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Lovgrunnlaget
Bestillingen:
Utvalget vil gjerne følge opp temaet og høre hvordan det jobbes fra administrasjonen/skoleeier sin side med sikring av
elevers psykososiale skolemiljø, tall/statistikker omkring mobbing, henvendelser mm, finnes det en felles handlingsplan
og hvordan jobbes det med samkjøring av rutiner for de to gamle fylkeskommunene. Og er anbefalinger gitt via
forvaltningsrevisjoner gjennomført i gamle OFK og HFK hensyntatt i dette arbeidet?
Lovgrunnlaget:
§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø –

•
•
•
•

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid –
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i
medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Disposisjon
• Anbefalingene fra forvaltningsrevisjonene i tidligere Hedmark og Oppland fylke
• Oppfølging av anbefalingene fra forvaltningsrevisjonene
• Arbeid med §9a saker i Innlandet fylkeskommune
• Fagfornyelsen og livsmestring
• Handlingsplan psykisk helse
• Russefeiring og skolemiljø
• Elevundersøkelsen skoleåret 2019/2020 – mobbing
• Ungdataundersøkelsen 2020

Anbefalinger fra forvaltningsrevisjonen i Oppland
•
•
•
•
•
•

Det bør utarbeide en felles, overordnet handlingsplan for godt skolemiljø.

•
•

Det bør lages føringer i forhold til hva som regnes som alvorlige saker

Det bør vurderes å ta initiativ til en samordning av planer og rutiner.
Aktivitetsplaner bør inneholde fullverdig dokumentasjon

Det bør dokumenteres at barn er hørt i en sak og at det er foretatt vurderinger til barnets beste
Tiltakene bør evalueres
Det bør avklares om man skal ha et høyere ambisjonsnivå for forhold til utarbeidelse av
aktivitetsplaner
Anbefales at det gjennomgås hvordan elevrådet og skolemiljøutvalget involveres i arbeidet med å
styrke de psykososiale miljøet og forebygge mobbing

Anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen fra
Hedmark
• Skolene bør i større grad utveksle erfaringer med arbeid for et godt skolemiljø
• Skolemiljøarbeidet bør følges opp på styringsdialoger og samarbeidsmøter
• Skolene bør fortsette arbeidet inn mot russetiden
• Skolene bør jobbe opp mot kommunene for å ha god helsesykepleierdekning
• Skolens ledelse må fortsette å jobbe med en bevissthet hos de ansatte knyttet til

•
•

rapportering
Skolene må fortsatt ha fokus på lærere som mobber/krenker/forskjellsbehandler
Skolene må sørge for å ha alle rutiner lett tilgjengelige

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i Oppland

• Fylkestinget i Oppland har 8.oktober 2019 behandlet

forvaltningsrevisjonsrapporten
• Fylkestinget forventet at rapporten følges opp av
fylkesrådmannen
• Fylkestinget vedtok en egen handlingsplan mot mobbing ved
alle de videregående skolene
• Fylkestinget har tidligere i 2019 vedtatt en egen handlingsplan
mot selvmord ved alle de videregående skolene

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i Hedmark

• Fylkestinget i Hedmark behandlet rapporten 15.oktober 2019.
• Fylkestinget merket seg at fylkeskommunen og de undersøkte
skolene gjennom tiltak og rutiner arbeider systematisk for å
fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene.

• Fylkestinget merket seg at det ble avdekket viktige
forbedringspunkter og forventet at disse ble fulgt opp

Håndtering av §9a saker i Innlandet
• Hedmark og Oppland har ulike maler og rutiner for oppfølging av §9a saker –
•
•
•

disse er videreført inntil nye felles rutiner er på plass
Forvaltningsrevisjonen i begge fylker har i 2019 gjennomgått dette arbeidet og
kommet med gode anbefalinger
Det jobbes nå med å utvikle felles maler og rutiner i Innlandet i dette arbeidet er
det nyttig å bruke anbefalinger fra forvaltningsrevisjonene
Arbeidet med §9a saker foregår på to nivåer:
• Direkte håndtering av §9a saker. Skoleeier involveres direkte med veiledning til skoler
støtte til foresatte/elever.
• Systemrettet arbeid med kompetanseutvikling knyttet til rutiner dokumentasjon og
oppfølging.

• Viktig med god dialog med fylkesmannen på dette området.
• Fylkesmannen har signalisert at de ønsker å satse mer på forebyggende arbeid

Antall aktivitetsplaner i Oppland skoleåret 2018/2019

Fagfornyelsen
• Kunnskapsdepartementet har igangsatt et arbeid med å fornye alle

fagene i grunnskolen og i videregående skole
• Fagfornyelsen består av en ny overordnet del og nye læreplaner i alle
fag
• Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi
elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og
som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og
ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg
identitet særlig avgjørende.

Overordnet del av læreplanverket
Ny overordnet del erstatter generell del av læreplanverket og
prinsipper for grunnopplæringen. Utdyper verdigrunnlaget
i formålsparagrafen, og er grunnlaget for fagfornyingen – skal bidra til
et verdiløft:
1. Innledning
2. Gjengivelse av formålsparagrafen
3. Opplæringens verdigrunnlag
4. Prinsipper for læring, utvikling og danning
5. Prinsipper for skolens praksis
Læreplanene for fag beskriver fagenes innhold og mål. Overordnet del gir retning for opplæringen i
alle fag, og fagene bidrar til å realisere opplæringens formål. Hele læreplanverket er grunnlaget for
opplæringen, og de ulike delene henger tett sammen og må brukes sammen.
Den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og vil gjelde fra skolestart i 2020. Overordnet del
beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på.

