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Elevenes 
psykososiale 
miljø på skolen 
Samlerapport for systemtilsyn. Forskrift om 

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4 

og 12.  

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune gjennomførte 
ved årsskiftet 2013/2014 systematisk tilsyn med elevenes psykososiale miljø på grunnskolene og 
videregående skoler. Systemtilsynet var en oppfølging av systemtilsyn med barnas psykososiale 
miljø i skolen i 2010 – 2012. I denne undersøkelsen er også de videregående skolene med. Målet 
med undersøkelsen er å kartlegge arbeidet med å fremme og ivareta elevenes psykososiale 
arbeidsmiljø. Overordnet målsetting har vært å bidra til læring og forbedring. De dokumenterte 
observasjonene er ment å danne grunnlag for skolenes videre arbeid med elevenes psykososiale 
arbeidsmiljø.  

Mars 2014  
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Sammendrag 
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern i Ringerike kommune gjennomførte i 
perioden november 2013 til januar 2014 et varslet systemtilsyn med elevenes psykososiale miljø i 
alle grunn- og videregående skoler i Ringerike. I kommunen er det 18 barne- og ungdomsskoler og 3 
videregående skoler og alle skolene har svart på undersøkelsen. Det er opplyst et samlet elevtall på 
ca 4530 elever.  
 
Systemtilsynet 2013-2014 er en oppfølging av tilsvarende systemtilsyn i 2010 – 2012 som ble 
gjennomført i alle grunnskolene i Ringerike med ca 3200 elever. Tilsynsmyndighetens intensjon er å 
undersøke hvordan skolene arbeider for å ivareta og fremme elevenes psykososiale miljø i skolene 
og avdekke samsvar eller ikke-samsvar med Folkehelselovens bestemmelser og tilhørende 
forskrifter.  
Målet for systemtilsynet er «å bidra til læring og forbedring for alle parter». 
 
Systemtilsyn ble gjennomført med ved hjelp av elektronisk kartleggingsverktøy (questback-
programmet) og spørsmålene var knyttet til skolenes styrende dokumenter (internkontrollsystem), 
praksis, oversikt over elevene, registreringer av volds- og mobbesaker, kartlegging av elevenes 
trivsel og foreldrenes tilfredshet de to siste årene. Spørsmålene var de samme som ved 
systemtilsynet i 2010-2012.    
 
Det er meldt om: 

 mange ulike styrende dokumenter  

 høy grad av bruk av resultatene fra elevundersøkelsene i arbeidet  

 lav oppslutning om tilfredshets-undersøkelser (foreldre)  

 høy grad av tilsyn med elevene i friminuttene  

 lav grad av loggføring av tilsyn med elevene 

 de fleste registreringer av mobbing og vold er basert på meldinger fra elever og foreldre  

 det er registrert et økende antall enkeltvedtak knyttet mobbing og vold 
 
Alle skolene har relativ lik tilnærming til spørsmålene. Vi mener på bakgrunn av svarene å kunne 
anta at systemtankegangen i skolenes styringssystem (internkontrollsystem) ikke er tilfredsstillende 
innarbeidet. Vi stiller derfor spørsmål ved om skolene har et velfungerende internkontroll-systemet 
med formål å oppfylle bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
mv.. Det avspeiles i at de fleste skolene ikke oppgir denne forskriften som er styrende dokument. 

Nasjonale undersøkelser viser at skolene i Ringerike ligger jevnt med landsgjennomsnittet og snittet for 
skolene i Buskerud.  Elevundersøkelsen viser etter vår bedømmelse at skoleelevene har høy risiko for å bli 
utsatt for mobbing og vold på skolen. Det betyr etter vårt syn at alt for mange elever utsettes for denne 
helse- og trivselsreduserende faktor i skolehverdagen.  

