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1. Formål 

I rutinedokumentet «Rutinedokument for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø – 
opplæringsloven kapittel 9A» står det bl.a.: I Rogaland fylkeskommune ønsker vi at alle 
elever skal oppleve en trygg og god skolehverdag. Det er nulltoleranse for krenkelser som 
mobbing, vold, diskriminering og trakassering».  
 

I samme rutinedokument Del 2: Skolens aktivitetsplikt og Delplikt 4: Plikten til å undersøke 
saken står det at skolen har et ansvar for å undersøke saken dersom man mistenker eller har 
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Derfor er det utarbeidet en ikke-
anonym undersøkelse – trygt og godt skolemiljø.  

2. Ikke- anonym undersøkelse – trygt og godt skolemiljø 

Det er foretatt en risikovurdering av undersøkelsen- trygt og godt skolemiljø, som skolene 
gjennomfører ved mistanke om dårlig trivsel i konkrete klasser. Dette har sammenheng med 
aktivitetsplikten i §9 A-4 som pålegger skolen å undersøke hendelser som bryter med trygt 
og godt skolemiljø. Risikovurderingen har bakgrunn i Datatilsynets vedtak. 

Formålet med risikovurderingen er å kvalitetssikre at behandlingsopplegget har tilstrekkelig 
sikkerhetsnivå ut fra personvernforordningen.   
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Ut fra risikovurderingen er undersøkelsen- trygt og godt skolemiljø omarbeidet litt.  Det som 
er endret er følgende:  

• Fritekstfelt er fjernet fra undersøkelsen  

• «Mobbing» er erstattet med «trygt og godt skolemiljø»  

• Undersøkelsen inkluderer ikke navn på den eleven som mobber  

 

3. Hvordan skolen skal håndtere denne ikke-anonyme undersøkelsen- trygt og godt 
    skolemiljø 
   

• Undersøkelsen ligger i itslearning i faget “Malfag_samtykke” i mappen   
 “Undersøkelse - Trygt og godt skolemiljø”. Her ligger også en forklaring til                      
undersøkelsen.   

• Skolenes itslearningansvarlig har tilgang til å kopiere denne til eget fag på sin                      
skole.    

• Avdelingsleder/trinnleder administrerer undersøkelsen på egen skole.    

• Undersøkelsen skal ikke foretas i papirformat   

• Excelfilene, som er generert ut ifra spørreundersøkelse med svarene, skal ikke                     
lagres i systemet, men lagres i Elements for dokumentasjon.   

Undersøkelsen er ikke anonym. Det er derfor svært viktig at                      
avdelingsleder/trinnleder ved skolen er den som tar ansvar for sletting av besvarte                     
undersøkelser fra itslearning etter at resultat er hentet ut. 

 

 


