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§9 A-1 Virkeområdet for kapittel 9 A

• Gjelder for alle elever i grunnskolen og VGS
• Gjelder også i SFO og leksehjelp

• Gjelder også ved aktiviteter utenfor skolens område

• Unntak
• § 9 A-10 om ordensreglement gjelder ikke i SFO og leksehjelp

• § 9 A-11 om bortvisning gjelder ikke i SFO og leksehjelp



§ 9 A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø

• Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring
• Skolemiljø omfatter både fysisk og psykososialt miljø

• Det er elevens opplevelse som er avgjørende for om eleven har et trygt og 
godt skolemiljø



§ 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

• Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering
• Ikke utfyllende liste

• Trakassering skal tolkes vidt og omfatter
• Direkte fysiske og verbale handlinger

• Indirekte krenkelser som utestenging, isolering, baksnakking

• Skal ikke bety at alle kritiske ytringer eller uenigheter omfattes
• Skolen skal lære elevene å tenke kritisk, å akseptere og respektere ulike meninger 

• Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, 
miljøet og tryggheten til elevene
• Rektor har ansvaret for at dette blir gjort



§ 9 A-4 Plikten til å følge med

• Plikt til å 
• Være årvåken

• Observere aktivt

• Bry seg

• Føre tilsyn

• Hva betyr «trygt og godt» i praksis?
• Elevens opplevelse definerer hva som er trygt og godt

• At årsaken til utrygghet eller mistrivsel ligger utenfor skolen er ikke relevant

• Skjerpet ansvar for å ivareta elever med særskilt sårbarhet
• Livssyn, seksuell orientering, funksjonsevne, atferdsvansker, tidligere krenkelser



§ 9 A-4 Plikt til å gripe inn

• Gjelder krenkelser som den ansatte er vitne til og som pågår
• Stanse negativ oppførsel og irettesette elever

• Fysiske krenkelser som slåsskamper, håndgemeng 

• Psykososiale krenkelser som utfrysningssituasjoner

• Verbale krenkelser

• Plikten begrenses til det som er mulig å gjennomføre med hensyn til den 
ansatte og til elevene
• Den ansatte skal ikke krenke andre for å stanse situasjonen

• Den ansatte skal ikke utsette seg selv eller andre for fare



§ 9 A-4 Plikt til å varsle 

• Gjelder alle som får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 
det trygt og godt

• Terskelen for hva som vekker mistanke om eller kjennskap til, skal 
være lav
• Elev sier fra, observasjoner, kartlegginger, meldinger fra foresatte eller 

medelever, endringer i sosialt samspill

• Terskelen for å varsle rektor skal være lav
• Tidspunktet for varsling vurderes i forhold til alvorlighetsgrad
• Rektor kan delegere til annen person, men har fortsatt ansvaret

• Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller
• Voldelige eller svært integritetskrenkende hendelser



§ 9 A-4 Plikt til å undersøke

• Gjelder alle saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev 
ikke har det trygt eller godt
• Samme lave terskel som for plikten til å varsle

• Undersøkelser skal iverksettes straks
• Fakta om hendelsen(e)

• Bakgrunnen for elevens opplevelse

• Hvilke forhold påvirker elevens opplevelse

• Det kan være forhold utenfor skolen, hendelser som ligger tilbake i tid

• Informasjonen fra undersøkelsen skal danne utgangspunkt for tiltak 
hvis det viser seg at en elev ikke har det trygt og godt



§ 9 A-4 Plikt til å sette inn tiltak

• Gjelder skolen plikt til å sette inn, følge opp, evaluere tiltak
• Tiltak må endres eller utvides ved behov

• Valg av tiltak skal baseres på konkrete og faglige vurderinger

• Tiltak kan rette seg mot en enkeltelev, grupper eller hele skolen

• Hvis årsaken ligger utenfor skolen, er skolen muligheter begrenset
• Skolen skal allikevel så langt mulig finne tiltak som sikrer eleven rett etter § 9 

