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Innspill – åpen høring 27. mars 2017 om Prop. 57 L (2016–
2017) «Endringer i opplæringslova og friskolelova 
(skolemiljø)» 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 27.000 barnevernspedagoger, 

sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

 
 
FO støtter i hovedsak forslaget. Endringene som er gjort med bakgrunn i de 
ulike høringsinnspillene på utkastet -  har bidratt til et bedre lovforslag.  
 
FO mener at det er bra med en sterkere rettsliggjøring av enkelte områder i 
skolen. Samtidig vil vi advare mot en overdreven tro på at lovregulering med 
plikter og sanksjoner alene vil bidra til et bedre psykososialt miljø.  
 
FO vil i vårt innspill kommentere på den nye bestemmelsen om 
aktivitetsplikt.  
 
Delpliktene som foreslås under §9 A-4 er bra, men slik vi forstår disse 
delpliktene –handler de først og fremst om forpliktelser knyttet til å oppdage og 
avdekke mobbing og sette inn tiltak. Delpliktene handler i mindre grad om å 
forebygge.   
 
FO hadde ønsket at det under dette punktet også hadde vært en tilsvarende 
plikt som omhandlet skolemiljøet generelt og som i større grad dreide seg om 
forpliktelser skolen har for å etablere gode psykososiale miljø. 
 
I § 9 A-3 annet ledd, står det noe om skolens ansvar for et godt skolemiljø. I 
Folkehelseloven og forskrift til denne vedr miljørettet helsevern i skoler og 
barnehager, finnes det også tydelige bestemmelser knyttet til psykososialt 
arbeidsmiljø. 
 
Med bakgrunn i dette og at man i lovutkastet velger å være så konkret på de 
ulike pliktene under §9 A – 4, mener FO at det hadde vært naturlig at man også 
her var mer konkret og forpliktende når det gjelder forebygging.  I den 
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forbindelse mener vi at skolen og skoleeierne må ta et større ansvar også for å 
etablere gode skolemiljø hvor det enkelte barn trives og blir hørt. For å få til en 
best mulig skole for alle, er FO derfor opptatt av tiltak for utvikling av bedre og 
rett kompetanse, kultur og holdninger hos både de som jobber i skolen, med 
skolespørsmål og i samfunnet forøvrig.  
 
Noen av de viktigste tiltakene for å få en inkluderende og mobbefri skole mener 
vi derfor er: 
 

- Nok og godt kvalifiserte lærere som har tid og rom til å se og følge opp 
alle elever 
 

- Norm for klassestørrelse bør lovfestes 
 

- Lovfesting av sosialfaglig kompetanse i skolen 
FO mener det er godt dokumentert at en tverrfaglig skole bidrar til bedre     
læringsmiljø for elevene. En tverrfaglig skole som innebærer bruk av helse 
og - sosialfaglig kompetanse sikrer tidligere innsats og bedre oppfølging og 
kan bidra til at barn og unge som av ulike årsaker er utsatte og sårbare, får 
sikret sine rettigheter etter opplæringsloven.  

 
Enkeltvedtak: 
 
FO var i vårt innspill til utkastet, i mot forslaget om å fjerne bruken av 
enkeltvedtak da vi var redd det skulle svekke elevenes rettsvern. Vi vil fortsatt 
advare mot å fjerne bruk av enkeltvedtak som det primære for å sikre 
rettsikkerhet. Når man allikevel velger å opprettholde forslaget, er vi fornøyd 
med at det i endelig lovutkast stilles et tydeligere krav om dokumentasjon.  
 
 
 Med vennlig hilsen 
 
 
Sign              sign 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 
 
 
 
 
 