DEL I: INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 
I Ringerike er det i alt 21 skoler: ni barneskoler, fire barne- og ungdomsskoler og fire 
ungdomsskoler, en privat barne- og ungdomsskole og tre videregående skoler. Alle skolene har 
deltatt i undersøkelsen i 2013 - 2014. Det totale antall elever i skolene i Ringerike i 2013- 2014 er 
oppgitt til ca 4530.   
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Folkehelseprofilene for Ringerike kommune 2014 viser følgende tall for Ringerike:  

Folkehelseindikatorer – 
skole: 

Norge   Buskerud 
fylke   

Ringerike 
kommune 

Trives på skolen, 10. klasse: 84 % 85 % 84 % 

Mobbes på skolen, 10. klasse: 10 % 9,5 % 8,9 % 

Laveste mestringsnivå i lesing: 5. klasse 27 % 27 % 26 % 

Frafall i videregående skole: 27 % 27 % 25 % 

KILDE: Folkehelseinstituttet 
 
Denne rapporten omhandler resultater fra systemtilsyn med elevenes psykososiale miljø i grunn- og 
videregående skoler 2013-2014. Tilsynsmyndigheten er representert ved kommuneoverlegen Karin 
Møller og fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther. Systemtilsynet er basert på en 
spørreundersøkelse med formål om å avdekke samsvar eller mangel på samsvar med 
Folkehelseloven og tilhørende Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. samt å 
få en oversikt over elevsituasjonen i kommunens skoler. Det oppfølgende systemtilsynet 2013-2014 
er vurdert opp i mot resultater fra systemtilsynet 2010-2012. Systemtilsynet i 2010 – 2012 omfattet 
alle grunnskolene med ca 3200 elever. 
 

Bakgrunn  
Systemtilsynet er basert på Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kapittel 3 Miljørettet 
helsevern og tilhørende Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 4 og 12.  
 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.: 
§ 4. Ansvar. Internkontroll  

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne 
forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunen til enhver tid gir.  
Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.  

§ 12. Psykososiale forhold  
Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold». 

 
Systemtilsynet 2010-2012 avdekket under tilsynsbesøk på tre skoler at alle hadde samme type avvik 
på systemnivå fra Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 og § 12 og fant 
grunnlag for å anta at alle grunnskolene i Ringerike kommune hadde samme avvik.  
 

«Avvik:  
Skolene har ikke et dokumentert system for kontroll, sikring og utvikling av planene for 
arbeidet med elevenes psykososiale miljø». 
 

Tilsynet fant grunnlag for å hevde at grunnskolene i Ringerike ikke ivaretar elevenes rettigheter i 
henhold til Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v. (§ 4 og § 12), og konkluderte med følgende forslag til vedtak: 
 

«Pålegg om retting (Folkehelseloven § 14):  
Utarbeide system for styring av arbeidet med psykososiale forhold i skolen, implementere 
dette og kontinuerlig å arbeide for å planlegge, kontrollere, sikre, evaluere og forbedre 
systemet». 
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Tilsynsrapporten ble tatt til behandling i Ungdomsrådet, Hovedkomitéen for oppvekst og kultur, 
Hovedkomitéen for helse, omsorg og velferd, Formannskapet og Kommunestyret i Ringerike 
kommune. Her gjengis ungdomsrådets og kommunestyrets vedtak. 
 
Ungdomsrådets vedtak i sak 18/12 i møte 12.6.2012: 

 «Ungdomsrådet tar planen til orientering og vil at skoleledelsen skal ha minst fem møter med 
elevrådet for å følge opp dette temaet skoleåret 2012-2013» 

 
Kommunestyrets vedtok i sak 78/12 i møte 28.6.2012: 

1. «Rapporten tas til orientering. 
2. Funnene innarbeides i skolenes trivselsplaner. 
3. Hovedkomiteen har temaet på sin agenda 2 ganger per år. 
4. Hovedkomiteen tar ungdomsrådets vedtak til etterretning, og ber om at skoleledelsen har 

minst fem møter med elevrådet for å følge opp dette temaet skoleåret 2012-2013.»  
 

Begreper: 
Styrende dokumenter er fellesbetegnelse på de dokumenter som inneholder informasjon om 
organisasjonens mål, planer, prosedyrer og rutiner som virksomheten har utarbeidet og som utgjør 
en del av virksomhetens styringssystem. 
De styrende dokumentene må kunne gjenspeile praksis i skolen, se: Figur 1. 
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Ved systemtilsyn 
undersøkes det om internkontrollen sikrer forsvarlige tjenester. Avvik funnet ved tilsyn 
framkommer gjennom å avdekke mangler eller svakheter i tjenesteytingen.  Tilsynet registrerer hva 
det er i interkontrollen som medfører eller gir økt risiko for svikt i de faglige aktiviteter.  Fokus er på 
det området tilsynet omfatter. 
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men 
der myndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. 
Tilsynsmyndigheten kan trekke fram andre forhold, for eksempel forhold som har bidratt positivt til 
at det ikke er funnet avvik på et område. 
Mobbing er et begrep som er tillagt flere betydninger, de mest brukte er: 
Olweus 1992:17: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, 
blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer»  
Elevundersøkelsen: ”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet 
mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også 
mobbing.  
Manifest mot mobbing 2011-2014: ”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller «ondsinnet» atferd fra en 
eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestenging eller gjentatt erting 
på en ubehagelig måte er også mobbing.  