Ny overordnet del og skolemiljø
Prinsipper for skolens
praksis

• Skolen skal utvikle
inkluderende fellesskap
som fremmer helse, trivsel
og læring for alle.

Tverrfaglige temaer
• Skolen skal legge til rette for læring
innenfor de tre tverrfaglige temaene
folkehelse og livsmestring, demokrati og
medborgerskap, og bærekraftig
utvikling.
• Folkehelse og livsmestring som
tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene
kompetanse som fremmer god psykisk
og fysisk helse, og som gir muligheter til
å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og
ungdomsårene er utvikling av et positivt
selvbilde og en trygg identitet særlig
avgjørende.

Kompetansepakken
•

•
•
•

•

En helhetlig kompetansepakke på nett som
støtter skoler i å tolke, forstå og bruke
læreplanverket. (Skolebasert
kompetanseutvikling)
Alle lærere, ledere og eiere får tilgang (ulike
roller/filtreringer - leder/eier får noe ekstra)
5 moduler som skal kunne gjennomføres på
6 mnd fra november 2019 (eller fra annet
ønsket oppstartstidspunkt)
Styrt løp, men stort lokalt handlingsrom –
pakka gir innhold og prosessforslag til
skolebasert utvikling (2 møter per måned)
Skal kunne kombineres med veiledning i
desentralisert kompetanseutvikling
(veiledere får kurstilgang)

Typisk omfang modul
• 3-5 videoer av 5-10 minutters varighet
• kan sees individuelt eller samlet

• 1-2 podcaster av 10-20 minutters varighet
• til individuelt arbeid – forarbeid til møte

• 2 individuelle oppgaver

• refleksjon eller praksisutprøving – ofte
forarbeid til møte

• 2-3 team/fellesoppgaver

• refleksjon, analyse eller konkret
undervisningsplanlegging

• 1-2 tekster a 2-4 sider

• Nye eller eksisterende fra Bedre skole e.l

• Nødvendig tekst til å introdusere og binde
sammen elementene

Handlingsplan for psykisk helse
• Fylkestinget i Innlandet fattet følgene vedtak 11.12.2019:
• Fylkestinget ber utvalget for utdanning utarbeide handlingsplan for

psykisk helse. Denne skal bygge på tidligere vedtatte handlingsplan
mot selvmord fra Oppland fylkeskommune. I fylkesbudsjettet legges
det inn 2 millioner kroner årlig til oppfølging av nåværende og
framtidig handlingsplan.
• Det jobbes nå med avklaringer rundt rammer og innhold for en slik
handlingsplan
• Et slik arbeid er viktig i forhold til det overordnede arbeidet med et
god elevmiljø ved skolene i Innlandet

Russefeiring……..
• Planlegging av russetiden oppleves av mange elever som

utfordrende og krevende. Enkelte føler seg utestengt.
• I Hedmark har det vært jobbet med å kartlegge utfordringene ved
planleggingen og gjennomføringen av russefeiringen og skolenes
tiltak i denne sammenheng
• Følgende aktiviteter avholdt:
•
•
•
•

Møter med rektorer, elevrepresentanter og politiet
Spørsmål i elevundersøkelsen
En kartlegging av igangsatte tiltak og planlagte tiltak ved skolene
Revisjon av retningslinjer for russefeiring

Russefeiringen - elevundersøkelsen

Tall fra elevundersøkelsen 2019/2020
• Alle tall som vises på de følgende bilder har denne filtreringen:
Offentlige skoler, alle elever Vg1.

• I både Hedmark og Oppland gjennomføres elevundersøkelsen
alle elever på alle trinn, men tall hentet fra skoleporten viser kun
Vg1 da det er dette trinnet som har undersøkelsen som
obligatorisk
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Oppfølging av elevundersøkelsen
• Vi har tatt kontakt med de skolene som har bekymringsfulle mobbetall og

bedt om en analyse av disse og tilbakemelding av eventuelle nødvendige
tiltak
• Det gjennomføres i disse dager en styrings- og utviklingsdialog med
skolene. Her blir elevundersøkelsens resultater knytet til mobbing tatt opp
med de skolene som har utfordringer
• Skolene skal analysere elevundersøkelsen i sin årsmelding som skal
sendes til skoleeier etter avsluttet skoleår.
• I tilstandsrapporten som legges frem for fylkestinget hvert år vil disse
resultatene bli analysert på fylkesnivå.

Ungdataundersøkelsen 2020
• Innlandet fylkeskommune og alle kommuner i Innlandet fylke
skal delta i Ungdataundersøkelsen 2020

• Gjennomføres i uke 9-13
• Gjennomføres på:
• 5.-7. trinn (ikke alle kommuner)
• Ungdomsskolen – alle elever
• Videregående skole – alle elever

Ungdataundersøkelsen 2020
• Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende

ungdomsarbeid, politikkutvikling og til forskning og undervisning.
• Gir mulighet til å analysere regionale variasjoner og trender over tid, og til å
gå i dybden innenfor ulike temaer

• Ungdata er et kartleggingsverktøy som egner seg til å til bruk i det

forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet
• På nasjonalt nivå har resultatene relevans for mange sektorer og
politikkområder, og kan benyttes som kunnskapsgrunnlag for styring og
politikkutvikling

Ungdataundersøkelsen 2020
• Det utarbeides en standardrapport frå NOVA til alle skoleeiere
med tall fra egen kommune
• Innlandet fylkeskommune samarbeider med KoRus-Øst for å
utarbeide egne rapporter med særlig fokus på følgende
områder:
•
•
•
•

Psykisk helse
Mobbing
Rusmidler
Doping

