
Forvaltningsprosjekt 11-2018. Mobbing i skolen. Nannestad kommune august 2018. 

Formål  
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken grad skoleeier og skoleledelse i Nannestad ivaretar sitt ansvar med å følge opp elever som er utsatt for 
mobbing eller annen krenkende atferd.   

Problemstilling 1- I hvilken grad arbeider skoleeier og skoleledelse systematisk og kontinuerlig for et trygt og godt skolemiljø for alle elever? 
• Kommune og skoler har utarbeidet målsetninger og systematiske strategier for skolemiljøet  
• Det er imidlertid variasjoner hvorvidt de ansatte opplever at det er lagt til rette for at ansatte har deltatt i prosess med å definere mobbing og krenkende 

atferd og hvorvidt det er lik oppfatning mellom kollegaene 
• En stor andel lærere (43 prosent) og assistenter (66 prosent) mener at de ikke får tilstrekkelig opplæring og kurs  på temaet. 
 
Problemstilling 2- I hvilken grad følges elever som kan være/ er utsatt for mobbing opp i samsvar med lovkrav? 
• Alle skolene i Nannestad har rutiner for hvordan de skal håndtere saker med mobbing og krenkende atferd 
• Det er relativt store andeler av de ansatte som oppgir at det er forbedringspunkter innen flere av delene av aktivitetsplikten, sørlig innen å gjennomføre 

tilstrekkelige undersøkelser og iverksette tilstrekkelige tiltak for å stanse mobbing. 
• Det er ulik praksis mellom skolene på hvordan de registrerer de mobbesaker og i hvilken grad de blir dokumentert i henhold til lov.  
 
 
 
Revisjonens anbefalinger 
Samlet sett konkluderer revisjonen at Nannestad har et forbedringspotensiale med å sikre at elever som kan være eller er utsatt mobbing blir fulgt opp på en god måte ved 
alle skoler. Revisjonen har på bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen følgende anbefalinger: 

 
1. Rådmannen bør sikre at alle ansatte ved skolen er delaktig i de prosessene som skal sikre en felles forståelse for hva som er mobbing og krenkende atferd 

 
2. Rådmannen bør sørge for at skolene har tilstrekkelige rutiner og god praksis ved undersøkelser og tiltak i enkeltsaker som gjelder mobbing og krenkende atferd for på den 

måten etterleve lovens aktivitetsplikt 
 

3. Rådmann bør sørge for at alle skolene i Nannestad bruker aktivitetsplan ved oppfølging av mobbesaker slik opplæringsloven § 9 A- 4 krever 


