Tilsyn med frittstående skoler i 2020
Denne rapporten er en oppsummering av de funnene vi har gjort i
våre tilsyn med friskolene i 2020.
ARTIKKEL | SIST ENDRET: 22.04.2021

I tilsyn undersøker vi om skolene oppfyller kravene som er gitt i regelverket. Det betyr at vi undersøker om de
frittstående skolene oppfyller lovpålagte plikter. En mangelfull oppfyllelse av regelverket, vil få konsekvenser.
Hva som vil være konsekvensen, vil som oftest følge av formålet med lovkravet.

Oppsummering av tilsyn de siste årene
Tilsyn med frittstående skoler 2019
Tilsyn med frittstående skoler 2018
Tilsyn med frittstående skoler 2017
Tilsyn med frittstående skoler 2016

Når vi vurderer konsekvensene, må vi i tillegg ta hensyn til hvem som kan bli rammet. Omsorgen for sårbare
grupper er en del av denne vurderingen. Konsekvensen av at skolene ikke oppfyller rettighetene til sårbare
grupper, for eksempel barn som har behov for spesialundervisning, kan ofte være mer alvorlig enn for andre
grupper.

Fakta om friskoler
•

377 frittstående skoler i drift i hele eller deler av året

•

27 000 av 636 300 elever gikk på frittstående grunnskoler i 2019/2020

•

14 960 av 187 000 elever gikk på frittstående videregående skoler i 2019/2020
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•

Skolene mottok til sammen 5.6 milliarder kroner i statstilskudd i 2020

Våre risikovurderinger er avgjørende for hvilke skoler og temaer vi fører
tilsyn med
I 2020 har det vært utfordrende å gjøre gode risikovurderingene og følge dem opp med tilsyn, siden covid-19pandemien og påfølgende tiltak gjorde at risikobildet var i stadig endring. Da de strenge tiltakene ble innført i
mars, besluttet vi å midlertidig la være å åpne nye tilsyn. Koronapandemien fikk også konsekvenser for
pågående tilsyn. Vi besluttet relativt tidlig i prosessen at:
•

stedlige tilsyn som var åpnet, men hvor vi ikke hadde mottatt dokumentasjon ble avlyst

•

stedlige tilsyn hvor dokumentasjonen var sendt inn, men tilsynsbesøket lå frem i tid ble vurdert
fortløpende

•

alle skriftlige tilsyn hvor vi hadde fått dokumentasjon ble opprettholdt, men vi ga utsettelser der det
var hensiktsmessig

•

i skriftlige tilsyn der vi ennå ikke hadde fått inn dokumentasjon, fikk skolene utsatt frist.

•

tilsyn med skoler som hadde fått varsel om vedtak eller vedtak ble fullført, men vi ga utsettelser der
det var nødvendig

•

stedlige tilsyn hvor tilsynsbesøket var gjennomført, men hvor skolen ikke hadde fått varsel om
vedtak ble fullført. Vi ga utsettelser der det var nødvendig.

Målet er å gjennomføre flere og mer treffsikre tilsyn
Når vi vurderer risiko ved friskolene, ser vi først på sannsynligheten for at brudd på regelverket finner sted.
Deretter ser vi på konsekvensen av bruddene. Noen brudd på regelverket medfører større konsekvenser enn
andre, så vi velger de områdene hvor følgene av bruddene er mest alvorlige. Samlet sett sørger
risikovurderingene for at vi bruker ressursene våre der de trengs mest.
De seneste årene har vi hatt som mål å gjennomføre flere og mer treffsikre tilsyn. Dette har vi gjort ved å føre
flere mindre tilsyn basert på konkrete risikovurderinger. Vi har hatt en tilsynsaktivitet som i særlig grad har
vært rettet mot utsatte barn og unge. Vi ser ofte indikasjoner på at en skole ikke følger regelverket, hvor vi
likevel ikke åpner tilsyn. Noen ganger skyldes det at situasjonen blir fulgt opp på andre måter. Andre ganger
vurderer vi at det er andre skoler eller temaer der risikoen er høyere, og vi velger å prioritere dem for tilsyn. Vi
har ikke ressurser til å følge opp alle skolene.
Vi har ikke hatt stedlige tilsyn etter 12. mars. Etter at det ble innført reiserestriksjoner på grunn av covid-19pandemien, vurderte vi at det var riktig å ikke gjennomføre stedlige tilsyn, dersom ikke risikoen tilsa at det var
påkrevet. Basert på tilgjengelig informasjon om elevenes læringsmiljø høsten 2020, vurderte vi at det både
var nødvendig og mulig å utarbeide et relevant skriftlig tilsyn på skolemiljø. Hjemmelen var friskoleloven § 24 andre ledd, jf. opplæringsloven kapittel 9A. Vi åpnet i alt fire slike tilsyn høsten 2020, se nærmere omtale
under.
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Tilsyn med 33 skoler
Når vi fører tilsyn, starter vi med et brev til skolen om at vi har åpnet tilsyn. Vi ber vanligvis om
dokumentasjon fra skolen, og gjør i tillegg egne undersøkelser. Dersom vi finner brudd på regelverket, får
skolen en foreløpig tilsynsrapport som de kan uttale seg om. Vi går gjennom tilbakemeldingen fra skolen før
de får et vedtak med en reaksjon, vanligvis en frist for å rette bruddene på regelverket. Tilsynsrapportene er
offentlige og vi publiserer disse på udir.no. Vi avslutter tilsynet når skolen har rettet bruddene. Vi har
beskrevet tilsynsprosessen her: Hva skjer i et tilsyn. I 2020 førte vi 33 tilsyn. 1 stedlig, ved at vi fysisk besøkte
skolen, og 32 basert på skriftlig dialog mellom oss og skolene.

