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HMS-håndbok for elever 
 
Innledning 
 
HMS-håndboka er en samling med dokumenter som inneholder elevenes rettigheter 
og plikter i forhold til helse, miljø og sikkerhet på skolen. Håndboka gjelder alle elever 
og ansvarlige voksenpersoner på skolen. 
 
Programområder eller avdelinger som har risikofylte forhold skal supplere skolens 
håndbok med lokale prosedyrer. 
 
Håndboka er tilgjengelig for elever og ansatte via skolens hjemmeside. 
 

1. Opplæringslovens kapittel 9a – "Elevenes 
arbeidsmiljølov" 
 
Opplæringslovens kapittel 9a, også kalt "Elevenes arbeidsmiljølov", trådte i kraft 1. 
april 2003. Kapitlet presiserer at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og 
psykososialt arbeidsmiljø. 
 
Det fysiske miljøet omfatter forhold knyttet til lokaler, utstyr og materiell som for 
eksempel 

- Inneklima 
- Støy 
- Belysning 
- Temperatur 
- Sikkerhet 
- Ergonomi 

 
Det psykososiale miljøet omfatter elevenes interesser i saker som angår lærings- og 
arbeidsmiljøet i klassen eller på skolen som for eksempel 

- Samarbeid mellom elever 
- Samarbeid mellom elever, lærere, ledere og andre ansatte på skolen 
- Trivsel eller eventuell mistrivsel 
- Mobbing, vold, trussel eller trakassering 
- Rusmisbruk 

 

Alle ansatte på skolen har et ansvar for å følge med, gripe inn og varsle rektor 
dersom elever blir krenket. Rektor har plikt til å undersøke og sette inn tiltak. Rektor 
skal informere elever og foresatte om hva som blir gjort, og elever og foresatte har en 
rett til å bli hørt. Dersom foresatte eller elever mener at skolen ikke har gjort nok og 
det har gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor, kan saken meldes til 
fylkesmannen. 

 



 2 

2. Organisering av HMS-arbeidet ved Jåttå vgs. 
 
I dette kapitlet beskrives nærmere organiseringen av HMS-arbeidet mot elever og 
hvilket ansvar og hvilke oppgaver de ulike aktørene har. 
 

 
 
 
2.1 Rektor 

 Overordnet ansvar for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved Jåttå vgs er i 
tråd med lover, regler, avtaler og målsettingene til Rogaland Fylkeskommune 
og Jåttå vgs. 

 
2.2 Systemansvarlig HMS 

 Har delegert myndighet fra rektor til å utføre internt tilsyn av HMS-systemet og 
HMS-arbeidet på Jåttå vgs. 

 Skal gi elevene i skolemiljøutvalget opplæring i HMS-håndboka. 
 
2.3 Avdelingsleder 

 Er ansvarlig for den enkelte elevs fysiske og psykososiale miljø i sin avdeling, 
de materielle verdier han/hun forvalter og for å beskytte det indre og ytre miljø. 

 Skal søke råd og hjelp fra skolemiljøutvalgsmedlemmene der det er 
nødvendig. 

 
2.4 Kontaktlærer 

 Skal gjennomgå skolereglement og gi elevene i klassen opplæring i bruk av 
HMS-håndbok for elever. 

 Påse at sikkerheten til elevene ivaretas i verksteder/undervisningsrom 

 Gjennomføre elevsamtaler. 

 Følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever eller 
foresatte i forhold til helse, miljø og sikkerhet. 

HMS-ansvarlig

Rektor

Avdelingsledere

Ansatte

Elever

Elevkontakt

Elevråd

SMU

HVO

Verneombud ansatte

AMU

Elever

HMS-systemansvarlig
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2.5 Faglærer 

 Delta i kartlegging, planlegging og den daglige drift og med å finne gode 
løsninger for elevenes læringsmiljø. 

 Gi elevene egen HMS-opplæring dersom de skal utføre risikofylt arbeid. 

 Se til at utstyr blir behandlet forsvarlig, ref. skolereglement og 
HMS/verneregler for avdelingen. 

 Følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever i forhold 
til helse, miljø og sikkerhet. 

 
2.6 Kontaktlærer elevråd 

 Sørge for at elevrådet velger representanter til skolemiljøutvalget. 

 Veilede representantene i skolemiljøutvalget i deres HMS-arbeid. 

 Ivareta elevenes interesser i saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet på 
hele skolen. 

 Følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever i forhold 
til helse, miljø og sikkerhet. 

 Delta på alle møter i skolemiljøutvalget. 
 
2.7 Elevrepresentanter i skolemiljøutvalg (SMU) 

 Er elevenes representanter i saker som omhandler elevenes fysiske og 
psykososiale skolemiljø. 

 Skal ivareta elevenes interesser i saker som angår lærings- og arbeidsmiljøet 
på hele skolen. 

 Følge opp eventuelle muntlige klager eller avviksmeldinger fra elever i forhold 
til helse, miljø og sikkerhet. 

 Bistå enkeltelever eller klasser med å ta opp eventuelle saker som dreier seg 
om det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet. 

 Varsle systemansvarlig HMS dersom man kommer over fysiske eller 
psykososiale forhold som kan være helseskadelige for elever. 

 Bringe saker som angår elevenes skolemiljø inn til møter i skolemiljøutvalg. 
 
2.8 Elevene 
Den enkelte elev skal: 

 Være med å finne gode løsninger for å utvikle et godt læringsmiljø. 

 Rette seg etter skolereglement, vedtatte rutiner og prosedyrer, og delta aktivt 
og støtte opp om skolens HMS-arbeid. 

 Bidra til fellesskap, trivsel og omsorg i klassen og på skolen. 

 Ta opp eventuelle problemer i skolehverdagen som man ikke klarer å løse 
selv med kontaktlærer eller elevrepresentant i skolemiljøutvalg. 

 Varsle kontaktlærer eller faglærer dersom man ser at elev(er) blir mobbet, 
diskriminert eller utsatt for rasisme. 
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3. Rutiner for håndtering av negative hendelser i 
skolemiljøet 
 
Skolen plikter å behandle klager/negative hendelser i skolemiljøet etter  
Opplæringslovens kap. 9a og saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven. Rutinene 
må foreligge skriftlig. 
  
Jåttå vgs har følgende rutiner: 
 

1) HMS-systemansvarlig og valgte elevrepresentanter i skolemiljøutvalg (SMU) 
skal delta i alle stadier av prosessen for å kunne påse at disse kravene følges. 

2) Det skal gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstakere og 
elever skal være i stand til å opptre i henhold til de forpliktelser som påligger 
dem i skolemiljøsaker. 

 
 

 
 
Sjekkliste: 

1. Utarbeidelse av forslag til løsning 

 Alle involverte må få informasjon om den utfordringen som 
krever et tiltak. Foresatte dersom saken gjelder elever under 
18 år. 

 HMS-systemansvarlig og elevrepresentant(er) i SMU må 
være med i en eventuell arbeidsgruppe. 

 HMS-systemansvarlig og elevrepresentant(er) må involveres 
på alle nivåer. 

 Det må fremmes alternative forslag til tiltak. 

 Tiltak(ene) må risikovurderes (arb.miljøkonsekvenser). 
 

2. Selve vedtaket 

 Vedtaket er et lederansvar (enkeltvedtak).  

 Vedtaket må evt. behandles i arbeidsmiljøutvalget (AMU) og 
skolemiljøutvalget (SMU) med særlig fokus på arbeidsmiljø-
/skolemiljøkonsekvensene. 

 Det må gå ut informasjon om vedtaket til involverte elever og 
evt foresatte dersom eleven(e) er under 18 år.   

 
3. Iverksetting av tiltak 

 Man må forsøke å bidra til at tiltakene blir best mulig for  
arbeids-/skolemiljøet. 

 Man må ivareta de ansatte og elevene på en god måte. 

