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0. SAMMENDRAG
Kapittel 9a i opplæringslova omhandler elevenes skolemiljø. Alle elever i grunnskolen og
videregående opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring, jamfør opplæringsloven § 9a-1. Retten gjelder i undervisningssituasjonen,
på skoleområdene, på skoleturer og skoleveien. Med læringsmiljø menes de kulturelle,
relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og
trivsel. Begrepet ”læringsmiljø” blir brukt på litt ulike vis i ulike sammenhenger.
Utdanningsdirektoratet har i flere år hatt en satsning på bedre læringsmiljø i skolen og
revisjonen bruker begrepet synonymt med det som i § 9a i opplæringslova blir kalt
”skolemiljø”.
Det er den enkelte skole som må sikre at kravene til elevenes læringsmiljø blir oppfylt, men
samtidig har kommunen som skoleeier ansvar for å følge opp skolens arbeid på området. En
overordnet konklusjon i rapporten er at revisors undersøkelser tyder på at skolen oppfyller
kravene om læringsmiljø på en god måte, men at kommunen som skoleeier ikke systematisk
har utarbeidet et forsvarlig system. Dette vil etter revisors vurdering kunne føre til en uklar
rolledeling mellom rektor og kommunen som skoleeier. Like fullt vil revisor påpeke at
kommunen med ansettelse av en rådgiver med ansvarsområde skole, gradvis har formet rollen
som skoleeier på en tydeligere måte. Videre har prosessen med den forestående
sammenslåingen med Holmestrand og Sande bidratt til videreutvikling av skoleeierrollen.
Revisor har utledet to problemstillinger:

I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider systematisk
med å sikre et godt læringsmiljø for elevene?
I henhold til opplæringsloven § 13-10 skal skoleeier ha et forsvarlig system. Skoleeier står i
utgangspunktet fritt til å utforme sitt eget system, men et forsvarlig system skal være egnet til
å avdekke mangler i forhold til regelverket og skal sikre adekvate oppfølgingstiltak. Revisor
vurderer at kommunens forsvarlige system har ikke vært utformet i tilstrekkelig systematisk
grad. Kommunen har kun en skole, og etter revisors vurderinger vil behovet for en tydeligere
rolle som skoleeier bli aktualisert hvis det hadde vært flere skoler i kommunen. Små forhold i
kommunen gjør også at saker knyttet til skolemiljø er godt kjent av både skolen og skoleeier. I
kjølvannet av forestående kommunesammenslåing har kommunen med inspirasjon fra
Holmestrand kommunes forsvarlige system, også startet arbeidet med å skriftliggjøre sitt
forsvarlige system. Den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten i grunnopplæringen
skal føre til at politikerne får en oversiktlig tilbakemelding om tilstanden i skolen. Etter
revisors vurderinger er det uheldig at kommunen ikke har utarbeidet den årlige
tilstandsrapporten for 2015. Det er viktig at kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert
forhold til kvaliteten i grunnopplæringen.
Etter revisors vurderinger vil skoleeierrollen videreutvikles i ny kommunestruktur. Etter det
ble vedtatt at kommunene Hof, Holmestrand og Sande skal slå seg sammen, har det utviklet
seg et enda tettere samarbeid mellom kommunene. Det er nedsatt arbeidsgrupper for
kommunesammenslåing innen alle virksomhetsområdene, herunder skole. Med felles
administrativ skoleeier, har arbeidsgruppen fokusert på hvordan man kan samarbeide på tvers
av kommunene i forhold til skoleområdet. Det er konkludert med at det blant annet er
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hensiktsmessig å ha felles rektormøter. Agenda på rektormøtene er blant annet å gjennomgå
sjekklisten i forhold til skoleeiers forsvarlige system. Dette har bidratt til at Hof kommunes
forsvarlige system har blitt videreutviklet.
Revisors hovedkonklusjon er at Hof kommune som skoleeier ikke i tilstrekkelig grad kan
dokumentere at de har hatt forsvarlig system i henhold til opplæringslova § 13-10. Revisor
vil understreke at selv om skoleeier ikke kan vise til et systematisk utviklet forsvarlig system,
har kommunen likevel hatt en tett dialog med skolen. Revisor vil også understreke
betydningen av at kommunen utarbeider de lovpålagte årlige tilstandsrapportene. Revisor
konkluderer også med at det er behov for videreutvikling av rollen som skoleeier, noe som
kommunen også kan vise til i arbeidet med forestående kommunesammenslåingen.

I hvilken grad driver skolen systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et
godt læringsmiljø for elevene?

Opplæringsloven har et generelt krav om at alle elevene skal ha rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Revisor har med utgangspunkt i
opplæringslovens krav om elevenes skolemiljø, sett nærmere på ulike aspekter ved skolens
arbeid. Skolen kan vise til overordnede planer, rutiner og internkontroll på områder som
berører elevenes fysiske og psykososiale miljø. Revisors hovedkonklusjon er at skolen
oppfyller kravene etter opplæringsloven § 9a om elevenes skolemiljø. Revisor konkluderer
med at skolen arbeider både systemrettet og individrettet etter opplæringslovens § 9a for å
sikre et godt skolemiljø, men at en hovedutfordring i arbeidet er å få foreldrenes
tilbakemeldinger om læringsmiljøet.
For å sikre et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, poengteres det fra
Utdanningsdirektoratet at skolen må jobbe både med det generelle og forbyggende arbeidet, i
tillegg til det individuelt rettede arbeidet. Etter revisors vurderinger kan skolen på flere
områder vise at de arbeider både forebyggende og individuelt. Etter revisors vurderinger er
flere aspekter sentrale i skolens forebyggende og individrettede arbeid:


Skoleledelsens kjennskap til elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet.
(Opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4)

Skoleledelsen må gi føringer og ha oppfølging. Føringene må angi hvem som skal sette i verk
tiltak, hvordan og når det skal gjøres. Tiltakene må være særlig rettet mot områder der
kartleggingen viser at elevene opplever at skolemiljøet er tilfredsstillende, eller på områder
hvor der skolen ønsker å forbedre skolemiljøet ytterligere (opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4).
Ved å gjennomføre elevundersøkelsene på flere trinn, har Hof skole sikret seg et omfattende
datagrunnlag om elevenes vurderinger av skolemiljøet. Selv om undersøkelsen er anonym, får
hvert av arbeidsteamene på skolen data fra sitt trinn. Dette gjør det mulig å sette inn aktuelle
tiltak ved behov.
Det er skolens ansvar å sørge for at foreldre og elever blir engasjert i skolemiljøarbeidet.
Skolen kan vise til at de har opprettet de lovpålagte utvalgene og rådene (FAU,
skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg, elevråd). Spørreundersøkelsen gir uttrykk for at det er få
FAU- representanter som har fått informasjon om deres rett til å be om tiltak som angår det
psykososiale miljøet. Det er også en hovedvekt av undervisningspersonalet/ SFO som har
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oppgitt at de ikke har informert foreldre og elever om denne rettigheten. Revisor vil poengtere
at skolen har oppfylt sin informasjonsplikt ved at det foreligger informasjon om denne
rettigheten på skolens hjemmeside.
En stor andel av respondentene oppgir at de ikke har kjennskap til hvorvidt de ulike rådene/
utvalgene fungerer på en tilfredsstillende måte. Utdanningsdirektoratet har i tillegg til de
obligatoriske elevundersøkelsene, utarbeidet en frivilling nettbasert foreldreundersøkelse. Hof
skole gjennomfører ikke den frivillige foreldreundersøkelsen. Revisor ser at det kan være en
utfordring å få høy svarprosent på slike undersøkelser, noe som kan gi et dårlig grunnlag for å
bruke resultatene i skoleutviklingen. Imidlertid har foreldrene en nøkkelrolle i utviklingen av
et godt skolemiljø, og av den grunn oppfordrer Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
at skoleeier tar i bruk dette verktøyet. FUG peker også på betydningen av skolen velger
bevisst hvilke temabolker man ønsker å benytte i foreldreundersøkelsen, noe som fordrer en
tett dialog mellom blant andre skoleledelse og tillitsvalgte. Ulike tiltak kan også bidra til å
høyne svarprosenten, for eksempel ved at foreldrene får anledning til å besvare undersøkelsen
rett i etterkant av konferansetime/ utviklingssamtale på skolen.


Skolens konkrete mål i arbeidet. (Opplæringsloven §§ 9a-1, 9a-3 og 9a-4)

Skolen har gjennom sin overordnede plan utarbeidet en samlet oversikt over mål, planer og
rutiner for å fremme et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Skolens hjemmeside gir også en god oversikt over skolens arbeid med skolemiljøet.
Spørreundersøkelsene gir også støtte til at både FAU og ansatte ved skolen opplever at skolen
har konkrete mål i arbeidet. Det er også utarbeidet et ordensreglement, som benyttes i
forbindelse med sanksjoner overfor elever som utøver krenkende ord og handlinger.


Skolens felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger.
(Opplæringsloven § 9a-3)

Spørreundersøkelsene viser at nesten samtlige av undervisningspersonell/ SFO er delvis enig/
helt enig i at skolen har en felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger. Dette
samsvarer også med svarfordelingen fra FAU- representantene.


Skolens individrettete arbeid og skriftlige vedtak med forslag til tiltak ved behov

Spørreundersøkelsen til ansatte gir uttrykk for at ansatte er godt kjent med sine plikter til å
gripe inn ved mistanke om at en elev har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger. Skolen
kan også vise til konkrete vedtak som er blitt fattet etter opplæringslovens § 9a-3. Kun en
klagesak er blitt behandlet av Fylkesmannen i Vestfold, hvor klagen ble avvist.

Anbefalinger




Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova 9 a bør videreutvikles og
etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på
grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og benytte
resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.
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1. INNLEDNING
1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon,
som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Prosjektet Skole i
Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø, ble bestilt av kontrollutvalget i Hof
kommune i møte den 10.5.2016.

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET
I prosjektet fokuserer revisjonen på opplæringslovens § 9a, som omhandler elevenes fysiske
og psykososiale skolemiljø. I prosjektet har hovedfokuset vært på i hvilken grad og hvordan
skoleeier og skolen arbeider systematisk for å fremme et godt læringsmiljø. Fokuset i
prosjektet er om det er etablert tilstrekkelige system som skal sikre at kravene i
opplæringslova, kapitel 9a, blir fulgt.

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
2.1 FORMÅL
Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen som skoleeier og skolen arbeider
systematisk for å sikre et godt læringsmiljø.

2.2 PROBLEMSTILLINGER
Det er utledet følgende problemstillinger i prosjektet:
I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider systematisk med å sikre et
godt læringsmiljø for elevene?
I hvilken grad driver skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et godt
læringsmiljø for elevene?

3. REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å
vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle
kilder til revisjonskriterier som er aktuelle for prosjektet:





Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Likestillings- og diskrimineringslovene.
Aktuelle politiske og administrative vedtak, mål og føringer.

Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet i kapittel 5.
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4. METODE OG KVALITET
4.1 PRAKTISK GJENNOMFØRING
Revisjonen er gjennomført i september-desember i 2016. Tidsrammen for prosjektet var ca.
300 timer.
Vestfold kommunerevisjon har:



sendt oppstartsbrev til kommunen
hatt oppstartsmøte og gjennomført avslutningsmøte med rådmannen, rektor for Hof
skole og rådgiver skole og barnehage
gjennomført møte med rektor og undervisningsinspektører ved Hof skole
gjennomført møte med rådgiver for skole og barnehage
gjennomført en anonym spørreundersøkelse til undervisningspersonell og SFO ved Hof
skole, i tillegg til skolens FAU (vedlegg 2 og 3).
gjennomgått elevundersøkelse for 7. og 10. trinn for skoleåret 2014/2015 og 2015/2016
innhentet diverse informasjon om Hof skole og gjennomført dokumentanalyser
hatt dialog med Fylkesmannen i Vestfold
hatt løpende dialog med ressurspersoner i kommunen









Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Hof kommune som har bidratt konstruktivt med
informasjon til rapporten.

4.2 METODEVALG
Metodene som er benyttet i forvaltningsrevisjonen omfatter intervju, dokumentanalyse og
spørreundersøkelse.
Dokumentanalyser
Revisjonen har gjennomgått aktuelt regelverk med tilhørende rundskriv. Det har også blitt
innsamlet og analysert diverse informasjon om skolens arbeid rettet mot skolemiljøet og
rutiner, eksempelvis skolens årlige tilstandsrapporter.
De årlige nasjonale elevundersøkelsene gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og
trivsel på skolen. Disse svarene skal brukes av skolen, kommune og staten for å gjøre skolen
bedre. Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre undersøkelsene på 7. og 10. trinn og
revisor har analysert datamaterialet fra 2014-2016 for disse to trinnene. Revisor får opplyst at
følgende antall elever har vært tilknyttet de ulike trinnene i perioden:



2014/15: 7. trinn: 41 elever og 10. trinn: 44 elever
2015/16: 7. trinn: 38 elever og 10. trinn: 47 elever

Svarprosenten på elevundersøkelsene er gjennomgående meget høy, og har ligget på godt
over 90 % på de ulike trinnene. Skolen kan selv velge om de ønsker å gjennomføre
undersøkelsen på flere trinn. Hof kommune har et omfattende datagrunnlag, da
elevundersøkelsen har blitt gjennomført fra 5-10. trinn.
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Spørreundersøkelser
For å få kjennskap til arbeidet med læringsmiljø ved Hof skole, har revisjonen utarbeidet og
sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til undervisningspersonell/ ansatte på SFO og
FAU. Disse spørsmålene omhandlet sentrale forhold knyttet til det systematiske og
kontinuerlige arbeidet med elevenes læringsmiljø. Spørreundersøkelsen til undervisningspersonell og SFO ble sendt ut til i alt 64 personer. I alt 51 respondenter besvarte
undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 80 %. Spørreundersøkelsen til FAU ble sendt til
19 personer, både til representanter og deres vara. I alt 9 personer besvarte undersøkelsen. I
tillegg mottok revisjonen en henvendelse på e-post fra en av respondentene, som valgte ikke å
besvare selve undersøkelsen grunnet liten oversikt over aktuelle tema som ble tatt opp.
Svarprosenten ble totalt på 53 %.

4.3 KVALITETSSIKRING
Opplysninger fra intervjuene som ligger til grunn for konklusjoner og andre vurderinger gjort
i denne revisjonsrapporten, er godkjent ved at administrasjonen har fått kommentere
møtereferater. I tillegg har revisjonen sendt foreløpig rapport til høring, hvor
administrasjonen har fått anledning til å korrigere faktafeil og avklare misforståelser. Vi har
også hatt jevnlig dialog med kommunen der vi har hatt behov for avklaringer eller nærmere
forklaring til aspekter ved elevenes læringsmiljø. I tillegg har vi hatt en oppsummeringsmøte
med sentrale personer i kommunen ved avslutning av prosjektet. Kvalitetssikringen i
prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om metode, veivalg,
vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av revisjonsrapporten er også
utført ved at oppdragsansvarlig revisor har gjennomgått og gitt innspill på den endelige
rapportens utforming og innhold.

4.4 PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET
Metodebruk skal sikre både gyldighet og pålitelighet. Vurderinger av dataenes gyldighet skal
sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare problemstillingene. Vurderinger
om pålitelighet fokuserer på om de dataene som er innsamlet er påvirket av den måten
innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at empiren som ligger til grunn for
rapportens konklusjoner er basert på data med høy grad av gyldighet og pålitelighet.
Datagrunnlaget kan også etterprøves ved at revisor har utarbeidet en egen perm med
prosjektdokumentasjon.
Spørreundersøkelsene fikk en svarprosent på 80 % og 53 %. En lav svarprosent har betydning
for hvilke konklusjoner som kan trekkes. Svarprosenten blant undervisningspersonell/ SFO er
høy, noe som gir grunnlag for tydelige konklusjoner. Rundt halvparten av FAU- medlemmene
besvarte undersøkelsen, noe som betyr at revisjonen må være varsom med å trekke for
bastante konklusjoner basert på dette datagrunnlaget.

4.5 HØRING
Rapporten er oversendt rådmannen til høring den 22. november 2016. Rådmannens
høringssvar fremkommer av rapportens vedlegg 7.
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5. FAKTA OG VURDERINGER
I dette kapittelet presenterer vi innhentet fakta knyttet til problemstillingene og vurderer disse
opp mot revisjonskriteriene.

5.1 Skolemiljø/ læringsmiljø
Med læringsmiljø menes de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har
betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Begrepet ”læringsmiljø” blir brukt på litt ulike
vis i ulike sammenhenger. Utdanningsdirektoratet har i flere år hatt en satsning på bedre
læringsmiljø i skolen og bruker begrepet synonymt med det som i § 9a i opplæringslova blir
kalt ”skolemiljø”. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager omhandler også
skolens og barnehagens skolemiljø. Elevene er også vernet mot diskriminering og
trakassering gjennom reglene i likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven,
diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og
diskrimineringsloven om seksuell orientering). Alle disse fire lovene har regler om at ledelsen
i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har plikt å forebygge og søke å hindre at det skjer
diskriminering og trakassering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om nytt kapittel om skolemiljø i
opplæringsloven, hvor det foreslås en ny, rendyrket aktivitetsplikt for skolene. Det foreslås
også en ny håndhevingsordning der Fylkesmannen kan gripe inn ved brudd på
aktivitetsplikten. Høringsfristen var i august 2016, og saken er per november 2016 fortsatt
under politisk behandling.
Det er en omfattende nasjonal satsning på bedre læringsmiljø, og Utdanningsdirektoratet
spiller en sentral rolle i denne forbindelse. Gjennom Utdanningsdirektoratets nettsteder som
Skoleporten og Læringsmiljø forefinnes både nøkkeltall for grunnskoleopplæringen og
relevant informasjon om å skape et godt og inkluderende læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet
administrerer også Foreldreundersøkelsen og Elevundersøkelsen. I Foreldreundersøkelsen kan
foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 få si sin mening om elevenes læring
og trivsel, og samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de ønsker å
gjennomføre denne undersøkelsen. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får
si sin mening om læring og trivsel i skolen. Disse svarene skal brukes av skolen, kommunen
og staten for å gjøre skolen bedre. I høstsemesteret er det obligatorisk for skolen å
gjennomføre elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn.

5.2 Forsvarlig system
Det er den enkelte skole som må sikre at kravene til elevenes læringsmiljø blir oppfylt, men
samtidig har skoleeier ansvar for å følge opp skolens arbeid på området. Etter
opplæringslovens § 13-10 har skoleeier ansvar for å etablere et forsvarlig system for å vurdere
om kravene i loven blir oppfylt. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig system for å følge opp
resultatene av disse vurderingene. For at et system skal være forsvarlig, må det være egnet til
å avdekke forhold som er i strid med lov og/eller forskrift. Systemet må også sikre at det blir
satt i gang nødvendige og egnede tiltak til å rette opp i slike forhold.
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5.3 ORGANISERING
5.3.1 Hof skole
Hof skole gir opplæringstilbud til alle elever fra 1.-10. trinn. Skolen har også en
spesialpedagogisk enhet. Per oktober 2015 hadde skolen 401 elever og 68 ansatte i skole og
SFO. Skolen har plass til opp mot 550 elever, avhengig av aldersfordeling. Følgende
informasjon ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmesider:1
Tabell 1:
Indikator og nøkkeltall

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

428

405

427

420

401

Tallet på lærere med kontaktlærerfunksjon

26

22

25

26

29

Tallet på lærere

41

41

42

41

42

Tallet på elever

Ansatte ved skolen er delt inn i:




pedagogisk personale (adjunkter, faglærere, lærlinger, rådgivere, lektorer)
administrasjonen (to inspektører, leder SFO, rektor, konsulent, inspektør)
øvrige ansatte

Med utgangspunkt i skoleåret 2015/ 16, kan følgende indikatorer og nøkkeltall belyse skolen
sammenlignet med Vestfold fylke og nasjonalt: 2
Tabell 2
Indikator og nøkkeltall

Hof skole

Vestfold
fylke

Nasjonalt

Antall elever per årsverk til undervisning

12,1

12,6

12,3

Antall elever per assistentårsverk i undervisningen

54,2

66,8

75,1

Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk

19,0

16,7

14,6

Lærertetthet 1.-7. trinn

14,3

13,7

13,4

Lærertetthet 8.-10. trinn

12,4

14,3

14,2

Lærertetthet i ordinær undervisning

15,4

17,1

16,9

100,0

97,5

96,4

Andel årstimer til undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkjent utdanning
Undervisningstimer totalt per elev

58

56

58

Driftsutgifter per elev

103 224

102 033

108 511

Lønnsutgifter per elev

82 182

84 449

85 806
81,2

Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter

83,6

85,3

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev

260

1 062

974

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev

976

1 566

1 429

I vedtatt økonomiplan 2016-19 er følgende målsettinger for skolen fremhevet:


1
2

Sikre elevene pedagogisk bemanning slik at det kan gis god tilpasset opplæringen og
tidlig oppfølging.

