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Rutinebeskrivelse opplæringslovens §9A-3 
 

 
Hensikt: Rutinen skal sikre at Tinn kommune etterlever Opplæringsloven 

§ 9a-3. 

 
§ 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, 
miljøet og tryggheten til elevene, slik at krava i eller i medhold av kapitlet 

blir oppfylt. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort. 
 

Tinn kommune benytter Olweusprogrammet som systemverktøy i det 
forebyggende arbeidet. 

 

Det vises forøvrig til Ordensreglement for skolene i Tinn kommune. 

      Aktivitet Ansvarlig  

1 Kommunen som skoleeier, har gjennom 
opplæringslovens § 13-10 ansvaret for å sikre at 

kravene i 

9a-3 ivaretas i skolene.  
Olweusinstruktør gjennomfører årlig 

oppfølgingssamtale/revisjon av skolens system for 
kvalitetssikring av Olweusprogrammet sammen 

med rektor på den enkelte skolen.  
Skolene sertifiseres for bruk av 

Olweusprogrammet hvert tredje år. 
Olweusinstruktør rapporterer tilbake til 

kommunalsjef kultur og oppvekst og 
Olweusgruppen.  

Rådmann 
 

 

2 Ser til at Olweus-standard gjennomføres som 

forebyggende systemverktøy i den enkelte skole 
(Olweusstandard 

vedlegges).  
Er ansvarlig for at denne rutinen er kjent for alle 

ansatte ved skolene.  
Olweusinstruktør gjennomfører opplæring i  

forståelse og bruk av Olweusprgrammet for alle 
nyansatte i skolen. 

Rektor 

 
 

 
 

 
Kommunens 

Olweusinstruktør 

3 § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit 
trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om 

elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe 
inn mot krenkelser som mobbing, vold, 

Alle ansatte ved 
skolene. 
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diskriminering og trakassering dersom det er 

mulig.  
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor 

dersom de får mistanke om eller kjennskap til at 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

 
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. 

 

 
 

 
Rektor 

4 § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit 

trygt og godt psykososialt skolemiljø 
Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen 
snarest undersøke saken. 

Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og 
godt, skal skolen så langt det lar seg gjøre finne 

egnet tiltak som sørger for at eleven får et trygt 
og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en 

undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. 

Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. 
Hva som er best for elevene, skal være et 

grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. 
 

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal 

gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå 
a) Hvilket problem tiltaket skal løse 

b) Hvilke tiltak skolen har planlagt 
c) Når tiltak skal gjennomføres 

d) Hvem som er ansvarlig for gjennomføringa av 
tiltaka 

e) Når tiltaka skal evalueres 
Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å 

oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte ledd. 
Det opplyses om klagerett (se trinn 9) 

Rektor 

5 § 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som 

arbeider på skolen, krenkjer ein elev 
Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke 

om eller kjennskap til at en annen som arbeider 
på skolen, utsetter en elev for krenkelser som 

mobbing, vold, diskriminering og trakassering, 
skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor 

skal varsle skoleeier. Dersom det er en i ledelsen 
ved skolen som står bak krenkelsen, skal skoleeier 

varsles direkte av den som fikk mistanke om eller 
kjennskap til krenkelsen.  

Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og 
fjerde ledd skal settes i verk straks. 
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6 PPT kan kontaktes for å bistå skolen i 

skolemiljøsaker etter kapittel 9 A.  
PP-tjenestens mandat er regulert i 

opplæringsloven § 5-6. Tjenesten skal hjelpe 
skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringa 
bedre til rette for elever med særlige behov.  

Kommunens Olweusinstruktør, er kommunens 
ressursperson i saker som omhandler 

Opplæringsloven § 9A-3 og kan kontaktes for 
anonyme drøftinger i enkeltsaker.  

PPT 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kommunens 
Olweusinstruktør 

7 Ved behov veilede foresatte med utforming av 

klage. 

Rektor 

8 Behandler klagesaken, og sender den videre til 

Fylkesmannen i Telemark. 
 

Rektor 

9 § 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av 

aktivitetsplikta i enkeltsaker 
Dersom en elev ikke har et trygt og godt 

skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde 
saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp 

med rektor. 
Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten 

etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saken 
ikke er tatt opp med rektor, eller om det er under 

en uke siden den var tatt opp, skal Fylkesmannen 
avvise saken, med mindre særlige grunner gjør 

dette urimelig. Det samme gjelder dersom saken 

ikke gjelder skolemiljøet på skolen der eleven går 
når saken blir meldt til Fylkesmannen. 

