Skolemiljø Udir-3-2017

8. Klage til Utdanningsdirektoratet
Eleven som enkeltvedtaket gjelder kan klage på fylkesmannens enkeltvedtak. Hvis eleven
ikke er myndig, kan foreldrene til eleven klage. Eleven og/eller foreldrene kan velge å la en
fullmektig klage på deres vegne. Hvis fullmektigen er en advokat er det ikke behov for
skriftlig fullmakt, men ved andre fullmektiger må eleven/foreldrene gi en skriftlig fullmakt.
Eventuelle andre parter og personer med rettslig klageinteresse kan også klage, jf. fvl. § 28.
Skolen og skoleeier kan ikke klage, og dette begrunnes med styrkeforholdet elev-skoleeier,
at saksbehandlingstiden ikke må bli for lang, og at det ikke er samme grunn til å beskytte
skoleeier i slike saker. Det er elevens sak som skal prøves, og utfallet har direkte betydning
for den enkelte elevens skolesituasjon, jf. Prop. 57 L (2016-2017) punkt 6.5.6. At
skolen/skoleeier ikke har klagerett gjelder både ved offentlige skoler, friskoler og private
skoler godkjent etter oppll. § 2-12.
Den som klager skal sende klagen til fylkesmannen, som vurderer saken på nytt. Hvis
fylkesmannen ikke endrer enkeltvedtaket slik den som klager ønsker, sender fylkesmannen
klagen videre til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet skal i så fall vurdere om
skolen og fylkesmannen har gjort det de skal, og kan vedta hva skolen skal gjøre for at
eleven skal få et trygt og godt skolemiljø. Utdanningsdirektoratet følger forvaltningsloven i
klagebehandlingen og kan prøve alle sider av saken.
Fristen for å klage på innholdet i fylkesmannens enkeltvedtak eller saksbehandlingsfeil er
tre uker fra eleven/foreldrene mottok enkeltvedtaket, jf. fvl. § 29. Det må fremgå hvilket
enkeltvedtak det klages på og den endring som ønskes. Klagen må videre være signert og
bør begrunnes, jf. fvl. § 32. Klagen bør være skriftlig og fylkesmannen kan eventuelt hjelpe til
med å utforme klagen hvis det er behov for det.
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Hvis det viser seg at skoleeier ikke gjennomfører det fylkesmannen fastsetter i sitt
enkeltvedtak, kan fylkesmannen pålegge skolen/skoleeier tvangsmulkt. Hvis fylkesmannen
ikke får skoleeier til å etterkomme enkeltvedtaket, og ikke ilegger tvangsmulkt, kan
Utdanningsdirektoratet som klageinstans ilegge tvangsmulkt for skoleeier. Hensikten med
tvangsmulkt er, i tillegg til å sørge for at det enkelte vedtak blir etterkommet, også å virke
avskrekkende og forebyggende. Se punkt 7.10.2.
Dersom tiltakene som skolen har satt inn ikke fungerer, skolen eller skoleeier ikke følger opp
slik som aktivitetsplikten krever, eller eleven igjen opplever å ikke ha et trygt og godt
skolemiljø, kan saken meldes på nytt til fylkesmannen, jf. oppll. § 9 A-6.
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