Modell for tilsynet 

Vi velger å vise til to modeller; en modell for systematisk og kontinuerlig læring og forbedring 
(modell etter Deming) og en modell for oppbygging av styringssystemet. Modellen kontinuerlig 
forbedring i organisasjonene er forbedret siden systemtilsynet i 2010-2012. 
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Figur 1 Modell etter Demings kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring 

 
Planverk: Virksomhetens planverk må ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter, veiledere, 
standarder samt krav og behov fra brukerne og inneholde beskrivelse av hvordan virksomheten skal 
arbeide for å oppfylle krav og behov, opplegg for egenkontroll, brukervurderinger og forbedringer 
av tjenesten. 
Kontroll med tjenesten: Utføre arbeidet i henhold til planen, dokumentere at planen følges, utføre 
egenkontroller og loggføringer av arbeid i henhold til planen. 
Sikring av tjenesten: Gjennomføre målinger av om systematiske planarbeid har gitt ønsket effekt 
hos bruker (innbyggerne). 
Forbedring: Innarbeide resultater fra egenkontroller og resultater fra brukerundersøkelser samt 
avdekke og eventuelle å innarbeide nye lov- og forskriftskrav, endrede krav og behov fra brukerne i 
planen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2 Oppbygging av styringssystem for å oppnå: God praksis i virksomheten. 
(Kilde: H. Innbjør) 
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DEL II: SYSTEMTILSYN 2013 - 2014 
 
Systemtilsynet er ment å undersøke om skolenes internkontrollsystem sikrer at alle barn og unge 
får riktige tjenester til riktig tid og av riktig kvalitet i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler m.v..   
 
Tilsynet er gjennomført som en spørreundersøkelse (ved hjelp av Questbackprogrammet), og 
spørsmålene er identiske med de som ble stilt i systemtilsynet i 2010 - 2012. Spørreskjemaet ble 
sendt til alle barne- og ungdomsskoler og videregående skoler i Ringerike i november 2013. 
 
Spørsmålene er knyttet til: 

1. Planer, prosedyrer og rutiner 
2. Psykososialt miljø 
3. Tilsyn med elevene i friminuttene 
4. Mobbing og vold 

 

Mål for tilsynet 

Mål for systemtilsynet er «å bidra til læring og forbedring».  De dokumenterte observasjoner fra 
tilsynet skal danne grunnlag for skolenes videre arbeid med utvikling av elevenes psykososiale miljø 
i skolene.  
Hensikten med det oppfølgende systemtilsynet i 2013 – 2014 var å avdekke om skolens praksis var 
endret siden 2010-2012 og om eventuell endret praksis er i samsvar med §§ 4 og 12 i Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. hjemlet i Lov om folkehelsearbeid 
(Folkehelseloven).  

Resultater 
I det etterfølgende er resultatene fra undersøkelsen oppsummert og kommentert. 

1. Planer, prosedyrer og rutiner 

1. Hvilke styrende dokumenter (planer, programmer, prosedyrer og rutiner) har skolen for å ivareta 
elevenes psykososiale forhold (vold, mobbing, oppbygging av sosialkompetanse, trivsel)? Angi tittel, 
forfatter og dato for hvert enkelt av dokumentene. 

Til sammen er det oppgitt 50 ulike dokumenter, i snitt 6, median 5 og maksimalt 22 styrende 
dokumenter og/eller metoder per skole. 
 
Tabell 1 Styrende dokumenter 

 Trivselsplaner (14) 

 Faglige programmer (14)  

 Opplæringslova (10) 

 Egne handlingsplaner (7) 

 Nasjonal elevundersøkelsen (5) 

 Egne elevundersøkelser (4) 

 Internkontrollsystem (4) 

 FAU, SU, SMU (4) 

 Egne mobbeplaner (3) 

 Elevråd (2) 

 Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv. (2) 

 Manifest mot mobbing (2) 

 Egen plan mot vold (1) 

 Andre prosedyrer og aktiviteter (39) 
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Skolene har i hovedsak oppgitt: «trivselsplaner», «anti-mobbeplan», «programmer for arbeid mot 
mobbing og vold», «handlingsplaner», samt «risiko- og sårbarhetsanalyser» som styrende 
dokumenter.  
 