A-2

• Melding til andre instanser må vurderes

• Plikten til å sette inn tiltak varer til eleven har det trygt og godt



§ 9 A-4 Elevens rett til å bli hørt

• Eleven skal ha en reell rett til medvirkning

• Eleven skal gis mulighet til å gi uttrykk for 
• hvordan de opplever situasjonen

• egne meninger, vilje og ønsker

• Hensynet til barnets beste skal være det grunnleggende hensyn i 
skolens vurderinger og handlinger



§ 9 A-4 Plikt til å lage en skriftlig plan

• Planen skal inneholde
• Problembeskrivelse

• Hvilke tiltak skal settes i verk

• Når skal tiltakene gjennomføres

• Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av  tiltakene

• Når skal tiltakene evalueres

• Ingen formkrav ut over at den skal være skriftlig



§ 9 A-4 Plikt til å dokumentere

• Skolen må dokumentere hva som gjøres for å oppfylle 
aktivitetsplikten

• Enkeltsaker
• Hvordan skolen gjennomfører planen

• Hva er utfallet av evalueringer

• Hvordan følges planen opp

• Hva skolen gjør for å følge opp aktivitetsplikten
• Planer, rutiner og praksis



§ 9 A-5 Skjerpet aktivitetsplikt

• Skjerpet aktivitetsplikt gjelder når en ansatt krenker en elev.

• Hvis du får mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker en 
elev skal du straks varsle rektor.

• Rektor skal straks varsle skoleeier.

• Hvis det det er en i ledelsen, skal skoleeier varsles direkte.

• Undersøkelser og tiltak skal iverksettes umiddelbart.



§ 9 A-6 Fylkesmannens håndhevelse I

• Elev eller foreldre kan melde saken til Fylkesmannen etter at saken er 
tatt opp med rektor.

• Fylkesmannen avgjør om aktivitetsplikten er oppfylt.

• Fylkesmannen skal avvise saken hvis
• rektor ikke er varslet
• det har gått mindre enn ei uke siden saken ble tatt opp

• Fylkesmannen skal, uten hensyn til taushetsplikt, ha tilgang til alle 
opplysninger i saken.

• Fylkesmannen kan vedta hva skolen skal gjøre hvis skolen ikke har 
oppfylt aktivitetsplikten.



§ 9 A-6 Fylkesmannens håndhevelse II

• «Trygt og godt» gjelder det psykososiale skolemiljøet
• Omfatter mer enn frihet fra krenkelser.

• Avgrenses ikke av årsaken til at  eleven ikke opplever skolemiljøet om trygt og 
godt.

• Har skolen gjort det som kan forventes?
• Rimelighetsbetraktning ut fra tilgjengelig kunnskap og krav i regelverket

• Fylkesmannen prøver ikke om elevens rett til et trygt og godt 
skolemiljø er oppfylt
• Elevens opplevelse blir et premiss



Hva kan skolen gjøre?

• Vi skal være gode rollemodeller

• Vi skal vise respekt og omtanke for alle elever

• Vi skal være tydelige voksne

• Vi skal gjennomføre tiltak for å forebygge mobbing og krenkelser

• Vi skal følge opp § 9A – saker i henhold til Opplæringsloven

• Vi skal bidra til et godt og positivt skole-hjem-samarbeid



Hva kan foreldrene gjøre?

• Følge opp sitt eget barn

• Vise interesse for skolen og det som skjer der

• Snakke positivt om skolen og om læring

• Være lojal mot skolens regler

• Være tydelig på hva som er god oppførsel

• Delta på foreldremøter og utviklingssamtaler

• Være gode rollemodeller



Hvordan kontaktes fylkesmannen?

• https://www.fylkesmannen.no/Nordland/

• Tlf: 75 53 15 00

• Andre gode nettsider:

• https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

• https://www.udir.no/nullmobbing/

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/
https://www.udir.no/nullmobbing/

