
 
 

Ansattes plikter: Kort om lovverket (opplæringsloven §9 A) 

 
Alle elever har rett på ett trygt og godt skolemiljø (opplæringsloven §9 A-2) 
 
Fra høsten 2017 er skolens ansvar for elevenes skolemiljø tydeliggjort gjennom ny paragraf i 
opplæringsloven, § 9A. De nye paragrafen gjelder alle som jobber ved skolen, ikke bare 
lærere og ledelse, og gir skolen et stort ansvar og tydelige plikter for å sørge for at elever har 
det trygt og godt på skolen. Vi har trukket ut noen viktige elementer fra lovverket, som alle 
ansatte må vite om og følge. Her finner du loven, der §9A omhandler elevenes skolemiljø:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11  
 
Utdanningsdirektoratet har laget gode og oversiktlige nettsider om skolemiljø som passer for:  

 Elever, foreldre og ansatte  
nullmobbing.no  

 Ansatte ved skolen  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/  

 
Aktivitetsplikt (§9 A-4): Alle som arbeider ved skolen skal følge med på om elevene har det 
trygt og godt på skolen, og gripe inn dersom de oppdager mobbing eller krenking. Ansatte 
skal ha et aktivt og oppmerksomt blikk, for å gripe inn tidlig dersom de observerer eller får 
melding om at en elev opplever mobbing. Det er elevens opplevelse som skal være grunnlag 
for undersøkelse. Skolen kan på ingen måte bagatellisere eller underkjenne en elevs 
opplevelse av utrygghet og mistrivsel på skolen. Dersom eleven opplever seg utrygg på 
skolen, skal skolen iverksette aktivitet.  
 
Rektor skal varsles, og skolen skal undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal rektor varsle 
skoleeier. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger og handlinger for å 
oppfylle aktivitetsplikten. Skolen skal sørge for at elevenes medvirkning. Elevens personvern 
skal ivaretas.  
 
Hvis noen som jobber i skolen ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt, eller 
eleven selv sier ifra om dette skal de undersøke saken med en gang. Dersom en elev eller 
foreldre mener at skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten, og saken er tatt opp med skolen, kan 
de melde saken til Fylkesmannen (§ 9 A-6).  
 
Informasjon og involvering  
Elevene skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for et trygt og godt 
skolemiljø. Skolen skal informere elevene og foreldrene om kapittel 9 A. Skolene skal også 
informere om aktivitetsplikta etter § 9 A-4 og 9 A-5 og om mulighet til å melde saka til 
Fylkesmannen etter § 9 A-6.  
 
Elever og foreldre kan melde ifra til Fylkesmannen  
Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldre melde saken til 
Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor og det er gått fem dager uten at skolen 
har tatt tak i saken. Fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikta etter § 9 A-4 og 9 A-5 er 
oppfylt.  
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