Kommentar: 
Resultatene viser at skolene i liten grad (19 %) har oppgitt «internkontrollsystem» utarbeidet med 
henblikk på å oppfylle Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 4, som et 
overordnet styrende dokument for arbeidet med elevenes psykososiale miljø i skolen. Noen skoler 
har oppgitt noe som både kan oppfattes som styrende dokumenter og som praksis. Et mindre antall 
skoler < 30 % oppga: «tittel, forfatter og dato på hvert enkelt av dokumentene» slik det ble spurt 
om.   
 
2. Hvordan blir prosedyrene gjort kjent blant medarbeiderne? 
 
Til sammen er det oppgitt 50 ulike metoder, i snitt 3, median 3 og maksimalt 8 metoder per skole.  
  
Tabell 2 Bekjentgjøring av styrende dokumenter 

 Personalmøter (9) 

 «Oppstartsuka» (8) 

 Plandager (6) 

 Planmøter (5) 

 Informasjonsskriv (5) 

 Medarbeidersamtaler (3) 

 Forpliktende v/underskrift (3) 

 Elevråd (3)  

 Trinnmøter (2) 

 Mellomledermøter (1) 

 Annet (5) 

 
Skolene oppgir at de har systematikk i å gjøre de styrende dokumentene kjent for alle involverte i 
skole blant ansatte, foreldre og elever. Flere skoler oppgir medvirkning, samtaler med og 
informasjon til mellomledere, medarbeidere, foreldre og elever i ulike fora for å etterse om planer 
og programmer er implementert i skolen. Det meldes om at informasjon om de styrende 
dokumenter skjer både muntlig, skriftlig og elektronisk.  
 
Kommentar: 
Det framgår ikke om skolene har en forpliktende informasjonsplan eller prosedyre (styrende 
dokument/prosedyre) for bekjentgjøring av skolens rutiner knyttet til internkontrollsystemet. 
 
3. Hvordan kontrollerer du at prosedyrene følges? 
 
Til sammen er det oppgitt 47 ulike fora eller metoder, i snitt 2, median 3 og maksimalt 5 metoder 
per skole.   
  
Tabell 3 Kontroll med bruk av styrende dokumenter 

 Personalmøter (12) 

 Medarbeidersamtaler (6) 

 Elevråd, FAU (5) 

 Observasjon (3) 

 Trinnsamtaler (3) 

 Alle saker meldes til rektor (3) 

 Ledermøter (2) 

 Annet (13) 
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Det framkommer av svarene at skolen bruker samtaler, informasjon, observasjoner og kontroll med 
tilbakemeldinger som metode for å kontrollere om de styrende dokumentene er i bruk.  
 
Kommentar: 
Det framkommer ikke om skolene har et kontrollprogram knyttet til styringssystemet 
(internkontrollsystemet) og heller ikke om skolenes ledelse gjennomfører systematisk 
egenkontroller i virksomheten for å vurdere de formelle planer og programmers egenhet.  
 
4. Hvordan sikrer du at det kun er de styrende dokumentene som følges, og at det ikke benyttes 

uformelle prosedyrer? 
 
Til sammen er det oppgitt 39 ulike metoder, i snitt 2, median 2 og maksimalt 4 metoder per skole. 
  
Tabell 4 Sikring av bruk av formelle styrende dokumenter 

 Medarbeidersamtaler (7) 

 Forpliktelser (4) 

 Evaluering/ erfaring (4) 

 Styringsgruppe (3) 

 Plangruppe (3) 

 Personalgruppe (3) 

 Involvering i aktuelle saker (3) 

 Elevsamtaler (2) 

 Annet (10) 
 

 
Skolene oppgir i stor grad samtaler og observasjoner som metoder for å sikre at skolens planer og 
programmer følges. Noen skoler oppgir bruk av et elektronisk system for å sikre at kun de nyeste 
rutinene er i bruk. 
 