Evaluering og 
Oppfølging  

Iverksetting 
av tiltak  Vedtak og 

Informasjon  

 

Rapport og 
Utarbeidelse 
av forslag til 
tiltak  

Utfordring  
kjent 

Evt involvering av verneombud og elevrepresentant(er) i SMU 

 Risikovurdering    
Behandling i 
AMU/SMU 

Tiltak som 
Reduserer risiko 

Risikovurdering 
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 AMU/SMU skal evt holdes løpende orientert. 

 Man må sørge for nødvendig informasjon. 

 Man må sørge for involvering. 

 Man må sørge for at andre relevante tiltak iverksettes. 
 

4. Oppfølging 

 Man må evaluere tiltak(ene). 

 Det må gå ut informasjon til involverte. 

 Man må ivareta personer som gjennomgår følelsesmessige 
reaksjoner. 
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4. Prosedyre ved elevskader og nestenulykker 
 
4.1 Formål 

 Sikre at eventuelt forulykkede får førstehjelp umiddelbart og i ettertid kan få 
erstatning.  

 Sikre at alle skader og alle tilløp til skader og ulykker blir registrert som ledd i 
det forebyggende HMS-arbeidet.  

 Sikre at yrkesskader meldes til rett sted. 
 
4.2 Omfang og målgruppe 
Gjelder når elever i skoletiden blir utsatt for skader eller hendelser som kunne ført til 
en ulykke med skade (nestenulykke).  
 
4.3 Rutine 
1. Alle skader og nestenulykker meldes til kontaktlærer og avdelingsleder.  
2. Ved ulykker som har medført alvorlig skade eller dødsfall skal lærer varsle rektor 

straks. Rektor skal deretter varsle Arbeidstilsynet, eventuelt andre berørte 
tilsynsmyndigheter og politiet. Dersom rektor ikke er tilgjengelig, varsles rektors 
stedfortreder. Rektor skal varsle fylkesdirektør for opplæring ved alvorlige ulykker. 

3. Hvis skaden er av slik art at den ikke kan ordnes på plassen kjøres eleven til 
legevakt. Lærer eller annen ansatt følger eleven ved behov. Ambulanse tilkalles 
hvis det er behov for dette. 

4. Foresatte til involverte elever varsles. 
5. Lærer som var til stede da hendelsen skjedde, eller kontaktlærer, skal sammen 

med elev fylle ut følgende skjema: 

 ”HMS-melding ” i QM+ 

 NAV-skjema ”Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under 
arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium” 

6. Eleven tar med begge skjemaene, samt kvitteringer for utlegg og leverer på NAV / 
skolen sender skjema til NAV på vegne av eleven. Eleven vil da få refundert 
utgifter for behandling. Skolen refunderer ingenting av utgiftene. 

7. Avdelingsleder/lærer leverer kopi av NAV skjema til administrasjonen for 
registrering.  

8. Oppstår det et krav som følge av skaden skal dette meldes forsikringsselskapet 
hvor skolens elever er forsikret. 

9. Avdelingsleder har ansvar for at det etter skader, ulykker eller tilløp til alvorlige 
skader eller ulykker foretas ny risikovurdering av arbeidet, maskiner, rom, 
omgivelser og organiseringen av arbeidet. 

10. Administrasjonen er ansvarlig for at kopi av skadeskjema arkiveres. 
11. Systemansvarlig HMS er ansvarlig for at skademeldinger tas opp i AMU der 

eventuelle forbedringstiltak diskuteres.  
 
4.4 Ansvar 

 Lærer som var til stede da hendelsen skjedde, eller kontaktlærer, er ansvarlig 
for at skaden eller nestenulykken meldes. 

 Avdelingsleder er ansvarlig for å korrigere avvik. 
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5. Prosedyre ved rusmisbruk eller mistanke om rus 
 
.5.1. Formål 

 Avdekke rus slik at alle elever, ansatte på skolen og ansatte på praksisplasser 
skal ha et trygt og rusfritt klasse og læringsmiljø. 