Oversikt over tilsyn i 2020
Tilsyn åpnet

18

Foreløpig tilsynsrapport

33

Endelig tilsynsrapport

38

Tilsyn hvor vi ikke avdekket brudd på regelverket

1

Avslutning av tilsyn

38

Klager oversendt til Kunnskapsdepartementet

1

Klagesaker avgjort av Kunnskapsdepartementet

1

Her kan du lese mer om metoden vi bruker når vi fører tilsyn: Metodehåndbok for tilsyn

Tilsyn de siste årene
Tabellen under viser at vi fører tilsyn med om lag 10-15 prosent av friskolene hvert år. Utvelgelse av skoler,
temaer og tidspunkt for tilsyn baserer vi på risikovurderinger. Det er ikke et mål å føre tilsyn med alle skolene,
men vi fører tilsyn der vi mener det er høy sannsynlighet for å finne brudd på regelverket og der bruddene har
store konsekvenser for elevene.
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År

Antall skoler i drift

Antall tilsyn med foreløpig
rapport

Andel

2020

378

33

8%

2019

365

48

13 %

2018

357

37

10 %

2017

351

51

15 %

2016

347

53

15 %

2015

328

45

14 %

2014

315

80

25 %

Tilsynstemaer og overordnet om funnene
Noen tilsynstemaer er faste i kortere eller lengre perioder, for eksempel temaene i felles nasjonalt tilsyn. Noen
av tilsynene vi gjør er stedlige. Det er stort sett temaet for tilsynet som avgjør om vi besøker skolen for å
skaffe oss informasjonen vi trenger. I mange tilfeller er det tilstrekkelig å gjøre tilsynet skriftlig.
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører dem og barn har rett til å
bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv.1 Skolen har en avgjørende rolle for barns læring, omsorg og
utvikling. Vi så at denne rollen ble enda mer fremtredende under den pågående covid-19-pandemien. Både
opplevelsen av og usikkerheten rundt pandemien, og restriksjonene som elevene og skolene måtte følge,
medførte at elevene fikk en annen hverdag enn tidligere, noe som kunne påvirke deres trivsel og trygghet.
Temaene i felles nasjonalt tilsyn bestemmes etter en sentral risikovurdering for hele landet, og de ligger fast i
fire år. På grunn av den særskilte situasjonen i 2020 har vi ført få tilsyn med felles nasjonale tilsynstemaer.
Det var kun i tilsyn med skolemiljø og aktivitetsplikten at vi har brukt tilsynsopplegget for felles nasjonale
tilsyn.
Vi fører tilsyn med flere deltemaer innenfor hvert hovedtema for å sikre at de enkelte tilsynene skal bli så
treffsikre som mulig. Skoleeierne, skolene og vi som tilsynsmyndighet, skal ikke bruke mer ressurser enn
nødvendig ut fra den kartlagte risikoen.
Tabell med temaer der det ble utarbeidet foreløpig rapport
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Temaer i foreløpig rapporter

Antall

Gjennomføring av Elevundersøkelsen

12

Styrets ansvar

12

Skolemiljø: Korona

4

Økonomiforvaltning

2

Styret, Daglig leder og spesialkompetanse

1

Økonomiforvaltning: Skolepenger

1

Skolemiljø: Aktivitetsplikt

1

Sum

33

Nedenfor omtaler vi noen av funnene fra de foreløpige tilsynsrapportene i 2020.