Kilde: https://skoleporten.udir.no/
Kilde: ibid
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Sikre retten til spesialundervisning der tilpasset opplæring ikke gir forsvarlig utbytte.
Vektlegge kompetanseutvikling for personalet etter statlige krav.
Bedre resultater i grunnleggende ferdigheter
Legge til rette for internasjonalt samarbeid
Forbedre vurderingspraksis
Sikre elevene nødvendige læremidler, IKT utstyr og digitale læringsplattformer.
Samarbeide tverrfaglig for barn og unges oppvekst fra 0- 18 år i Hof, under
handlingsplanen for ”God Oppvekst ”
Utvikle ungdomstrinnet i tråd med statlige føring i ”strategi for ungdomstrinnet”, mer
fokus på mestring, motivasjon og praktisk opplæring, herunder deltakelse i
utdanningsdirektoratets satsing, «Ungdomstrinn i utvikling».
Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for barn og voksne med utgangspunkt i
elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelser.

5.3.2 Organisering i kommunen
Administrativ organisering
Hof kommune har følgende administrativ organisering, jamfør Økonomiplan og budsjett
2016-2019:
Rådmann

Økonomi

NAV

Budsjett
Lønn
Regnskap

Kommunale og statlige tjenester
Vestbo

Kulturskolen

Barnehage

Rådgiver oppvekst

Skole og SFO
Voksenopplæring
PPT

Helse og omsorg
Kommuneoverlegen og helsestasjon
PLO-Institusjon og hjemmebasert
Tjenester i tilrettelagte boliger
Folkehelsekoordinator

Samfunnsplanlegging og utvikling
IKT, Personal og Stab/støtte
Drift, Renhold, VVA, Eiendom
Kultur

Figur 1: Administrativ organisering i Hof kommune

Den administrative ledergruppen i Hof kommune består av rådmannen, sektorleder for helse
og omsorg, sektorleder for teknikk, kultur og utvikling, økonomisjef, rådgiver skole og
barnehage, rektor Hof skole, rektor Nord Jarlsberg kulturskole, styrer i Hof og Eidsfoss
barnehager og NAV- leder. Ledergruppen har fast møte én gang i måneden.
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Kommunesammenslåing og fellesmandatet tilpasset skole
I desember 2015 vedtok Hof kommunestyre at Hof kommune og Holmestrand kommune blir
Holmestrand kommune fra 1. januar 2018. Den administrative organiseringen av ”nye”
Holmestrand skal være på plass fra 1.1.2018. Til den tid skal overordnet ledelse, rådmann og
kommunalsjefer være tilsatt og områder kommunalsjefene har ansvar for skal være klare.
Fellesnemda for Holmestrand og Hof vedtok også et justert mandat, hvor Sande skal kobles
på det arbeidet som er satt i gang for Hof og Holmestrand.
Den administrative prosessen ledes av en prosjektgruppe, som består av rådmannen i Hof/
Holmestrand og Sande, i tillegg til representanter fra ledelsen i kommunen og tillitsvalgte.
Det er nedsatt arbeidsgrupper med deltakere fra de tre kommunene, som skal dekke alle
fagfeltene som kommunene skal levere tjenester på. Arbeidsgruppene skal levere
statusrapporter til prosjektgruppen underveis, i tillegg til en sluttrapport til prosjektgruppen.
De ulike arbeidsgruppene har fått et mandat. I mandatet tilpasset skole poengteres det at innen
1. januar 2018 skal;









Forslag til organisering av skoleeierrollen og stabsfunksjon skal være utarbeidet.
Tjenesteområdet skole skal være organisert i hensiktsmessige enheter. Skolenes
opptaksområder skal være definert. Eventuelle vertskommunesamarbeid om PPtjeneste og voksenopplæring skal være vurdert og avklart.
Ressursfordelingsmodell skal være valgt.
Sentrale rutiner, reglementer og forskrifter skal være utarbeidet.
Ansattes rettigheter på alle nivå, skal ivaretas i arbeidet med å løse utfordringer av
personalmessig karakter ved dannelsen av ny organisasjon. Problemstillinger
videreformidles til gruppe personal.
Synergieffekter ved sammenslåingen skal synliggjøres.
IKT- infrastruktur og fagsystemer skal være samordnet, og sammenslåingen skal søke
utvikling og forbedring av digitale løsninger for den kommunale organisasjon, og
overfor innbyggerne.
Føringene gitt gjennom den politiske plattformen for kommunesammenslåingen, som
framkommer i vedlegget til søknaden for kommunesammenslåing, skal ivaretas.
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5.4 Problemstilling 1
I HVILKEN GRAD SIKRER KOMMUNEN SOM SKOLEEIER AT
SKOLEN ARBEIDER SYSTEMATISK MED Å SIKRE ET GODT
LÆRINGSMILJØ FOR ELEVENE
5.4.1 Revisjonskriterier
Revisjonskriteriene er hentet fra:




Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-199807-17-61.
Veileder om kravet til skoleeiers ”forsvarlig system” i henhold til opplæringsloven §
13-10.
Rundskriv 4-2014, Utdanningsdirektoratet - Systemrettet arbeid etter
opplæringslovens § 9 a.

I opplæringsloven § 9a står det at skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk
arbeid for å fremme helse, miljø og trygghet for elevene. Skoleledelsen har ansvaret for den
daglige gjennomføringen av opplæringsloven § 9a. Skoleeier skal ha et forsvarlig system
(§13-10) som vurderer om kravene i opplæringsloven blir oppfylte i egen kommune/fylke, og
skal sette i verk tiltak for å rette opp avvik der hvor loven ikke følges, eks. praktiseringen av
kap. 9a på en skole. Som en del av oppfølgingsansvaret har kommunen/fylkeskommune og
skoleeier for privat skole fra 2009 også ansvar for å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
grunnopplæringen.
Det er den enkelte skole som må sikre at kravene til elevenes læringsmiljø blir oppfylt, men
samtidig har skoleeier ansvar for å følge opp skolens arbeid på området. Skoleeiers
forsvarlige system har to elementer, jamfør rundskriv 4-2014 fra Utdanningsdirektoratet. Det
forsvarlige systemet skal for det første være egnet til å vurdere om kravene i opplæringsloven
med forskrift er fulgt og for det andre følge opp resultatene fra disse vurderingene og
nasjonale kvalitetsvurderinger. Skoleeier skal sikre at skolene har et system som gjør at barn,
unge og foreldre har tillit til at skolen er et trygt sted å være, og at skolen følger tett opp
dersom elevene opplever krenkelser/ mobbing.
I Utdanningsdirektoratets veileder fremkommer det at følgende elementer bør inngå i
skoleeiers forsvarlig system:







Oversikt over lover, forskrifter og relevante styringsdokumenter i forhold til
regelverkets gjennomføring.
Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, organisering og myndighetsfordeling
(eks: delegasjonsreglement). Ansvarslinjene og myndighetsfordelingen mellom de
ulike ansvarsnivåene må være klargjort.
Rutiner for å sikre at alle i virksomheten har kompetanse til å vurdere regelverket og
til å ivareta oppgaver de er gitt i systemet som ledd i skoleeiers oppfyllelse av
regelverket.
Rutiner for å sikre informasjonsflyt i virksomheten for rapporteringer og
tilbakemeldinger.
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Beskrivelse av rutiner eller andre tiltak som er egnet for å bekrefte god tilstand og/eller avdekke og forebygge manglende overholdelse av gjeldende lover og
forskrifter.
Beskrivelse av rutiner for å rette opp og forbedre forhold som er oppdaget, samt
rutiner for oppfølging av ulike kvalitetsvurderinger.
Beskrivelse av rutiner for oppfølging av kritiske områder i opplæringsvirksomheten.
Beskrivelse av ledelsesansvar for gjennomgang, oppdatering og bruk av systemet for å
sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Systemet skal kunne dokumenteres skriftlig.
Med utgangspunkt i skisserte kilder til revisjonskriterier vektlegger Vestfold
kommunerevisjon at:

1. Skoleeier (kommunen) skal ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i §
9a opplæringslova med forskrifter blir oppfylt.
2. Hof kommune må utarbeide en årlig tilstandsrapport om kvaliteten i
grunnopplæringen.
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5.4.2 Hof kommunes forsvarlige system
Rådgiver skole og barnehage har jobbet med arbeidsoppgaver knyttet til skole og barnehage
siden 2014. Disse to ansvarsområdene har også vært gjenstand for tilsyn på kort tid, noe som
også har bidratt til økt arbeidspress for ansatte. En av oppgavene som ble startet opp av
rådgiveren i 2014, har vært å bygge opp et forsvarlig system tilknyttet skoleeierrollen.
Kommunen påpeker gjennom intervju at skolen har arbeidet godt med § 9a og har gode
rutiner, selv om ikke det forsvarlige system etter § 13-10 har vært systematisk på plass i
kommunen. Det er små forhold i kommunen, noe som har bidratt til en tett med dialog med
skolen om blant annet skolemiljø. Skolens dokumentasjon og rutiner for kap. 9a ble for
eksempel etterspurt og gjennomgått av skoleeier våren 2015.
Kommunens ledergruppe deltar hyppig i møter i grupper knyttet til kommunesammenslåing. I
tilknytning til organisering av skole i ny kommune, er skoleeiers forsvarlige system og
skoleeierrollen sentrale fokusområder for arbeidsgruppen. Gruppen har også poengtert at av
kompetansebehov i ny organisasjon er det behov for kompetanseheving om skoleeierrollen.
Fra høsten 2016 er rektor i Hof med på rektormøter i Holmestrand og rådgiver skole og
barnehage deltar også ved behov. I dette samarbeidet har Hof videreutviklet skoleeiers
forsvarlige system etter § 13-10. Revisjonen har fått tilsendt Hof kommune sin sjekkliste for
skoleeiers forsvarlige system, som baserer seg på Holmestrand kommune sin sjekkliste
”Skoleeiers forsvarlige system”. Sjekklisten er tilpasset til Hof i samarbeid med rektor og
rådgiver skole og barnehage. I sjekklisten ”Forsvarlig system” fremkommer kapitel 9a i
opplæringsloven under punkt 4 ”Elevenes skolemiljø”, punkt 6 ”Brukermedvirkning, råd og
utvalg i skolen” og punkt 8 ”Enkeltvedtak etter forvaltningsloven”, se vedlegg 1 for nærmere
presisering.
Hof og Holmestrand har på felles økonomiplanseminar i september 2016, arbeidet med
utarbeidelse av målbare mål for skolevirksomheten. Etter revisors forståelse har kommunen
vurdert at man har et forbedringspotensial på dette området slik status er i dag. Hof kommune
har egne mål i gjeldende økonomiplan 2016-2020, men disse er spesifikke for Hof skole og
flere av målene er vanskelige å måle oppnåelsen på. Det presiseres at de to kommunene vil ha
separate økonomiplaner i 2017, og vil utarbeide felles økonomiplan høsten 2017 for planen
som skal gjelde i 2018.
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5.4.3 Årlig tilstandsrapport
Opplæringsloven § 13-10 fastsetter at kommunen som skoleeier plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden innenfor grunnskoleopplæringen, samt at skoleeier v/kommunestyret
drøfter rapporten. Den obligatoriske årlige tilstandsrapporten om skolen, baseres på funn fra
Elevundersøkelsen. I tilstandsrapporten skal følgende læringsmiljøindekser belyses:








