusjoner og anbefalinger
	4.1 Konklusjoner
	4.2 Anbefalinger

	Litteratur og kildereferanser
	Lover og forskrifter
	Offentlige dokument
	Annet

	Vedlegg 1: Rådmannens høringssvar
	Vedlegg 2: Revisjonskriterier
	Elevenes skolemiljø
	Ungdomstrinnet i utvikling

	Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring
	Den praktiske gjennomføringen
	Innsamling og bearbeiding av data
	Pålitelighet og relevans
	God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring

	Vedlegg 4 Meldeskjema og mal for tiltaksplan
	Leser du dokumentet elektronisk?
	For PC, android nettbrett eller Mac
	Lese på iPad?


