Skolemiljø Udir-3-2017
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra
1. august 2017. Vi har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om
hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om
elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.
RUNDSKRIV SIST ENDRET 20.12.2017

Innhold
Endringer i rundskrivet
1. Innledning
2. Hvor og for hvem gjelder reglene om et trygt og godt skolemiljø?
3. En individuell rett til et trygt og godt skolemiljø
4. Nulltoleranse
5. Skolene skal informere elever og foreldre
6. Hva skal skolen gjøre? (aktivitetsplikten)
6.1 Aktivitetsplikten i korte trekk
6.2 Når gjelder aktivitetsplikten?
6.3 Hvem omfattes av aktivitetsplikten
6.3.1 Personkretsen for aktivitetsplikten
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6.3.2 Hvem som ikke er omfattet av aktivitetsplikten
6.3.3 Forskjellig ansvar for ulike grupper
6.4 En aktivitetsplikt med flere delplikter
6.4.1 Plikt til å følge med
6.4.2 Plikt til å gripe inn
6.4.3 Plikt til å varsle
6.4.4 Plikt til å undersøke
6.4.5 Plikt til å sette inn tiltak
6.5 Skjerpet aktivitetsplikt dersom ansatte krenker elever
6.6 Dokumentasjonskravene
6.6.1 Formålet bak dokumentasjonsplikten for skolen
6.6.2 Skriftlig aktivitetsplan når skolen setter inn tiltak
6.6.3 Dokumentasjon av skolens arbeid for å oppfylle aktivitetsplikten
6.7 Elevens rett til å bli hørt og plikten til å ta hensyn til elevens beste
6.8 Når har skolen oppfylt aktivitetsplikten?
7. Å melde saken til fylkesmannen (håndhevingsordningen)
7.1 Muligheten til å ta opp saken med fylkesmannen
7.2 Når skal fylkesmannen realitetsbehandle saken?
7.3 Hvem kan melde fra til fylkesmannen?
7.4 Saken er ikke tatt opp med rektor eller ble tatt opp for under én uke siden
7.5 Saken gjelder en annen skole enn der eleven går nå
7.6 Hva vurderer fylkesmannen i sin realitetsbehandling?
7.7 Taushetsplikt hindrer ikke skolen i å gi fylkesmannen opplysninger
7.8 Elevens beste og elevens rett til å bli hørt
7.9 Fylkesmannen kommer til at skolen har gjort det de skal
7.10 Fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal
7.11 Hva betyr det at fylkesmannens saksbehandling følger forvaltningsloven?
8. Klage til Utdanningsdirektoratet
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Oppgrader til en støttet nettleser for å få en reCAPTCHA-utfordring.

Hvorfor skjer dette?

http://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
Side 3 av 3