Støtte fra lærer
Vurdering for læring
Læringskultur
Mestring
Elevdemokrati og medvirkning
Mobbing på skolen
Andel av elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Hof kommune opplyser at de årlige elevundersøkelsene ikke blir finlest av skoleeier, men
resultatene drøftes med skolen. Hvis undersøkelsene hadde vist dårlige resultater, hadde
kommunen hatt mulighet til å ta tak i dette. Kommunen opplyser at de har en god dialog med
skolen om hva bør med i tilstandsrapporten. I arbeidet med tilstandsrapporten benyttes de
årlige elevundersøkelsene. Et av ansvarsområdene til rådgiver for skole og barnehage, har
vært å utarbeide tilstandsrapportene. Rådgiveren startet med å utarbeide tilstandsrapporten for
Hof skole høsten 2014, noe som ga god innsikt og oppfølging av hvordan skolen jobber blant
annet med skolemiljøet og resultater. Tilstandsrapport for 2015 ble ikke prioritert på grunn av
for mange oppgaver. Revisor har fått tilsendt utkastet til tilstandsrapport for 2016 som er
godkjent av rådmannen. Det skal lages en politisk sak som skal behandles i Ungdommens
kommunestyre 15. november 2016, utvalget for Helse, kultur og oppvekst 22. november og til
slutt kommunestyret 13. desember.

5.4.4 Revisors vurderinger
I henhold til opplæringsloven § 13-10 skal skoleeier ha et forsvarlig system. Skoleeier står i
utgangspunktet fritt til å utforme sitt eget system, men et forsvarlig system skal være egnet til
å avdekke mangler i forhold til regelverket og skal sikre adekvate oppfølgingstiltak. Revisor
vurderer imidlertid at oppgavene ikke har vært forsømt, men kommunens forsvarlige system
har ikke vært utformet i tilstrekkelig systematisk grad. Kommunen har kun en grunnskole, og
etter revisors vurderinger vil behovet for en tydeligere rolle som skoleeier bli aktualisert hvis
det hadde vært flere skoler i kommunen. Små forhold i kommunen gjør også at saker knyttet
til skolemiljø er godt kjent av både skolen og skoleeier. I kjølvannet av forestående
kommunesammenslåing har kommunen med inspirasjon fra Holmestrand kommunes
forsvarlige system, også startet arbeidet med å skriftliggjøre sitt forsvarlige system.
Etter revisors vurderinger vil skoleeierrollen videreutvikles i ny kommunestruktur. Etter det
ble vedtatt at kommunene Hof, Holmestrand og Sande skal slå seg sammen, har det utviklet
seg et enda tettere samarbeid mellom kommunene. Det er nedsatt arbeidsgrupper for
kommunesammenslåing innen alle virksomhetsområdene, herunder skole. Med felles
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administrativ skoleeier, har arbeidsgruppen fokusert på hvordan man kan samarbeide på tvers
av kommunene i forhold til skoleområdet. Det er konkludert med at det blant annet er
hensiktsmessig å ha felles rektormøter. Agenda på rektormøtene er blant annet å gjennomgå
sjekklisten i forhold til skoleeiers forsvarlige system. Dette har bidratt til at Hof kommunes
forsvarlige system har blitt videreutviklet.

5.4.5 Revisors hovedkonklusjon
Revisors hovedkonklusjon er at Hof kommune som skoleeier ikke i tilstrekkelig grad kan
dokumentere at de har hatt et forsvarlig system i henhold til opplæringslova § 13-10. Revisor
vil understreke at selv om skoleeier ikke kan vise til et systematisk utviklet forsvarlig system,
har kommunen likevel hatt en tett dialog med skolen. Revisor vil også understreke
betydningen av at kommunen utarbeider de lovpålagte årlige tilstandsrapportene. Revisor
konkluderer også med at det er behov for videreutvikling av rollen som skoleeier, noe som
kommunen også kan vise til i arbeidet med forestående kommunesammenslåingen.
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5.5 Problemstilling 2
I HVILKEN GRAD DRIVER SKOLEN ET SYSTEMATISK OG
KONTINUERLIG ARBEID FOR Å SIKRE ET GODT LÆRINGSMILJØ
FOR ELEVENE?
5.5.1 Revisjonskriterier
Revisjonskriteriene er hentet fra:




Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-199807-17-61.
Rundskriv Udir-2-2010: Retten til et godt psykososialt miljø.
Rundskriv Utdanningsdirektoratet 4-2014- Systemrettet arbeid etter opplæringslovens
§ 9 a.

Av opplæringslovens § 9a-1 fremkommer det overordnede kravet til elevenes skolemiljø
frem:
”Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”
Retten gjelder i undervisningssituasjonen, på skoleområdene, på skoleturer og skoleveien.
Dette er nærmere presisert i opplæringslovens §§ 9a-2 (krav til det fysiske miljøet) og 9a-3
(krav til det psykososiale miljøet). I opplæringslova § 9a-4 står det videre beskrevet at skolen
skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsa, miljøet og
tryggleiken til elevane (internkontroll). Elevdeltakelse i skolemiljøet er beskrevet i § 9a-5,
hvor det poengteres at elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det
systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Informasjonsplikt og uttalerett
er beskrevet i § 9a-6 og innebefatter at ulike utvalg, elevrådet og foreldrerådet skal holdes
løpende oppdatert om alle forhold som er av vesentlig betydning for skolemiljøet. Retten til et
godt psykososialt miljø blir utdypet i Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2010. Her
fremheves:




Elevenes individuelle rett til et godt psykososialt miljø.
Skolens handlingsplikt til å sikre at enkeltelevens rett oppfylles.
Elevenes/ foreldrenes rett til å be om tiltak og skolens saksbehandling.

I tillegg til å arbeide individrettet, skal skolen også arbeide systemrettet for å sikre et godt
skolemiljø. I rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 4-2014 gjennomgås kravene til skolens
systemrettede arbeid etter opplæringsloven kapittel 9 a. I rundskrivet fremheves:



Skolens ansvar for å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og
sikkerhet. Dette oppnås ved at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk for å sikre
et godt miljø hvor problemer oppdages og tas hånd om i tide.
Involvering av elever og brukerorgan. En viktig del av det systematiske
skolemiljøarbeidet er involveringen av elevene og brukerorgan ved skolen.
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Hensikten med det systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at
skolen jobber kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages
og håndteres i tide. Skolene avgjør selv hvordan de organiserer arbeidet med internkontroll
etter kapittel 9a så lenge de kan påvise at de har et system og at dette brukes for å vurdere om
kravene i kapittel 9a er oppfylt og følger opp resultatene fra disse vurderingene. Skoleledelsen
har ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens systematiske arbeid. Skolens ledelse ved
rektor skal følge med og har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt, systematisk og
planmessig.
Med utgangspunkt i ovennevnte, har revisor utledet følgende revisjonskriterier:

1.

Skolen må oppfylle kravene etter opplæringsloven § 9a om elevenes
skolemiljø.

2. Skolen må vise til at de arbeider både systemrettet og individrettet etter
opplæringslovens § 9a.
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5.5.2 Skolens arbeid med det fysiske miljøet - oppl. § 9a-2
I opplæringslovens § 9a-2 beskrives krav til det fysiske miljøet. Det understrekes at skolen
skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det tas hensyns til elevenes sikkerhet,
helse, trivsel og læring. Dette betyr at det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige
normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Kan det påvises eventuelle avvik fra
disse normene, må skolen dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillende påvirkning for
elevenes helse, miljø og sikkerhet. Alle elever har også rett til en arbeidsplass som er tilpasset
den enkeltes behov, og skolen skal tilrettelegge for elever med funksjonsnedsettelser.
I henhold til kommunens virksomhetsplaner fremheves at skolen i all hovedsak har flotte og
hensiktsmessige lokaler. Ledelsen viser til at skolen har arbeidet systematisk med det fysiske
miljøet over flere år og har hatt flere kontroller vedrørende HMS- krav. Skolen har jobbet
mye med å tilrettelegge det fysiske miljøet og det påpekes at det er har vært få problemer etter
rehabiliteringen i 2006.
For ivaretakelse av elevenes fysiske miljø har skolen utarbeidet planen ”HMS-arbeid på Hof
skole”.3 I denne planen har skolen samlet oversikt over mål, kartlegging, planer, rutiner og
internkontroll. Av planen og intervjuer fremkommer det at skolen har utarbeidet rutiner for
vedlikehold av bygningsmassen. Av planen fremkommer det at skolen har etablert et
internkontrollsystem, satt det i drift og gitt opplæring i internkontrollarbeidet. Skriftlige
rutiner er jevnlig oppdatert og lagt inn i kommunens kvalitetssystem Compilo. Det er også
utarbeidet et årshjul, hvor rektor og øvrige ressurspersoner ved skolen er satt opp som
ansvarlige for en rekke aktiviteter knyttet til internkontrollen. Skolen har også utarbeidet
rapporteringsrutiner ved avvik, hvor det er beskrevet hvilke skjemaer som skal fylles ut og
hvem som er ansvarlig for oppfølging. I planen forefinnes også en detaljert oversikt over
hvilke områder som innbefattes av internkontrollen, hvor det også vises til at rutiner for de
enkelte områdene finnes på kommunens intranett.
Revisor spurte både undervisningspersonell og FAU- representantene om skolens
tilrettelegging for et fysisk godt arbeidsmiljø for elevene. Tabellene under viser
svarfordelingene blant undervisningspersonell/ SFO og FAU:
Tabell 3: I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et fysisk godt
arbeidsmiljø for elevene?N=49 (skole og SFO)

3

Planen er utarbeidet av verneombud og rektor i januar 2014 og revidert i 2015 og 2016.

20

Forvaltningsrevisjon – Hof kommune- elevenes læringsmiljø.