Tilsyn med årsregnskap

Vi har årlig en gjennomgang av årsregnskapene til alle de frittstående skolene.
Årsregnskapstilsynet er en breddekontroll med alle frittstående skoler som mottar
statstilskudd. I årets kontroll gikk vi igjennom årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og
avdelingsregnskap for totalt 370 skoler.
God og ryddig regnskapsdokumentasjon er viktig for at vi skal se nærmere på skolenes
økonomiforvalting. Generelt er vår erfaring at de fleste skolene gir regnskapsdokumentasjon
som er utarbeidet i tråd med kravene i økonomiforskriften. Skolene har særskilte
rapporteringskrav i notene til årsregnskapet, som gir verdifull informasjon om skolenes
økonomi. I årets regnskapskontroll fant vi at 138 av 370 skoler rapporterte mangelfullt på ett
eller flere av disse notekravene. Vi sendte derfor ut 138 pålegg om retting av notene til neste
årsregnskap. Vi mener det er bekymringsverdig at så mange skoler ikke klarer å rapportere i
tråd med kravene i regelverket.
Vi så i fjorårets kontroll at det var svært mange skoler som ikke rapporterte i tråd med
regelverket. Vi vurderte at dette kunne ha sammenheng med at enkelte av notekravene var nye
for året. Vi valgte derfor å sende et informasjonsskriv til alle skolene, for å veilede om kravene
i regelverket. Vi hadde forventet at denne veiledningen skulle ha ført til bedre rapportering fra
skolene.
På bakgrunn av blant annet risiko avdekket i årsregnskapstilsyn, har vi så langt åpnet seks
økonomitilsyn.
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Økonomiforvaltning

Det ble sendt ut tre foreløpige tilsynsrapporter med økonomiforvaltning som tema i 2020. I
disse tilsynene er det til sammen avdekket 8 brudd på regelverket. Vi avdekket i ett av
tilsynene at skolen krevde skolepenger utover maksimalt tillatt skolepengesats og at styret
ikke hadde fastsatt skolepengesatsen. Vi påla skolen å rette dette forholdet, da det kan være
risiko for at elevene betaler mer i skolepenger enn det som er tillatt.
Vi har også ført to tilsyn med skolenes bruk av statstilskudd og skolepenger. Vi avdekket at
ikke alle offentlige tilskudd og skolepenger hadde kommet elevene til gode. Disse midlene
hadde gått til å dekke underskudd i tilleggsvirksomhet. Tilleggsvirksomhetene må samlet sett
være selvfinansierte. Det betyr at skolen ikke kan bruke statstilskudd, skolepenger eller
inntekter fra skolevirksomhet på å dekke kostnader til drift av tilleggsvirksomhet.
Vi har i tilsynene tidligere varslet pålegg om retting for disse forholdene. I etterkant av dette
hentet vi inn ytterligere dokumentasjon i sakene. Vi fant etter en fornyet vurdering at det var
riktig å kreve tilbakebetaling for disse midlene. Totalt varslet vi tilbakebetalingskrav på kr 3,4
MNOK i disse to sakene.

Økonomi – leasing
I fjor omtalte vi tilsyn med syv friskoler med tilknytning til hverandre, og som er finansiert av
statstilskudd og skolepenger. I de foreløpige rapportene krevde vi tilbake til sammen 7,8
MNOK for leasing av Macbook-maskiner fra nærstående selskaper. I tilsynene vurderte vi at
skolene betalte over markedsmessig pris ved leasing av utstyr fra nærstående selskaper. Vi
avdekket også at skolene ikke fikk tilbakebetalt depositum som skolene stilte til sikkerhet for
utstyret.
Skolene sendte inn omfattende tilbakemeldinger på de foreløpige tilsynsrapportene, og vi har
innhentet ytterligere dokumentasjon fra skolene. På bakgrunn av dette fattet vi vedtak i
sakene i 2020. Vi vedtok tilbakebetalingskrav på kr 9,6 MNOK, som ikke hadde kommet
elevene til gode. Vi vurderte også at styret ikke hadde sørget for en forsvarlig økonomi- og
regnskapsforvaltning. Det dreide seg om et alvorlig brudd på en sentral bestemmelse i
friskoleloven, og skolene hadde ikke sørget for dokumentasjon slik at handelen var
tilstrekkelig etterprøvbar. Vi vurderte at vi har svekket tillit til styret og skolenes drift på
bakgrunn av funnene i disse tilsynene. Skolene har klaget på vedtakene.
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Skolemiljø – korona