Kommentar: 
Det framkommer ikke opplysninger om skolene har formelle prosedyrer i internkontrollsystemet 
som angir hvordan skolen skal sikre at det kun er de nyeste dokumentene som er i bruk, at eldre 
versjoner er fjernet og at det ikke er etablert annen praksis. 

2.  Psykososialt miljø 

Kartlegging av elevenes trivsel, foreldrenes tilfredshet, oversikt over elever i skoler og tilsyn med 
elevene i friminuttene. (Spørsmålene 5 til 10). 
 
Tabell 5 Kartlegging, loggføring og oversikt 

Kartlegging av tilsyn, trivsel og tilfredshet 
Skoler som melder at de har: 

Antall 
skoler 

Prosentandel 
av skolene 

 Oversikt over elever som er til stede i skolen: 21 100 % 

 Oversikt over hvor de er de som ikke er til stede: 19 90 % 

 Loggført tilsyn med elevene i friminuttene: 6 30 % 

 Gjennomført trivselsundersøkelser med strukturerte skjema: 21 100 % 

 Oversikt over elever som ikke trives: 19 95 % 

 Oversikt over elever som blir mobbet /utsatt for vold: 19 95 % 

 Kartlagt foreldrenes tilfredshet: 7 32 %      

 Oversikt over foreldre og elever som ikke er tilfreds: 13 60 % 

 Oversikt over foreldre og elever som melder om mobbing og vold: 19 90 % 
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Skolene oppgir at de har oversikt over elevene i skoletiden, gjennomfører regelmessige 
elevundersøkelser og har oversikt over elevenes trivsel i skolene. Systemtilsynet avdekket at 68 % 
av skolene ikke har gjennomført foreldreundersøkelser. Begrunnelsen for ikke å ha gjennomført 
slike undersøkelser oppgis til å være manglende deltakelse fra foreldrene.  

Kommentar: 
Resultater fra brukerundersøkelsene er en viktig kilde til forbedring av de styrende dokumenter, 
dersom disse undersøkelsene ikke foreligger har skolene ikke tilstrekkelig kunnskaper om målene 
for planer og programmer oppfylles på systemnivå. Skolene har ikke pålitelige data for å avdekke 
om elevene har et helsemessig tilfredsstillende skoletilbud.  

3. Tilsyn med elevene i friminuttene: 
Skolene opplyser at de fokuserer på at elevene trives, ikke står alene og at de hjelper elever i gang 
med lek og aktiviteter. Det opplyses at de som fører tilsyn med elevene er synlige, reagerer på og 
forsøker å løse konflikter mellom elevene. Det oppgis at det føres tilsyn på både ute- og 
inneområdene der elevene er.  
 
Kommentarer: 
En liten andel av skolene (30 %) loggfører hendelser som inntreffer i elevenes friminutt og skolen 
har dermed en utfordring i forhold til å dokumentere pålitelige data over mobbing og vold i skolen. 
 
4. Mobbing og vold 

Skolene ble i tilsynet anmodet om å oppgi tall for mobbing og vold og enkeltvedtak tilknyttet disse 
faktorene for de siste to årene. Alle skolene har besvart spørsmålene.  Svarene er framstilt her både 
som antall hendelser per skole og samlet for alle skolene. 
 
Tabell 6 Kartlegging av mobbing og vold skoler/hendelser 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tabell 6 viser hvor mange mobbe- og voldshendelser som er rapport fra skolene for to toårs 
perioder. Tre skoler oppgir at de har hatt «mobbefri skole» i perioden, fire skoler har ikke mottatt 
meldinger om mobbing fra foreldrene og åtte skoler har ikke fattet enkeltvedtak i forhold til 
mobbing. Fire skoler oppga at de har mer enn fem loggførte mobbesaker og en skole har mer enn 
fem mobbesaker meldt av foreldrene. Ingen skoler oppga at de ikke vet.  
Tallene for vold viser at ni skoler har ikke loggført voldssaker, 16 skoler har ikke mottatt melding fra 
foreldrene om vold og 12 skoler har ikke fattet enkeltvedtak relatert til vold. Tre skoler oppga å ha 
mer enn fem loggførte voldssaker. Ingen skoler har mer enn to foreldremeldte voldssaker og ingen 
skoler har fattet mer enn fem enkeltvedtak knyttet til vold. 