Tabell 4: I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et fysisk godt
arbeidsmiljø for elevene?N=9 (FAU)

Svarfordelingene viser at ingen av respondentene mener at skolen i liten/ svært liten grad har
tilrettelagt for fysisk godt arbeidsmiljø. Skolens ansatte er mer positive, da kun 10 % har svart
at skolen til en viss grad har tilrettelagt for dette. 44 % av FAU- representantene hadde krysset
av for tilsvarende svaralternativ.

5.5.3 Det psykososiale arbeidet – oppl. § 9a-3
Skolen skal i henhold til opplæringsloven, § 9a-3:




Arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø
Ansatte i skolen skal ved mistanke om at elev blir utsatt for krenkende ord eller
handlinger, undersøke saken og varsle skoleledelsen og ved behov gripe direkte inn
selv.
Hvis en elev eller foreldre ber om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet, skal
skolen snarest mulig behandle saken etter enkeltvedtak i forvaltningslova.

En sentral kilde for vurderinger av det psykososiale miljøet, er de årlige elevundersøkelsene
som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Funn fra elevundersøkelsene på 7. og 10. trinn
forefinnes på Utdanningsdirektoratets nettsider 4. Se vedlegg fire for revisors oppsummering
av indikatorer og presiseringer under temaet ”Læringsmiljø”.
Foreldrenes tilbakemeldinger er sentralt for å utvikle et godt skolemiljø. Elevundersøkelsene
på 7. og 10. trinn er obligatoriske. Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet en frivillig
foreldreundersøkelse, hvor de ulike spørsmålene tar for seg en rekke temaer som gjelder
trivsel, læring og samarbeid hjem- skole. Den nettbaserte undersøkelsen kan besvares av
foresatte med barn på 1. trinn til og med Vg1 og kan gjennomføres både på våren og høsten.
Undersøkelsen kan bestilles av rektor eller skoleeier, og kan gjennomføres på den enkelte
skole.

4

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen-deltakelse/hofskole?enhetsid=975268799&vurderingsomrade=6&underomrade=7&skoletype=0&utdanningstype=-&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1&trinn=7&periode=20152016&orgAggr=O&fordeling=2&artikkelvisning=False
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Funn fra 7. og 10. trinn – 2014/15 og 2015/16.
I undersøkelsen blir elevene bedt om å gradere svarene sine ut fra en skala fra 1-5. Høy verdi
betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt og andel
elever som opplever mobbing som viser andelen elever (prosent).
Tabell 5: Indikatorer og nøkkeltall.
Vestfold fylke (offentlige skoler) og Hof kommune.
Periode: 2014-15 og 2015-16

Indikatorer

Trinn 7
Vestfold
2014-15

Trinn 7
Hof
2014-15

Trinn 7
Vestfold
2015-16

Trinn 7
Hof
2015-16

Læringskultur

4,1

4,0

4,1

4,3

Elevdemokrati og medvirkning

3,9

3,9

3,9

4,3

Faglig utfordring

4,1

4,2

4,1

4,3

Felles regler

4,4

4,3

4,3

4,5

Trivsel

4,4

4,1

4,4

4,5

Mestring

4,1

4,0

4,1

4,1

Støtte fra lærerne

4,5

4,4

4,4

4,6

Motivasjon

4,0

3,7

4,0

4,3

Vurdering for læring

4,1

4,1

4,0

4,2

Støtte hjemmefra

4,4

4,2

4,5

4,6

Mobbing på skolen

1,2

1,5

1,2

1,3

Tabellen for 7. trinn viser;




Hof skole har for 7. trinn hatt en positiv utvikling på flere områder fra 2014/15 til
2015/16.
Spesielt tallene for 2015/16 viser at Hof skole scorer i gjennomsnitt likt eller høyere
enn gjennomsnittet for Vestfold samlet.
Sammenlignet med Vestfold samlet har Hof kommune på 7. trinn hatt en noe høyere
andel elever som opplever mobbing.

Tabell 6: Indikatorer og nøkkeltall.
Vestfold fylke (offentlige skoler) og Hof kommune
Periode: 2014-15 og 2015-16

Indikatorer

Trinn 10
Vestfold
2014-15

Trinn 10
Hof
2014-15

Trinn 10
Vestfold
2015-16

Trinn 10
Hof
2015-16

Læringskultur

3,8

4,1

3,7

3,9

Elevdemokrati og medvirkning

3,3

3,6

3,3

3,6

Faglig utfordring

4,2

4,3

4,2

4,5

Felles regler

3,9

4,1

3,9

4,0

Trivsel

4,2

4,0

4,2

4,3

Mestring

4,0

3,8

3,9

3,9

Støtte fra lærerne

4,0

4,1

3,9

4,1

Motivasjon

3,6

3,4

3,5

3,7

Vurdering for læring

3,3

3,4

3,2

3,4

Støtte hjemmefra

4,0

4,0

4,0

3,9

Mobbing på skolen

1,2

1,2

1,2

1,2

22

Forvaltningsrevisjon – Hof kommune- elevenes læringsmiljø.

Tabellen for 10. trinn viser;




Det har vært noen endringer for scoren til Hof skole i den aktuelle tidsperioden, i både
positiv og negativ retning for skolen.
For 10. trinn viser også tallene at Hof skole scorer i all hovedsak gjennomsnittelig likt
eller bedre enn for Vestfold samlet.
Hof kommune har lik score som Vestfold når det gjelder andel elever som gir uttrykk
for at de har opplevd mobbing.

Sammenstilles tallene fra Hof skole for 7. og 10. trinn, får vi følgende oppsummering:
Tabell 7: Indikatorer og nøkkeltall.
Hof skole
Periode: 2014-15 og 2015-16

Indikatorer

Trinn 7
Hof
2014-15

Trinn 10
Hof
2014-15

Trinn 7
Hof
2015-16

Trinn 10
Hof
2015-16

Læringskultur

4,1

4,1

4,3

3,9

Elevdemokrati og medvirkning

3,9

3,6

4,3

3,6

Faglig utfordring

4,1

4,3

4,3

4,5

Felles regler

4,4

4,1

4,5

4,0

Trivsel

4,4

4,0

4,5

4,3

Mestring

4,1

3,8

4,1

3,9

Støtte fra lærerne

4,5

4,1

4,6

4,1

Motivasjon

4,0

3,4

4,3

3,7

Vurdering for læring

4,1

3,4

4,2

3,4

Støtte hjemmefra

4,4

4,0

4,6

3,9

Mobbing på skolen

1,5

1,2

1,3

1,2

Tabellen for 7. og 10. trinn viser:




I året 2014-15 og 2015-16 har 7. trinn hatt høyere score på de aller fleste indikatorene
enn for 10. trinn.
For 7. trinn har det på de aller fleste områdene vært en positiv utvikling, hvor
eksempelvis elevdemokrati og medvirkning har gått fra en score på 3,9 til 4,3.
Det har også i perioden vært en positiv utvikling for en rekke av indikatorene på 10.
trinn. Motivasjon er en av indikatorene som for 10. trinn har gått fra 3.4 til 3.7.
Elevdemokrati og medvirkning har ikke hatt den samme positive utviklingen for 10.
trinn, som for 7. trinn. Her er scoren holdt seg på 3,6 i perioden. Selv om dette er en
forholdsvis lav score, vil revisor også påpeke at Hof scorer noe bedre på denne
indikatoren enn gjennomsnittet for Vestfold.

Skolen kan selv velge om de vil gjennomføre på flere trinn. Hof kommune har et omfattende
datagrunnlag, da skolen har valgt å gjennomføre undersøkelsen fra 5. til 10. trinn, og ikke kun
for det obligatoriske 7. og 10. trinn. Teamene får hvert sitt sett med data fra sitt trinn og det
kan være ganske store forskjeller fra trinn til trinn. Hvert trinn analyserer undersøkelsen og
treffer tiltak etter hva de ser. Selve undersøkelsen er anonym, og teamene kan ikke se hvem
som har svart hva. Ettersom man kan se resultater trinnvis, vil dette kunne gi indikasjoner på
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hvem det kan gjelde hvis noen har oppgitt at de eksempelvis har vært utsatt for mobbing, noe
som muliggjør en tettere oppfølging.
Revisor ønsket med spørreundersøkelsene å rette fokus på om respondentene oppfattet at
skolen hadde en felles forståelse av hva som er krenkende ord og oppfatninger, og om
skoleledelsen hadde god kjennskap til elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet. Se
tabell 8 for svarfordeling på disse områdene:
Tabell 8: Undervisningspersonell/ SFO/ FAU – skolens felles forståelse og iverksettelse
av tiltak basert på kjennskap til elevenes psykososiale miljø.
Påstand
Skolen har felles forståelse av hva som
er krenkende ord og handlinger
Det er mitt inntrykk at skolen har
felles forståelse av hva som er
krenkende ord og handlinger
Mitt inntrykk er at skoleledelsen
iverksetter gode tiltak når det avdekkes
at en eller flere elevers rett til et godt
psykososialt miljø ikke er blitt ivaretatt.
Skoleledelsen iverksetter gode tiltak
basert på kjennskapen til hvordan
elevene opplever det psykososiale
miljøet

Helt
uenig
--

Delvis
uenig

Delvis
enig

Helt
enig

Vet ikke Totalt

4%

19 %

75 %

2%

56 %

44 %

--

--

--

100 %
(N=48)
100 %
(N= 9)

--

2%

20 %

71 %

6%

100 %
(N=49)

--

11 %

33 %

22 %

33 %

100 %
(N= 9)

Tabellen viser at nesten samtlige av undervisningspersonell/ SFO er delvis enig/ helt enig i at
skolen har en felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger. Dette samsvarer
også med svarfordelingen fra FAU- representantene. Undervisningspersonell/ SFO har også
en oppfatning av at skoleledelsen iverksetter gode tiltak basert på kjennskapen til hvordan
elevene opplever det psykososiale miljøet. Ettersom det er så få respondenter i FAU-gruppen,
skal revisor være forsiktig med på tolke disse svarene, men svarfordelingen kan tyde på at
gruppen var usikker på hvorvidt skoleledelsen iverksetter gode tiltak basert på kjennskapen til
det psykososiale miljøet.
I spørreundersøkelsene var det også åpne felt hvor respondentene kunne besvare med egne
ord. Aktuelle momenter som respondentene vektla var:




Det kunne være flere situasjoner som var utenfor de ansattes kontroll, som for
eksempel i friminutter og gymgarderoben.
Mulig å reagere mer på språkbruk - og det kan være vanskelig å sortere ut hva som
kan oppfattes som krenkende i forbifarten.
Det er en lav terskel for å melde fra om spørsmål og bekymringer og det er en tett
kontakt mellom lærere, inspektører og rektor.