Skolen har en avgjørende rolle for barns læring, omsorg og utvikling. Denne rollen blir enda
mer fremtredende under ekstraordinære situasjoner, som eksempelvis covid-19-pandemien
som har preget store deler av 2020. Skolen skal være et trygt sted å være, både for elevene og
de som jobber på skolen. At skolen passer på at elevene har det trygt og godt, er særlig viktig
når koronavirusutbruddet gjør at skolehverdagen er litt annerledes enn vanlig.
Vi gjennomførte tilsyn med fire skoler, der vi så på skolens arbeid med å planlegge for,
informere om og følge med på spesielle problemstillinger eller utfordringer i skolemiljøet, som
kunne oppstå som følge av pandemien.
Skolene må hele tiden arbeide forebyggende for å kunne gi elevene et trygt og godt skolemiljø.
Det er en klar forventning i regelverket at de skal mobilisere det forebyggende arbeidet og ikke
vente med å igangsette arbeidet til det har oppstått en konkret situasjon der en eller flere
elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det forebyggende arbeidet skal ikke være statisk, og
både planer og tiltak skal være tilpasset de lokale forholdene.
Videre er det et krav om at alle som jobber på skolen skal være oppmerksomme på forhold
eller oppførsel som kan tyde på at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Hvordan de
som jobber på skolen følger med på elevene må være tilpasset de konkrete omstendighetene
både ved elevene og skolen. De skal følge spesielt godt med på elever med en særskilt
sårbarhet. En spesiell situasjon, slik som pandemien, kan medføre at det er flere elever eller
andre elever enn vanlig, som har en slik særskilt sårbarhet. Alle som jobber på skolen, skal
kjenne til plikten til å følge med og hva man skal være årvåken på. Skolen skal også
dokumentere skriftlig hvordan de følger med på elevene.
Skolen skal informere elevrådet og foreldrerådet om alt som er viktig for skolemiljøet. Skolen
må selv ta initiativ til dette, og gi ny og relevant informasjon når det er aktuelt. Hvordan skolen
for eksempel jobber for at elevene ikke skal oppleve et dårlig skolemiljø som følge av
pandemien, vil være viktig og relevant informasjon for elevrådet og foreldrene.
Vi avdekket brudd på regelverket ved tre av de fire skolene. En av de tre fikk kun brudd på
plikten til å informere elevrådet om alt som er viktig for skolemiljøet, mens de to andre skolene
fikk brudd på alle områdene vi undersøkte i tilsynet.



Skolemiljø – aktivitetsplikten
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I tillegg til tilsynene med skolemiljø som var korona- relatert, har vi ført ett tilsyn med
aktivitetsplikten i opplæringsloven Kap. 9A om skolemiljø. I dette tilsynet ble det til sammen
avdekket 8 brudd på regelverket. Dette var det eneste stedlige tilsynet som ble gjennomført i
2020.
Vi kontrollerte plikten til å følge med, gripe inn, varsle og undersøke ved mistanke om eller
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø og plikten til å sette inn,
gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak. Tilsynet omhandlet også plikten til å straks varsle,
undersøke og sette inn tiltak dersom en som jobber på skolen krenker en eller flere elever.
I dette tilsynet avdekket vi brudd på regelverket spredt over nesten hele aktivitetsplikten, fordi
rektor ikke hadde sikret at alle som jobber på skolen fikk den samme informasjonen om
aktivitetsplikten. Dermed hadde ikke alle den samme kunnskapen om hvilken plikt de alle har
til å følge med, gripe inn og varsle. Skolen satte inn tiltak for elevene som ikke hadde det trygt
og godt, men hadde ikke dokumentert godt nok hvilke hensyn som var tatt når det gjaldt
barnets beste. Vi avdekket også at rektor ikke fulgte godt nok opp at tiltakene ble gjennomført
slik de skulle.
Vi ser at funnene i dette tilsynet i stor grad er sammenfallende med de funnene vi har gjort i
andre tilsyn med aktivitetsplikten de siste årene.
Dette betyr at det til sammen er ført fem tilsyn med skolenes arbeid med skolemiljø i 2020. Det
ble til sammen avdekket 22 brudd på regelverket i disse tilsynene.