Kartlegging av mobbing og vold 

Spørsmål: Antall skoler (kolonne) per hendelser: 

Ingen 1 2 3 4 5 Flere  Vet ikke 

1. Loggførte mobbesaker: 3 6 2 2 1 3 4 0 

2. Mobbesaker meldt av foreldre: 4 6 6 3 1 0 1 0 

3. Enkeltvedtak – mobbing: 8 2 3 2 1 3 2 0 

4. Loggførte voldssaker: 9 6 2 0 0 1 3 0 

5. Voldssaker meldt av foreldre: 16 4 1 0 0 0 0 0 

6. Enkeltvedtak – vold: 12 6 1 1 0 1 0 0 
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Tabell 7 Kartlegging av mobbing og vold samlet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7 viser andelen av skolene som har oppgitt hvilket svar på de ulike svaralternativene. 
Responsen på spørreundersøkelsen viser at 85 % av skolene har registrert mobbesaker og at 81 % 
av skolene har mottatt meldinger om mobbing fra foreldrene. 62 % av skolene har fattet 
enkeltvedtak knyttet til mobbing og 72 % av de registrerte mobbesaker er løst med bruk av 
enkeltvedtak.  
58 % av skolene har registrert voldssaker og 24 % av skolene har mottatt melding om vold fra 
foreldrene. 43 % av skolene har fattet enkeltvedtak knyttet til voldshendelser og 75 % av de 
registrerte voldshendelser er løst med bruk av enkeltvedtak. 
 
Kommentarer: 
Undersøkelsen viser at henholdsvis 75 % og 72 % av registrerte volds- og mobbehendelser ikke 
løses ved bruk av enkeltvedtak.  

Sammenligningstall 

I tabell 8 er resultatene fra systemtilsyn i 2010-2012 sammenlignet med resultatene for mobbing og 
vold fra systemtilsynet 2013-2014.  

Tabell 8 Sammenligningstall mellom systemtilsynet 2010-2012 og systemtilsynet i 2013-2014 

 
Skolene oppgir (tabell 8) at de registrert høyere antall volds- og mobbehendelser, fatter flere 
enkeltvedtak og hjelper på den måten et større antall elever. Ut i fra svarene fra de enkelte skolene, 
kan vi lese at differansen i antall mobbehendelser ikke skyldes at det er flere skoler deltar i 
undersøkelsen for 2013-2014.  
 
Kommentar: 
Skolene registrerer flere hendelser og fatter flere enkeltvedtak enn tidligere, antall 
mobbehendelser meldt av foreldrene er ikke signifikant forskjellig i disse to periodene, men antall 

Antall skoler som arbeider med mobbing og vold 

Spørsmål: Antall 
skoler 

Prosentandel 
av skolene 

1. Loggførte mobbesaker:  18 85 % 

2. Mobbesaker meldt av foreldre:  17 81 %  

3. Enkeltvedtak – mobbing:  13 62 % 

4. Loggførte voldssaker:  12 58 % 

5. Voldssaker meldt av foreldre:  5 24 % 

6. Enkeltvedtak – vold:  9 43 % 

Sammenligning mellom resultater av skolenes tilbakemeldinger til tilsynsmyndigheten om 
registrerte vold og mobbesaker i 2011 (2010 – 2012) og 2013 (2013/2014).   

Registrerte tilfeller 
de to siste årene: 

Total antall 
loggførte i 
skolene 

Andel foreldre- 
meldte 

Enkeltsaker / 
enkeltvedtak 

Prosentandel 
som fikk hjelp 

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

Mobbesaker 48 >56 33 38 17 46 35 % <82 % 

Voldssaker 31 >22 19 6 5 16 16 % <72 % 
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foreldre som har meldt om voldshendelser er betydelig lavere i 2013. Skolene har imidlertid fattet 
flere enkeltvedtak knyttet til vold i 2013 og andelen elever som har fått hjelp er betydelig høyere i 
2013 enn i 2011. 

DEL III: DRØFTINGER 
 

Diskusjon 
Metode: 
Spørreundersøkelsen er en anerkjent metode for å skaffe oversikt over helsetilstanden i deler av 
befolkningen, i dette tilfellet kartlegging av elevenes psykososiale miljø i skolene, jf. Lov om 
folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 5 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene i 
kommunene.   
Responsen på systemtilsynet var fulltallig og alle hadde avgitt svar innen utgangen av januar 2014, 
fristen var i desember 2013, men noen skoler ba om utsettelse og noen e-postlinker fungerte ikke 
og disse skolene fikk undersøkelsen tilsendt først i januar 2014.  

