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Sekretærens innstilling:
 Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Forebygging, avdekking og oppfølging av
mobbing i skolen Trysil kommune» til etterretning.
 Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger i rapporten.
 Kommunestyret ber rådmannen møte i kontrollutvalget våren 2020 for å orientere om hva som er
gjort i forhold til revisors anbefalinger i rapporten.

Trysil kommune
Kristin Moe
sekretær
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
Kontrollutvalget vedtok i sak PS 17/34, den 18.10.2017 å bestille en forvaltningsrevisjon rettet mot
Forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing i Trysil kommunes grunnskoler. Formålet med
forvaltningsrevisjonen var å undersøke skolens rutiner og praksis rettet mot forebygging, avdekking og
oppfølging av mobbing.

Vurdering
Barn og unge tilbringer store deler av de tidlige fasene i livet i grunnskolen, og de aller fleste går på
offentlige skoler. Det er vist til sammenheng mellom læringsutbytte og hvordan elevene har det i
skolehverdagen, det er og vist til sammenheng mellom opplevd mobbing og psykiske og fysiske
utfordringer senere i livet. Den nasjonale satsingen på et tydelig regelverk for å skjerpe arbeidet med
mobbing er blant annet eksemplifisert gjennom endringene i Opplæringslovens kapittel 9 A om elevenes
psykososiale miljø, som trådte i kraft 1. august 2017.
Formålet med en forvaltningsrevisjon med fokus på mobbing i skolene i Trysil er å finne ut av hvordan
skolene i Trysil arbeider med å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og å forbedre elevenes
psykososiale miljø i det daglige arbeidet. Dette er besvart gjennom følgende problemstilling:
«I hvilken grad arbeider Trysil kommunes systematisk med å forebygge, avdekke og følge opp mobbing i
grunnskolen?»
På bakgrunn av de vurderinger og konklusjoner som er gjort i revisjonsprosjektet anbefaler revisor
kommunen å vurdere følgende:
1. Tiltak for å gjøre noe med uheldige utviklingstrekk i undersøkelsen «Ungdata» som angår
psykiske utfordringer. Opplæringslovens kapittel 9 A-2 stadfester at «Alle elever har rett til et trygt
og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring». Dette faller dermed inn under skolenes
lovfestede oppgaver.
2. Tiltak for å bedre arbeidet mot digital mobbing, samt å eventuelt forhindre mobbing på skolevei
eller skolebuss.
3. Å utarbeide standardiserte planer for godt skolemiljø, forebygging, avdekking og oppfølging av
mobbing. Gjennomgang av skolenes planer for det sosialpedagogiske skolemiljøet tydet på at det
er forskjeller mellom skolenes planarbeid for et trygt og godt skolemiljø. Rektorene bør sørge for
at planene er oppdaterte i henhold til gjeldende lovverk.

Konklusjon
Viser ellers til vedlagte rapport utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS.