Ettersom skolen har en plikt til å undersøke forholdet ved mistanke eller informasjon om at en
elev er blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger, ønsket revisjonen å kartlegge hvordan
undervisningspersonalet og SFO var kjent med dette.
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Tabell 9: Undervisningspersonell/ SFO/ – skolens arbeid rettet mot den enkelte elev
Påstand

Delvis
uenig

Delvis
enig

--

2%

6%

92 %

--

100 %
(N=49)

2%

4%

16 %

78 %

--

100 %
(N=49)

--

4%

16 %

78 %

2%

100 %
(N=49)

Jeg er godt kjent med min plikt til å
undersøke forholdet hvis jeg har
mistanke om eller informasjon om at en
elev har blitt utsatt for krenkende ord
eller handlinger.
Jeg er godt kjent med hvordan jeg skal
gripe inn i situasjoner hvor elever har
blitt utsatt for krenkende ord eller
handlinger.
Ved mistanke eller informasjon om at
en elev er blitt utsatt for krenkende ord
og handlinger, er mitt inntrykk at
skolen alltid undersøker de faktiske
forholdene nærmere.

Helt
uenig

Helt
enig

Vet ikke Totalt

Svarfordelingen gir uttrykk for at respondentene er godt kjent med både sine egne og skolens
plikter til å gripe inn ved mistanke om at en elev har blitt utsatt for krenkende ord eller
handlinger. Det forholdet som respondentene uttrykker mest usikkerhet over er hvorvidt
skoleledelsen iverksetter gode tiltak når det avdekkes at en eller flere elevers rett til et godt
psykososialt miljø ikke er blitt ivaretatt.
Når en elev eller foreldrene ber om tiltak fra skolens side, skal rektor fatte et skriftlig vedtak
med forslag til tiltak. Dette står i opplæringsloven § 9a-3. Skolen skal legge elevens
subjektive opplevelse av sin situasjon til grunn for å undersøke, handle og fatte vedtak.
Dersom rektor ikke løser saken innen rimelig tid, så kan foreldre og elever klage til
Fylkesmannen. Elevene som er involvert er å anse som parter i saken, og foreldre kan kreve
informasjon om hvordan saken blir fulgt opp fra skolens side.
Følgende tabell gjengir antall vedtak som er fattet på Hof skole basert på henvendelser fra
elev eller foreldre som har bedt om tiltak i henhold til opplæringslovens § 9a-3.
Tabell 10: Hof skole: antall vedtak som er fattet etter opplæringslovens § 9a-3
2016/ 17
per oktober 2016
2

2015/16

2014/15

3

2013/14

4

5

Skolen har utarbeidet en egen mal med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets mal for
utarbeidelse av vedtakene. Her er det beskrevet de ulike aspektene som enkeltvedtaket skal
inneholde. Selv om det tas utgangspunkt i denne malen, fremheves det også at ingen vedtak er
like ettersom ingen saker er like. Skolen har også utarbeidet et kvalitetsikringsskjema for
forvaltning av § 9a-3 (mobbing).
I vedtakene opplyses det også at vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Det
er rektor på skolen som skal motta klagen, med kopi til Fylkesmannen. Dersom ikke skolen er
enig i klagen, blir den sendt til Fylkesmannen som endelig klageinstans. Revisor har vært i

25

Forvaltningsrevisjon – Hof kommune- elevenes læringsmiljø.

kontakt med Fylkesmannen i Vestfold som opplyser at de har hatt følgende antall klagesaker i
Vestfold i perioden 2012-20155:
Tabell 11: Fylkesmannen: Klagesaker i Vestfold etter opplæringslovens § 9a-3
2012
4

2013
5

2014
7

2015
14

I perioden 2013-2016 opplyser Hof skole at det er kun en klagesak som har gått til
Fylkesmannen. Denne saken er datert i 2013, og Fylkesmannens klagesaksbehandling tok
stilling til om skolen hadde forholdt seg til klagers henstilling om tiltak. Klagen ble avvist av
Fylkesmannen.
I spørreundersøkelsene ble det belyst hvorvidt skolen informerer foreldrene om mulighetene
for å be om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet:
Tabell 12: Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 12 månedene informert foreldre
eller elever om at de kan be om tiltak som angår det psykososiale miljøet?
N=49 (Undervisningspersonell og SFO)

Tabell 13: Har du fått informasjon fra skolen om at du som foreldre kan be om tiltak som
angår det psykososiale miljøet?
N= 9 (FAU)

Svarfordelingen viser at det er kun en av FAU- representantene som mente å ha fått
informasjon om at foreldre kan ba om tiltak som angår det psykososiale miljøet. Det var kun
31 % av undervisningspersonalet som i løpet av de siste 12 månedene hadde informert om
denne muligheten, mens 69 % ikke hadde opplyst om dette i aktuell periode. Revisor
registrerer at på skolens hjemmeside er det under fanen ”læringsmiljø” lagt ut planen som
omhandler skolens arbeid med læringsmiljø. Her er det blant annet beskrevet foreldrenes og
elevenes rettigheter knyttet til å be om tiltak som omhandler læringsmiljøet.
5

Revisor fikk oppgitt at Fylkesmannen per oktober 2016 ikke har oversikt over antall klager i 2016 enda.
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5.5.4 Systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og sikkerhetoppl. § 9a-4
I henhold til oppl. § 9a-4 skal skolen drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme
helse, miljø og sikkerhet til elevene. Dette arbeidet skal gjelde for både det fysiske og det
psykososiale miljøet.
Hof skole har utarbeidet en overordnet plan 6som viser en samlet oversikt over mål, planer og
rutiner for å fremme et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Planen finnes også på skolens internettsider. Formålet med planen er å ivareta det
forebyggende og systematiske arbeidet knyttet til elevenes læringsmiljø, og planen beskriver:


Forebyggende og holdningsskapende arbeid



Metoder og rutiner for å avdekke at elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger



Håndtering og sanksjoner



Kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid.

Skolen understreker at det er den enkeltes elevs subjektive opplevelse av å bli krenket som er
utgangspunktet for skolens håndtering av opplæringsloven § 9a. I planen vektlegges at:






det skal arbeides kontinuerlig, systematisk og over tid med elevenes skolemiljø
skolen, elevene og foresatte samarbeider om det forebyggende og holdningsskapende
arbeidet
tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord
og handlinger
alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og gripe inn
dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd
at lokale tiltak og evne til kommunikasjon og samarbeid er avgjørende for at arbeidet
skal lykkes

Det vises til skolens ordensreglement i forbindelse med sanksjoner skolen bruker overfor
elever som utøver krenkende ord og handlinger. Skolen har hatt to ordensreglement- ett for
barnetrinnet og ett for ungdomstrinnet. Disse reglementene ble opphevet og erstattet av et
felles reglement. Dette ble vedtatt politisk i mai 2016 og trådte i kraft 1.8.2016. Reglementet
for orden og oppførsel beskriver hvilke tiltak som kan brukes ved brudd på reglene og
framgangsmåten når slike saker skal behandles. I tillegg til det kommunale ordensreglementet
kan skolen lage regler som er tilpasset barnetrinnet og ungdomstrinnet. Det fremheves at
skolens ordensreglement må sees i sammenheng med skolens handlingsplan mot mobbing.
Handlingsplanen mot mobbing er utarbeidet i 2011 og skal sikre elevenes rettigheter etter
opplæringslovens § 9a. I planen er det nevnt en rekke tiltak knyttet til det forebyggende
arbeidet ved skolen, i tillegg til fokus på hvordan skolen skal avdekke mobbing og løse
mobbesaker. Et overordnet prinsipp ved skolen er at problemer skal løses på lavest mulig
nivå, men at hver lærer skal vite hvilke rutiner som gjelder. Det poengteres også at saker skal
meldes videre og undersøkes hvis den enkelte lærer er usikker på forhold knyttet til elevenes
skolemiljø.
6

Planen heter Alle elever har rett til et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. En
samlet oversikt over mål, planer og rutiner.
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I spørreundersøkelsene fokuserte revisor også på å få synspunkter på hvorvidt skolen har satt
seg konkrete mål i arbeidet med å oppnå et godt psykososialt miljø for elevene. Tabell 14
viser funn fra spørreundersøkelsene:
Tabell 14: Undervisningspersonell/ SFO/ FAU – skolens konkrete mål for å oppnå et
godt psykososialt miljø.
Påstand
Skolen har konkrete mål i
arbeidet med å oppnå et godt
psykososialt miljø for elevene

Helt
uenig

Delvis
uenig

Delvis
enig

Helt
enig

Vet ikke Totalt

--

4%

25 %

65 %

6%

100 %
(N=48)

11 %

--

33 %

44 %

11 %

100 %
(N=9)

Skolen
FAU

Hovedvekten av respondentene var delvis enig/ helt enig i at skolen hadde satt konkrete mål i
arbeidet med å oppnå et godt psykososialt miljø for elevene.

5.5.5 Elevdeltakelse, informasjonsplikt og uttalerett, oppl. § § 9a-5
og 9a-6 og kapittel 11.
Skolen skal sørge for at foreldre og elever blir engasjert i skolemiljøarbeidet.
I kapittel 11 i opplæringslova blir de ulike organene for brukermedvirkning beskrevet. Skolen
skal ha:





Samarbeidsutvalg – kan uttale seg om alle saker som vedrører skolen (to representanter
for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to
for kommunen)
Skolemiljøutvalg – skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt
del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø (elevene, foreldrerådet, ansatte, skoleledelsen
og kommunen skal være representerte).
Elevrådet- ved hver grunnskole skal det for årstrinn 5-7 og for årsttrinn 8-10 være elevråd
med representanter for elevene. Et medlem fra undervisningspersonalet skal ha som
oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet.
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn i skolen, og rådet velger et
arbeidsutvalg (FAU).

Revisor får tilbakemelding fra Hof skole om at benevnelsen foreldreråd brukes lite, da dette
egentlig alle foreldre representert i et foreldremøte. De velger så sine representanter til FAU
(foreldrenes arbeidsutvalg). Skolen har etablert samarbeidsutvalg (SU) og et skolemiljøutvalg
(SMU). Ved møter innkalles SU og SMU samtidig, men det er flere som sitter i SMU
ettersom elever og foreldre skal være i flertall. Saker som behandles i SMU tas først, så går
ekstra representantene og deretter behandles det som hører hjemme i SU.
Revisjonen ønsket å kartlegge undervisningspersonalets/ SFO/ FAU sine betraktninger om
hvordan de syntes de ulike rådene/ utvalgene fungerte:

28

Forvaltningsrevisjon – Hof kommune- elevenes læringsmiljø.