Metoden har noen svakheter når skolene mangler det overordnede internkontrollsystemet med 
formål å dokumentere oppfyllelse av Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.. 
Noe som resulterer i at skolene i større grad må beskrive hva som gjøres framfor å angi 
dokumenttitler, forfattere og datoer på disse.   

Styrende dokumenter: 
Skolenes respons tyder på at de forholder seg til Opplæringsloven § 9a med tilhørende forskrifter og 
veiledere i arbeidet med elevenes psykososiale miljø. Opplæringslovas § 9a inneholder ikke krav til 
skriftlig internkontrollsystem for å dokumentere oppfyllelse av krav til elevenes arbeidsmiljø i 
skolen.  

Noen få skoler oppga tittel, forfatter og dato på de styrende dokumentene slik det ble spurt om 
under spørsmålet: 

1. Hvilke styrende dokumenter har skolen for å ivareta elevenes psykososiale forhold?  
De fleste skolene har oppgitt noe som vi oppfatter som dokumenter og noe som vi er usikre på er 
dokumenter eller beskrivelse av praksis. 
 
Skolene oppgir muntlighet, observasjoner og dialoger i ulike etablert fora eller samtaler mellom 
leder, medarbeidere, foreldre og elever. Det framkommer ikke av svarene om noen skoler har 
styrende dokumenter som beskriver at dette er skolens formelle praksis. Det ble ikke oppgitt 
forfatter, tittel og dato for styrende dokumenter under disse tre spørsmålene: 

2. Hvordan blir prosedyrene gjort kjent blant medarbeiderne?  
3. Hvordan kontrollerer du at prosedyrene følges?  
4. Hvordan sikrer du at det kun er de styrende dokumentene som følges, og at det ikke 

benyttes uformelle prosedyrer?  
Noen skoler oppgir «internkontrollsystem» som styrende dokument uten å angi om 
internkontrollsystemet er utarbeidet med formål å oppfylle Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv. § 4. eller annet regelverk. F.eks. vil internkontrollsystem i henhold til 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 
alene ikke være tilstrekkelig for å ivareta elevenes arbeidsmiljø. 
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Psykososialt miljø: 
De aller fleste skolene oppgir at skolens «trivselsplan» og resultater fra elevundersøkelser er viktige 
styrende dokumenter i skolen.  Noen få skoler har oppgitt egne «anti vold- og mobbeplaner». 
Dersom skolenes trivselsplaner er å anse som «anti-vold- og mobbeplaner» må betegnelsen: 
«trivselsplanen» anses om villedende. Trivselsbegrepet er vanskelig definerbart, men forskningen 
relaterer begrepet ofte til trygghet, mestringsevne, indre motivasjon og god selvfølelse. Fravær av 
vold og mobbing fører nødvendigvis ikke til økt trivsel. 
 
Tilsyn med elevene i friminuttene, trivsels- og tilfredshetsundersøkelser: 
Alle skoler opplyser at de fører tilsyn med elevene i friminuttene, 90 % opplyser at de vet hvor de er 
som ikke er til stede på skolen, mens kun 30 % skolene opplyser at den loggfører tilsynet 
Alle skolene gjennomfører trivselsundersøkelser blant elevene og 95 % av skolene opplyser at de 
har oversikt over elever som ikke trives eller som blir mobbet eller utsatt for vold. Kun 32 % har 
gjennomført tilfredshetsundersøkelser, noen skoler opplyser at de har gjennomført undersøkelser 
blant foreldrene tidligere og erfart at deltakelsen er for lav til at resultatene kan brukes. 60 % av 
skolene oppgir å ha oversikt over foreldre og elever som ikke er tilfreds og 90 % opplyser å ha 
oversikt over foreldre og elever som melder om mobbing og vold.  

Mobbing og vold: 
Et høyt antall elever i skolene i Ringerike har meldt at de opplever seg mobbet i skolen til den 
nasjonale undersøkelsen, mens skolene avdekker og løser et lavt antall tilfeller av mobbing og vold. 
Dette systemtilsynet avdekker at foreldre og elever melder litt over 2/3 av de registrerte 
mobbesakene i skolen og litt under 1/3 av voldstilfellene. Videre viser resultatene at skolene 
oppdager litt under 1/5 av antallet elever som opplyser at de er utsatt for mobbing og vold i den 
nasjonale elevundersøkelsen. Beregningen tar utgangspunkt i at mobbefrekvensen er lik på alle 
klassetrinn i skolene, beregningen er bruk som sammenligningsgrunnlag.  
 