 Hjelpe elever som ruser seg til å slutte med det. 
 Gjennom forebyggende arbeid øke bevisstgjøringen mot rus både hos elever 

og lærere. 
 Sikre at lovverket i forhold til enkeltindivid, foresatte og skolen blir fulgt. 
 Sørge for at det er klare ansvarsforhold i behandlingen av rus saker. 

5.2. Omfang og målgruppe  

Prosedyren omfatter situeasjoner der det er mistanke om eller bekreftet at elever er 
påvirket av rusmidler*. Dette være seg på skolens område, ved utplassering i bedrift, 
ved ekskursjoner og ved andre aktiviteter i skolens regi. 

*alkohol, ulovlige medikamenter eller narkotiske stoffer. 

5.3. Rutine ved rusmistanke 

1. Elev(er), lærer, andre ansatte eller foresatte kan melde ifra ved mistanke om 
elev(er) som er påvirket av rus i undervisningen. Melding gis til kontaktlærer 
eller rådgiver som igjen er ansvarlig for å varsle avdelingsleder. Melding kan 
også gis direkte til avdelingsleder. Avdelingsleder informerer rektor. 

2. Eleven kalles inn til avklaringssamtale med kontaktlærer og 
rådgiver/avdelingsleder. Foresatte kontaktes når eleven er under 18 år.  

3. Eleven kalles inn til avdelingsleder som prøver å få til en frivillig avtale med 
eleven om urinprøve hos fastlege. Hvis eleven er umyndig skal avtalen 
signeres både av elev og foresatte. Hvis eleven er myndig skal det bes om 
samtykke til å informere foresatte. Det skal dokumenteres at samtykke gis. 

4. Elever som har inngått avtale følges opp. Kontakt med fastlege og eventuelle 
behandlingsinstitusjoner følges opp. 

5. Rådgiver kan drøfte saken med skolens kontaktperson i politiet. 
6. Eleven gis ikke tilgang til verksteder eller aktiviteter der eleven kan være til 

skade for seg selv eller andre. I disse timene gis eleven alternativ 
undervisning. Tilgang gis når skolen mener det er forsvarlig, eller når eleven 
kan dokumentere at han/ hun ikke er ruspåvirket. 

5.4. Ved bekreftet mistanke: 

Eleven innkalles til samtale med avdelingsleder/rektor. Hvis eleven erkjenner bruk av 
rusmiddel skal dette dokumenteres skriftlig. Det skal vurderes om forholdet skal 
anmeldes til politiet. Andre umiddelbare tiltak vurderes. Utover dette følges rutinene i 
punkt 4.  

5.5. Ansvar 

Alle tilsatte som oppdager eller har mistanke om at elever er ruspåvirket.  
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6. Prosedyre når en elev blir utsatt for vold, trusler eller 
mobbing/trakassering 
 
6.1 Formål 

 Å forhindre at elev(er) blir utsatt for vold, trusler eller mobbing/trakassering. 

 Å hjelpe elev(er) som blir utsatt for vold, trusler eller mobbing/trakassering. 

 
6.2 Omfang og målgruppe 

Omfatter hendelser knyttet til skolesituasjonen der elever opplever vold, trusler eller 
mobbing/trakassering (fysisk, psykisk eller digitalt). 

 Vold 
Fysisk og/eller psykisk skade på person påført av en eller flere andre. 

 Trussel 
Et verbalt angrep eller handling som tar sikte på å skremme eller skade en 
person. 

 Trakassering 
Trakassering kjennetegnes av gjentatte handlinger over en viss tid som 
skader, skremmer, plager eller sjikanerer. 

 Mobbing 
En eller flere gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen. Ved mobbing 
skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt har vanskelig for å forsvare 
seg.  

 
6.3 Rutine 

 Alle ansatte på skolen har et ansvar for å følge med, gripe inn og varsle rektor. 

 Rektor har plikt til å undersøke og sette inn tiltak 

 
 
6.4 Ansvar 

 Elev(er), ansatte eller foresatte er ansvarlig for at melde fra om vold, trusler 
eller mobbing/trakassering. 

 Rektor er ansvarlig for oppfølging, i tett samarbeid med avdelingsleder.  

 