Skolen og skoleeier skal uten hinder av lovfesta 
taushetsplikt legge fram alle opplysninger som 

Fylkesmannen mener må til for å utgreie saken. 
Fylkesmannen skal sørge for at involverte elever 

blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være 
et grunnleggende hensyn i Fylkesmannens 

saksbehandling. 
Kommer Fylkesmannen til at skolen ikke har 

oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, 
kan Fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre for 

å sørge for at eleven får et trygt og godt 
skolemiljø. Det skal settes en frist for 

gjennomføring av vedtaket, og Fylkesmannen skal 

følge opp saken. Fylkesmannen kan vedta 
reaksjoner etter skolen sitt ordensreglement, jf. § 

9 A-10, eller at en elev skal bytte skole, jf. § 9 A-
12. 

Fylkesmannen i 

Vestfold og 
Telemark 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§5-6
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Avgjørelsen til Fylkesmannen er et enkeltvedtak 

og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. 
Skoleeier har ikke klagerett. 

 
 

 
Avvik: 

Avvik på denne rutinen skal registreres og behandles i avviksmodulen i 

Compilo. Det vil si at feil/svikt rettes opp, og endringer blir gjort for å 
sikre at tilsvarende avvik ikke skjer igjen. Dette gjelder også avvik fra 

Olweus-standard. 

 

 

 
 

 
Vedlegg: 

Olweus - standard 
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Olweus-standard (Baraldsnes, Gorseth og Olweus, 2017 s.6) 
 
Standarden nedenfor representerer et minimum aktivitetsnivå i form av 

13 krav for skoler som ønsker å opprettholde et «godt nok» arbeid med 
Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Standarden er 

basert på Dan Olweus sin forskning samt Olweusgruppens mangeårige 
erfaring med programarbeid i norske skoler. Videre representerer 

standarden et solid kunnskapsgrunnlag og forsvarlige ruiner for skolene 
slik at de gode kvalitetene ved programmet skal kunne opprettholdes 

etter innføringsperioden.  

 
1. To ganger i året skal det arrangeres egne personalmøter for alle 

ansatte ved skolen hvor hovedelementene i det tidligere og fremtidige 
antimobbearbeidet blir gjennomgått og diskutert. 

 
2. Det blir gjennomført minimum fem møter utover skoleåret i form av 

pedagogiske samtalegrupper for personalet inndelt i grupper. 
 

3. Det blir holdt minst en-dags innføringskurs som omhandler Olweus-
programmet for nytilsatte. 

 
4. Det blir gjennomført undersøkelse med Olweusspørreskjema mobbing 

blant elevene en gang i året, og resultatet blir meldt tilbake i tråd med 
anbefalingene i programmet. 

 

5. Inspeksjonsplanen blir gjennomgått, kritisk vurdert og eventuelt 
revidert minst en gang i året. 

 
6. Personalet ved skolen sørger for at de fire skolereglene mot mobbing 

blir aktivt brukt i skolen.  
 

7. Kontaktlærerne holder minimum to klassemøter om mobbing og 
beslektede tema i elevgruppene per måned. 

 
8. Mobbing tas opp som tema på minst to møter i elevrådet per år. 

 
9. Mobbing skal være et fast tema i de faste elevsamtalene. 

 
10. De foresatte holdes godt orientert om skolens forebyggende og 

problemløsende antimobbearbeid, minst på ett gruppe eller trinn-

foreldremøte pr. år og i de faste utviklingssamtalene. 
 

11. Skolen skal kjenne og kunne bruke de prosedyrer som er beskrevet i 
Personalveiledningen til Olweusprogrammet (Olweus,2012) og som skal 

brukes i arbeidet med mobbesaker og annen type krenkende atferd. 
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12. Alle ansatte ved skolen skal ha god kjennskap til kapittel 9A i 
Opplæringsloven og andre relevante bestemmelser i lovverket. I tillegg 

skal de kjenne til veiledere og rundskriv som utdyper lovverket. 

 
13. Skolen skal utarbeide en kvalitetsplan som viser hvordan skolen vil 

arbeider for å oppfylle kravene i denne standarden, Opplæringsloven 
kapittel 9A og andre relevante lovbestemmelser.  

 
14. I alle saker hvor de skal iverksettes tiltak for at elevene skal få et 

trygt og godt skolemiljø, skal det utarbeides en aktivitetsplan. 

 

Kilde: 

Baraldsnes, Gorseth og Olweus (2017). Olweusprogrammet-System for 

kvalitetsikring, Versjon 2.1. Hentet fra 

https://www.emagcloud.com/allkopi/SKS_versjon_21_2018/index.html 

 