Tabell 15: Undervisningspersonell/ SFO/ – vurderinger om råd/ utvalg
I hvilken grad synes du at skolen har Svært
et velfungerende:
liten
grad
-Elevråd

Liten
grad
--

Til en
viss
grad
--

Stor
grad
57 %

Svært
stor
grad
32 %

Vet
ikke

Total

11 %

100 %
(N=47)
100 %
(N=48)
100 %
(N=48)

Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU)

--

--

12,5 %

35 %

10 %

42 %

Samarbeidsutvalg (SU)

--

--

8%

25 %

8%

58 %

Skolemiljøutvalg (SMU)

--

--

6%

21 %

4%

69 %

100 %
(N=48)

Tabell 16: FAU – vurderinger om råd/ utvalg
I hvilken grad synes du at skolen har Svært
et velfungerende:
liten
grad
-Elevråd

Liten
grad
--

Til en
viss
grad
33 %

Stor
grad

Vet
ikke

44 %

Svært
stor
grad
--

22 %

Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU)

--

--

33 %

56 %

11 %

--

Samarbeidsutvalg (SU)

--

--

33 %

22 %

--

44 %

Skolemiljøutvalg (SMU)

--

--

44 %

11 %

--

44 %

Total

100 %
(N=9)
100 %
(N=9)
100 %
(N=9)
100 %
(N=9)

Tabell 15 og 16 viser at en forholdsvis stor andel av respondentene ikke hadde tilstrekkelig
kunnskap for å vurdere hvorvidt de ulike rådene/ utvalgene var velfungerende. Personalet har
gitt uttrykk for at de vurderer at elevrådene er velfungerende. FAU- representantene mente i
all hovedsak at FAU og elevrådet var velfungerende.

5.5.6 Revisors vurderinger
Skolens oppfyllelse av kravene i opplæringslovens § 9 a.
Opplæringsloven har et generelt krav om at alle elevene skal ha rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Revisor har med utgangspunkt i
opplæringslovens krav om elevenes skolemiljø, sett nærmere på ulike aspekter ved skolens
arbeid. Skolen kan vise til overordnede planer, rutiner og internkontroll på områder som
berører elevenes fysiske og psykososiale miljø, og revisors overordnede konklusjon er at
skolen kan vise til et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et godt læringsmiljø for
elevene.

Skolens systemrettede og individrettede arbeid.
For å sikre et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, poengteres det fra
Utdanningsdirektoratet at skolen må jobbe både med det generelle og forbyggende arbeidet, i
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tillegg til det individuelt rettede arbeidet. Etter revisors vurderinger kan skolen på flere
områder vise at de arbeider både forebyggende og individuelt. Etter revisors vurderinger er
flere aspekter sentrale i skolens forebyggende og individrettede arbeid:


Skoleledelsens kjennskap til elevenes opplevelse av det psykososiale miljøet.
(Opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4)

Skoleledelsen må gi føringer og ha oppfølging. Føringene må angi hvem som skal sette i verk
tiltak, hvordan og når det skal gjøres. Tiltakene må være særlig rettet mot områder der
kartleggingen viser at elevene opplever at skolemiljøet er tilfredsstillende, eller på områder
hvor skolen ønsker å forbedre skolemiljøet ytterligere (opplæringsloven §§ 9a-3 og 9a-4). Ved
å gjennomføre elevundersøkelsene på flere trinn, har Hof skole sikret seg et omfattende
datagrunnlag om elevenes vurderinger av skolemiljøet. Selv om undersøkelsen er anonym, får
hvert av arbeidsteamene på skolen data fra sitt trinn. Dette muliggjør at aktuelle tiltak kan
settes inn ved behov.
Det er skolens ansvar å sørge for at foreldre og elever blir engasjert i skolemiljøarbeidet.
Skolen kan vise til at de har opprettet de lovpålagte utvalgene og rådene (FAU,
skolemiljøutvalg, samarbeidsutvalg, elevråd). Spørreundersøkelsen gir uttrykk for at det er få
FAU- representanter som har fått informasjon om deres rett til å be om tiltak som angår det
psykososiale miljøet. Det er også en hovedvekt av undervisningspersonalet/ SFO som har
oppgitt at de ikke har informert foreldre og elever om denne rettigheten. Revisor vil poengtere
at skolen har oppfylt sin informasjonsplikt ved at det foreligger informasjon om denne
rettigheten på skolens hjemmeside.
En stor andel av respondentene oppgir at de ikke har kjennskap til hvorvidt de ulike rådene/
utvalgene fungerer på en tilfredsstillende måte. Utdanningsdirektoratet har i tillegg til de
obligatoriske elevundersøkelsene, utarbeidet en frivilling nettbasert foreldreundersøkelse. Hof
skole gjennomfører ikke den frivillige foreldreundersøkelsen. Revisor ser at det kan være en
utfordring å få høy svarprosent på slike undersøkelser, noe som kan gi et dårlig grunnlag for å
bruke resultatene i skoleutviklingen. Imidlertid har foreldrene en nøkkelrolle i utviklingen av
et godt skolemiljø, og av den grunn oppfordrer Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
at skoleeier tar i bruk dette verktøyet. FUG peker også på betydningen av skolen velger
bevisst hvilke temabolker man ønsker å benytte i foreldreundersøkelsen, noe som fordrer en
tett dialog mellom blant andre skoleledelse og tillitsvalgte. Ulike tiltak kan også bidra til å
høyne svarprosenten, for eksempel ved at foreldrene får anledning til å besvare undersøkelsen
rett i etterkant av konferansetime/ utviklingssamtale på skolen.


Skolens konkrete mål i arbeidet. (Opplæringsloven §§ 9a-1, 9a-3 og 9a-4)

Skolen har gjennom sin overordnede plan utarbeidet en samlet oversikt over mål, planer og
rutiner for å fremme et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Skolens hjemmeside gir også en god oversikt over skolens arbeid med skolemiljøet.
Spørreundersøkelsene gir også støtte til at både FAU og ansatte ved skolen opplever at skolen
har konkrete mål i arbeidet. Det er også utarbeidet et ordensreglement, som benyttes i
forbindelse med sanksjoner overfor elever som utøver krenkende ord og handlinger.

30

Forvaltningsrevisjon – Hof kommune- elevenes læringsmiljø.



Skolens felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger.
(Opplæringsloven § 9a-3)

Spørreundersøkelsene viser at nesten samtlige av undervisningspersonell/ SFO er delvis enig/
helt enig i at skolen har en felles forståelse av hva som er krenkende ord og handlinger. Dette
samsvarer også med svarfordelingen fra FAU- representantene.
 Skolens individrettete arbeid og skriftlige vedtak med forslag til tiltak ved behov
Spørreundersøkelsen til ansatte gir uttrykk for at ansatte er godt kjent med sine plikter til å
gripe inn ved mistanke om at en elev har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger. Skolen
kan også vise til konkrete vedtak som er blitt fattet etter opplæringslovens § 9a-3. Kun en
klagesak er blitt behandlet av Fylkesmannen i Vestfold i perioden 2013-2016, hvor klagen ble
avvist.

5.5.7 Revisors hovedkonklusjon
Revisors hovedkonklusjon er at skolen oppfyller kravene etter opplæringsloven § 9a om
elevenes skolemiljø. Revisor konkluderer med at skolen arbeider både systemrettet og
individrettet etter opplæringslovens § 9a for å sikre et godt skolemiljø, men at en
hovedutfordring i arbeidet er å få foreldrenes tilbakemeldinger om læringsmiljøet.
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6

REVISORS ANBEFALINGER




Kommunens forsvarlige system i henhold til opplæringslova 9 a bør videreutvikles og
etterleves, og kommunes rolle som skoleeier bør bli tydeligere.
Kommunen bør legge fram den årlige lovpålagte tilstandsrapporten om kvaliteten på
grunnskoleopplæringen for politisk behandling.
Skolen kan vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre foreldreundersøkelser og
benytte resultatene i utviklingen av læringsmiljøet.

Borre 1.12.2016
Vestfold kommunerevisjon
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7

RÅDMANNENS UTTALELSE

Rådmannen er svært fornøyd med at revisjonen konstaterer at skolen oppfyller
opplæringslovens paragraf 9a.
Rådmannen vil sørge for at Hof kommune som del av en felles større kommune med
Holmestrand fra 01.01.18, og med Sande fra 01.01.20, utarbeider/reviderer det felles
forsvarlige system for at opplæringslovens krav oppfylles i den nye kommunen.
Arbeidet vil skje i den sammenslåingsprosess som er i gang, og som for Hof kommunes
vedkommende, vil avsluttes i løpet av 2017, da kommunen blir del av ”nye” Holmestrand
kommune.
Tilstandsrapport for skolen vil bli lagt fram for politisk behandling årlig, slik rutinene i ny
kommune vil bli.
Skolen vil vurdere hensiktsmessigheten av å benytte foreldreundersøkelser i arbeidet med å
utvikle skolens læringsmiljø.

Thor Smith Stickler
Rådmann Hof og Holmestrand
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8

Vedlegg

Vedlegg 1: Hof kommune- skoleeiers forsvarlige system
Hof kommune: Skoleeiers forsvarlige system- skolemiljø

4. Elevenes skolemiljø
Kontrollområde

4.1 Det fysiske miljøet

4.2 Det psykososiale
miljøet

Lover

Forskrift
til oppl.

oppl § 9- kap. 12
5 og § 9a1,
9a-2, 9a4 til 9a-7,
§1-2,
§ 8-1
oppl §12, §9a-1,
§9a-3, §§
9a-4 til
9a-7, §81

4.3 Ordensreglement

oppl. 2-9

4.4 Bortvisning

oppl § 210

4.5 Reklame

oppl § 96

Kap.12

Kommunens
Praksis
Skolen har rutiner i
forhold til
oppfølging av det
fysiske miljøet for
elevene.

Henvisning til
rutiner

Ansvarlig

Sikkerhetskontroll Rådmann/
Lekeplasskontroll rektor
Rutiner for
sikkerhetskontroll
av utstyr i /bruk
av spesialrom
Internkontroll
Skolen har rutiner Elevundersøkelsen Rektor
for å vurdere
Skolens
elevene sitt
handlingsplan mot
psykososiale miljø, mobbing
behandler saker og Ordenssetter inn tiltak når reglementet
det er nødvendig.
Ordensreglementet OrdensRektor
inneholder tiltak
reglementet
ved brudd på
(politisk vedtatt)
reglene om orden
og oppførsel
Ordensreglementet OrdensRektor
inneholder regler
reglementet
for bortvisning og
skolen har rutiner
for behandling av
saker.
Rutine for
Rektor
gjennomgang om
forbudet med
skolens personale.
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Hof kommune: Skoleeiers forsvarlige system- brukermedvirkning, råd og utvalg i skolen

6. Brukermedvirkning, råd og utvalg i skolen
Kontrollområde

6.1

6.2

Elever

Lover

oppl
§§ 11,1-2,
2-3, 54,
og 9a5
Foreldresamarbeid oppl
§§1-2,
5-4
§13-3
d

6.3

Samarbeidsutvalg

6.4

Skolemiljøutvalg

6.5

Elevråd

6.6

Foreldreråd

6.7

Skolemiljøreprese
ntant

Forskrift
til oppl.