I spørreundersøkelsen i 2011 deltok kun grunnskolene, det totale antallet elever i skolene ble 
oppgitt til ca. 3200 elever. Mobbefrekvensen var 8,5 % i 10. klasse i henhold til den nasjonale 
elevundersøkelse 2012. Dersom mobbefrekvensen var lik for alle klassetrinn tilsa tallene at ca. 270 
elever ble mobbet i grunnskolen i hvert år (2012 tall). I spørreundersøkelsen i 2013-2014 deltok alle 
grunnskolene og videregående skoler, det totale antall elever i skolene er oppgitt til ca. 4530. 
Mobbefrekvensen var 8,9 % i 10. klasse i henhold til Folkehelseinstituttets «Kommunehelseprofiler 
for Ringerike 2014». Dersom mobbefrekvensen var lik på alle klassetrinn tilsier denne 
prosentandelen at ca. 400 elever mobbes i grunn- og videregående skoler i Ringerike hvert år (2013 
tall). 
 
Resultatene fra 2010 - 2012 er ikke direkte sammenlignbare med resultatene fra 
spørreundersøkelsen i 2013 - 2014 ettersom de videregående skoler også deltar i 2013- 2014. Vi 
kan ikke se utfra svarene at skolene avdekker flere tilfeller av mobbing og vold, men skolene oppgir 
at de løser flere av sakene ved bruk av enkeltvedtak.  
 

Konklusjon: 
Alle skolene har relativ lik tilnærming til spørsmålene. Vi mener på bakgrunn av svarene å kunne 
anta at systemtankegangen i skolenes styringssystem (internkontrollsystem) ikke er tilfredsstillende 
innarbeidet. Vi stiller derfor spørsmål ved om skolene har et velfungerende internkontroll-systemet 
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med formål å oppfylle bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
mv.. Det avspeiles i at de fleste skolene ikke oppgir denne forskriften som er styrende dokument. 
   
Undersøkelsen viser at skolene fortsatt ikke har effektive metoder for å avdekke om mobbing og 
vold foregår eller ikke, blant annet føres det i liten grad logg fra tilsyn med elevene i friminutt. Det 
framkommer også av undersøkelsen at skolene mangler tilfredsstillende verktøy for å måle 
brukernes (foreldre og elevers) tilfredshet med skolen. I tillegg er det et større antall elever som 
melder til den nasjonale elevundersøkelsen at de opplever mobbing i skolen enn det skolene 
arbeider med. Med dette som bakgrunn hevder vi at skolene med dagens praksis ikke makter å 
framskaffe tilfredsstillende nøkkeltall for å gjennomføre forbedringer i skolens styringssystem og 
arbeid med elevenes psykososiale miljø.  
 
Nasjonale undersøkelser viser at skolene i Ringerike ligger jevnt med landsgjennomsnittet og snittet 
for skolene i Buskerud.  Den nasjonale elevundersøkelsen viser etter vår bedømmelse at norske 
skoleelever har høy risiko for å bli utsatt for mobbing og vold på skolen. Det betyr etter vårt syn at 
alt for mange elever utsettes for denne helse- og trivselsreduserende faktor i skolehverdagen.  

DEL IV: REFERANSELISTE 
 
Hjemmel: 
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven).  
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.  
 
Vedlegg:  
Spørreundersøkelse / questback:  
 
Utrykt vedlegg: 
Respons på Questback-undersøkelsen til den enkelte skole (sendes på anmodning). 
 
Link:  
Samlerapporten fra systemtilsynet i 2010- 2012: Barnas psykososiale miljø på skolen, MHV-
systemtilsyn, mai 2012 

http://www.ringerike.kommune.no/Documents/kommuneoverlege/Milj%c3%b8rettet%20helsevern/Samlerapport%20-%20barnas%20psykososiale%20milj%c3%b8%20i%20skolen.pdf
http://www.ringerike.kommune.no/Documents/kommuneoverlege/Milj%c3%b8rettet%20helsevern/Samlerapport%20-%20barnas%20psykososiale%20milj%c3%b8%20i%20skolen.pdf