Styrets ansvar

Det ble gjennomført 12 tilsyn med styrets ansvar i 2020. Tilsynene har bestått av fem
undertemaer og det er avdekket brudd på regelverket i alle undertemaene. Til sammen er det
avdekket 117 brudd på regelverket i disse 12 tilsynene.
Budsjett, regnskap og informasjon til revisor
Tilsynene undersøkte om styret vedtar budsjett og regnskap for skolen og informerer revisor
slik regelverket krever. Det er avdekket at styret ikke alltid gjør revisor kjent med friskoleloven,
forskrifter, skolens godkjenning og det årlige tilskuddsbrevet. I ett av tilsynene ble det også
avdekket at styret heller ikke hadde vedtatt skolens regnskap.
Daglig leder
Skolens styre skal ansette daglig leder ved skolen. I tre tilsyn avdekket vi at det ikke var
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skolens styre som hadde ansatt daglig leder.
Inntak
Tilsynene har undersøkt om styret sørger for at skolene er åpne for alle som fyller vilkårene for
inntak i offentlige skoler. Fire av tilsynene avdekket at skolene har satt egne krav eller vilkår
for å kunne søke om eller få skoleplass. Vi har også avdekket at styret ved tre skoler ikke
hadde fastsatt begrensninger for inntak i forkant av inntaksprosessen. Tre skoler hadde heller
ikke gjort begrensinger i inntaket tilgjengelig for mulige søkere.
Videre har vi avdekket at inntaksreglementene må være bedre tilgjengelig for alle mulige
søkere før de søker om inntak. Søknadsfristene er heller ikke alltid like for alle potensielle
søkere. Det er også avdekket at det ikke alltid er tydelig hvilken søknadsfrist som gjelder. Noen
reglementer har ikke informasjon om hvilket tidsrom man kan søke om skoleplass etter
søknadsfristen, og det fremgår heller ikke alltid av reglementene om skolen fortsetter inntak
etter fristen.
Tilsynet har videre undersøkt om styret sørger for at inntaksreglementet viser hvordan søkere
blir prioritert ved oversøking. I åtte av tilsynene ble det avdekket at inntaksreglementene ikke
viser hvordan skolene prioriterer mellom flere søkere som stiller likt. Fem tilsyn avdekket at
prioriteringskriteriene ikke var klare, saklige og objektive. I to tilsyn ble det avdekket at
inntaksreglementet ikke inneholdt prioriteringskriterier ved oversøking, og at
prioriteringskriteriene bare gjelder ved oversøking.
Styret skal sørge for at avgjørelser om inntak og avslag på inntak er i samsvar med
forvaltningsloven. Ved åtte skoler avdekket vi at vedtakene ikke inneholdt informasjon om
retten til å se sakens dokumenter. Fem tilsyn avdekket at avslag på søknad om inntak ikke
inneholdt henvisning til hjemmel for enkeltvedtak og hvilke faktiske forhold som ble lagt til
grunn i vedtaket. Vi fant også at noen avslag på søknad om inntak ikke hadde informasjon
om klagerett, klagefrist, klageinstans og at klagen skal sendes til skolen. Tilsynene avdekket
også brudd på regelverket om at vedtak om inntak skal være skriftlig, at vedtakene ikke skal
inneholde begrensinger i klageretten, og at avslag på søknad om inntak skal inneholde en
henvisning til inntaksreglementet.
Styret skal også sørge for at avgjørelser om inntak er i samsvar med skolens inntaksreglement
og friskolelovens regler. I fem tilsyn ble det avdekket at skolene ba om opplysninger som ikke
er relevante for å vurdere om søkerne oppfyller inntaksvilkårene og prioriteringsvilkårene. To
tilsyn avdekket at det var tatt avgjørelser om inntak og avslag som ikke var i samsvar med
skolens eget inntaksreglement.
Vi avdekket kun ett tilfelle hvor styret ikke hadde fastsatt skolens inntaksreglement slik de er
pålagt å gjøre etter friskoleloven.
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Styrets sammensetning og møte- og uttalerett
I denne delen har vi undersøkt om styret er oppnevnt i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen
blir drevet etter, og om styret sørger for at alle representantene som etter regelverket har møteog uttalerett, gis møte- og uttalerett til styremøtene. I alle tolv tilsynene ble det avdekket at
styret ikke sender referat fra styremøtet til alle representanter med møte- og uttalerett. I ni av
tilsynene ble det avdekket at styret ikke sender ut innkallinger og sakspapirer til alle
representanter med møte- og uttalerett i god tid før styremøtet. I flesteparten av tilsynene så vi
at styret ikke hadde kalt inn alle representanter med møte- og uttalerett til styremøtene. Det
varierte fra tilsyn til tilsyn hvilke representanter som ikke får innkalling til styremøtene.
Tilsynene har avdekket at styrene i all hovedsak er oppnevnt i samsvar med regelverket. Det er
imidlertid avdekket ett tilfelle der styret ikke var oppnevnt i samsvar med vedtektene og at
informasjon i Brønnøysundregistret ikke stemte overens med det valgte styret. I to tilsyn ble
det avdekket at styret ikke var oppnevnt i samsvar med den organisasjonsformen skolen ble
drevet etter.
Tilstandsrapport
Tilsynet har undersøkt om styret sørger for at skolene utarbeider en årlig tilstandsrapport, og
at styret drøfter tilstandsrapporten. I ni tilsyn avdekket vi at skolene ikke hadde utarbeidet en
årlig tilstandsrapport om læringsresultater, frafall og læringsmiljø og i seks tilsyn fant vi at
tilsynsrapportene ikke var drøftet av styret.