Kommunens
Praksis

Henvisning til
rutiner

Ansvarlig

oppl. kap. Elevene er representert
3,
i samarbeidsutvalget og
Læreplan- skolemiljøutvalget
verket for
Kunnskaps
-løftet

Elevråd
Deltakelse i
SU/SMU
Elevsamtaler

Rektor

Utviklingssamtal
er
Foreldremøter

Rektor/lære
r

Møteplan/SU

Rektor

Møteplan

Rektor

Kontaktlærer for
elevråd
Møteplan

Rektor

Utvidet SU

Rektor

Oppl.kap. Alle skolene har rutiner
3
for samarbeid skole Læreplan- hjem
verket
For
Kunnskaps
-løftet
oppl
Alle skolene har eget
§§ 11samarbeidsutvalg
1og
sammensatt etter
11-7,
gjeldene regelverk.
§ 2-3,
§ 9a-6
oppl
Alle skolene har eget
§§ 11skolemiljøutvalg
1a og
sammensatt etter
11-7
gjeldene regelverk.
og §
9a-6
oppl
Alle skolene har eget
§§ 11elevråd.
2 og
11-7,
§§ 9a5 og
9a-6
oppl
Skolen har rutiner for
§§ 11valg av
4 og
foreldrekontakter og
11-7
FAU
og 9a6
oppl §
Alle skolene har
9a-5
skolemiljørepresentant
er
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Hof kommune: Skoleeiers forsvarlige system- enkeltvedtak etter forvaltningsloven

8. Enkeltvedtak etter forvaltningsloven
Kontrollområde

Lover Forskrif

t til
oppl.
8.1

Bortvisning

oppl §
2-10,
§ 152,
§ 4A-9

8.2

Spesialundervisning

oppl §
5-1, jf
§ 5-3,
§4A-2,
§15-2.

8.3

Tidligere/ utsatt
skolestart

oppl §
2-1
tredje
ledd,
§ 15-2

8.4

Inntak til nærskolen
el. annen skole,

8.5

Fritak for
opplæringsplikt og
aktiviteter med
videre

8.6

Permisjon

oppl §
8-1, §
15-2
oppl §
2-1
fjerde
ledd,
§ 2-3a,
og §
15-2
oppl
§2-11,
§ 15-2

8.7

Særskilt
språkopplæring

oppl §
2-8

8.8

Punktskiftsopplæring

oppl §
2-14,
§ 15-2

§ 3-21

Kommunens
Praksis

Henvisning til
rutiner

Ansvarlig

Skolen har et politisk
vedtatt
ordensreglement.
Elever og foresatte
blir informert om
reglementet.
Skolen har
kartleggingsrutiner
for å avdekke behov
for
spesialundervisning.
Kommunen har
rutiner for å oppfylle
retten til
spesialundervisning.
Kommunen har
rutiner for
behandling av
søknader om spesielt
tidlig eller sein
skolestart.

Ordensreglementet
Rutine for
signatur fra
foresatte.

Rektor/lære
r

Rutiner
spesialundervisning
Div kartleggingsverktøy
Rutiner
oppfølging av
vedtak.

Rektor

Prosedyrebeskrivelse for
utsatt og
fremskutt
skolestart.

Rektor

Rektor
Elever og foresatte
blir informert om
retten til fritak.

Rutiner for fritak.

Innvilelse/avslag på
Rutiner for
bakrunn av
søknad om
individuell
fravær.
behandling.
Skolen har rutiner for
vurdering av behovet
for tospråklig
opplæring og
behandling av
søknader.
Blinde og svaksynte
blir informert om og
får innfridd sine
særskilte rettigheter.
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8.9

Tegnspråkopplæring

oppl §
2-6, §
15-2

8.10

Elevenes fysiske miljø

oppl
§9A-2,
§15-2

8.11

Elevenes psykososiale
miljø

oppl §
9a-3, §
15-2

8.12

Inntak av voksne

oppl §
4A-1,
§ 15-2

8.13

Standpunktskarakter

oppl §
15-2

Kap.3,
kap. 5

8.14

Avgangsprøva/eksam
en

oppl §
15-2

Kap.3,
kap. 5

8.15

Skyss

oppl §
7-1, §
7-3, §
7-4,
§ 4A7, §
15-2

8.16

Andre vedtak

oppl §
15-2

Hørselshemmede og
døve blir informert
om og får innfridd
sine særskilte
rettigheter.
Skolen har rutiner i
forhold til oppfølging
av det fysiske miljøet
for elevene.

Rektor

Skolen har rutiner for PAS – eksamen
gjennomføring av
(eksameneksamen
tjenesten)

Rektor

Sikkerhetskontroll Rektor
Lekeplasskontroll
Rutiner for
sikkerhetskontroll
av utstyr i /bruk
av spesialrom
Internkontroll
Enkeltvedtak
Skolen har rutiner for Elevundersøkelse Rektor
å vurdere elevene
r
sitt psykososiale
Skolens
miljø, behandler
handlingsplan
eventuelle saker og
mot mobbing
setter inn tiltak/fatte Ordensreglement
enkeltvedtak når det Samarbeid
er nødvendig.
hjem/skole
Voksenopplæringa
Rutiner i voksen- Rektor
har ansvar for
opplæringen.
inntaket.
Skolen har rutiner for Vurdering
Rektor
føring av
Enkeltvedtak
standpunktkaraktere
r

Elever på 1. årstrinn
med mer enn 2 km
skolevei, og 2-10.
årstrinn med mer
enn 4 km får gratis
skoleskyss.
Funksjonshemmede
og midlertidig skadde
elever får gratis skyss
og reisefølge/tilsyn
ved ventetid
uavhengig av
skoleveiens lengde.

Fylkeskommunalt Rektor
system.
Rutiner ved
søknader.

Rektor
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Vedlegg 2; Spørreskjema FAU
1- I hvilken grad mener du det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver innenfor
skolemiljøarbeidet ved skolen?

2- I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et fysisk godt arbeidsmiljø for
elevene?

3- I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et godt psykososialt miljø for
elevene?
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4- Hvor enig/ uenig er du i følgende påstander?

5- Har du fått informasjon fra skolen om at du som foreldre kan be om tiltak som angår
det psykososiale miljøet?
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6- I hvilken grad synes du at skolen har et velfungerende:

7- I hvilken grad medvirker skolemiljøutvalget (SMU) til at de ansatte ved skolen,
elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø?

8- I hvilken grad synes du at skolen har sikret god elevmedvirkning for å trygge et godt
skolemiljø?
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9- I hvilken grad sikrer skoleledelsen at foreldreutvalget (FAU) tas med i planleggingen
og gjennomføringen av tiltak for å fremme et godt psykososialt miljø?

10- I hvilken grad sikrer skoleledelsen at samarbeidsutvalget (SU) blir løpende orientert
om hendelser, planer og andre forhold som har vesentlig betydning for det psykososiale
miljøet?

11- Avslutningsvis ber vi deg om å ta stilling til følgende påstand: Hof skole
kjennetegnes ved å ha et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
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Vedlegg 3; Spørreundersøkelse: undervisningspersonell og SFO
1- I hvilken grad mener du det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver innenfor
skolemiljøarbeidet ved skolen?

2- I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et fysisk godt arbeidsmiljø for
elevene?

3- I hvilken grad mener du at skolen har tilrettelagt for et godt psykososialt miljø for
elevene?
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4- I hvilken grad opplever du at skolen jevnlig vurderer om skolens system for å
oppfylle kravene i opplæringsloven kapittel 9 a er tilstrekkelig implementert?

5- Hvor enig/ uenig er du i følgende påstander?
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6- Hvor uenig/ enig er du i følgende påstander?

7- I hvilken grad griper de ansatte inn overfor elever som opplever krenkende ord eller
handlinger?
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8- I hvilken grad mener du at skoleledelsen følger opp varsling fra de ansatte om
krenkende ord og handlinger?

9- Har du fått informasjon fra skoleledelsen om at du som ansatt kan informere foreldre
og elever om at de kan be om tiltak som angår det psykososiale miljøet?

10- Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 12 månedene informert foreldre eller
elver om at de kan be om tiltak som angår det psykososiale miljøet?
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11- I hvilken grad synes du at skolen har et velfungerende:

12- I hvilken grad medvirker skolemiljøutvalget (SMU) til at de ansatte ved skolen,
elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø?

13- I hvilken grad sikrer skoleledelsen av elevrådet blir løpende orientert om hendelser,
planer og andre forhold som har vesentlig betydning for det psykososiale miljøet?
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14- I hvilken grad sikrer skoleledelsen at foreldreutvalget (FAU) så tidlig som mulig tas
med i planleggingen og gjennomføringen av tiltak for å fremme et godt psykososialt
miljø?

15- I hvilken grad sikrer skoleledelsen at samarbeidsutvalget (SU) blir løpende orientert
om hendelser, planer og andre forhold som har vesentlig betydning for det psykososiale
miljøet?

16- Avslutningsvis ber vi deg om å ta stilling til følgende påstand: Hof skole
kjennetegnes ved å ha et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
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Vedlegg 4; Elevundersøkelse - indikatorer og presiseringer/fokus
Indikatorer
Læringskultur
Elevdemokrati og medvirkning

Faglig utfordring
Felles regler
Trivsel
Mestring

Støtte fra lærere

Motivasjon
Vurdering for læring

Støtte hjemmefra
Mobbing på skolen

Presiseringer/ fokus
Det er god arbeidsro i timene
I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet
Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet
arbeid som tillitsvalgt?
Hører skolen på elevenes forslag?
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i
klassen/gruppa?
Får du nok utfordringer på skolen?
Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?
De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen
De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter
reglene.
Trives du på skolen?
Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen
hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene?
Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte
forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer?
Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?
Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god
hjelp av lærerne
Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære
Er du interessert i å lære på skolen?
Hvor godt liker du skolearbeid?
Jeg gleder meg til å gå på skolen
Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?
Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt
vurderes?
Forteller lærene deg hva som er bra med arbeidet du gjør?
Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?
Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal
vurderes?
Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?
Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget
Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen
Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme
Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?
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