Styrets sammensetning og møte- og uttalerett, daglig leder og
spesialkompetanse

I foreløpig rapport ble det avdekket flere brudd på temaene spesialkompetanse og styrets
sammensetning og møte- og uttalerett. Skolen har underveis i tilsynet rettet flere av disse
bruddene.
Tilsynet har undersøkt om styret sørger for at alle representantene i § 5-1 andre ledd er gitt
møte og uttalerett til styremøtene. Styret kaller ikke inn representanter fra vertskommunen,
elevrådet, undervisningspersonalet eller andre ansatte ved skolen til alle styremøtene. Styret
sender ikke innkalling og sakspapir til representantene med møte- og uttalerett i god tid før
styremøtet, og styret sender ikke referat fra styremøtene til alle representantene med møte- og
uttalerett.
Tilsynet undersøkte også om styret sørger for at skolen oppfyller kravene til
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spesialkompetanse relatert til den pedagogiske retningen skolen er godkjent for. Færre enn
halvparten av skolens undervisningspersonale hadde ikke spesialkompetanse innenfor
montessoripedagogikk slik friskoleloven krever. Skolen sikrer ikke elevene en opplæring i tråd
med den alternative pedagogikken, uten at skolen har tilstrekkelig undervisningspersonale
med spesialkompetanse.



Gjennomføring av Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en viktig landsdekkende undersøkelse. Den gir elevene en mulighet til å
si sin mening om læring og trivsel på skolen, og er en viktig kilde til informasjon. Svarene
brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen er
obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Skolene skal gjennomføre undersøkelsen på høsten
hvert år.
Tilsynene har undersøkt om skolene bestiller og formidler brukernavn for elevene som skal
gjennomføre elevundersøkelsen. Det er gjennomført 12 tilsyn med gjennomføring av
elevundersøkelsen i 2020. I alle tilsynene med gjennomføring av Elevundersøkelsen fant vi at
styrene ved skolene ikke sørget for at den obligatoriske Elevundersøkelsen ble gjennomført. Vi
fant at skolene ikke bestiller brukernavn til Elevundersøkelsen og gir det til elevene på de
obligatoriske trinnene.
Det at skoler ikke tilrettelegger for at elever får gjennomføre Elevundersøkelsen fører til at
skolen, kommunen og staten ikke får viktig informasjon om hvordan elevene oppfatter egen
læring og trivsel på skolen.

Klager på våre vedtak
Hvis en skole er uenig i et vedtak fra oss, har de mulighet til å klage. Kunnskapsdepartementet er
klageinstans og behandlet i 2020 en klagesak som vi oversendte i mai 2020. Klagen omhandlet skolemiljø og
aktivitetsplikten. Departementet stadfestet direktoratets vedtak om rektors ansvar etter opplæringsloven §
9A-3 andre ledd.
Grunnlovens §104, Barnekonvensjonen art. 3 og 12.
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http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/oppsummering-av-tilsyn/tilsyn-med-frittstaende-skoler-i-2020/
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