
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/868   

Sakstittel:  FORSKRIFT TIL KOMMUNALT ORDENSREGLEMENT FOR 

GRUNNSKOLENE I LEBESBY KOMMUNE OG  KOMMUNAL FORSKRIFT TIL 

OPPFØLGING AV §9A I OPPLÆRINGSLOVEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Forskrift til kommunalt ordensreglement forgrunnskolene i Lebesby kommune vedtas iht 

forslag av 24.09.17, og gjøres gjeldende fra 17.10.17 

 

 

Kommunalt forskrift til oppfølging av §9A i Opplæringsloven  vedtas iht  forslag av 24.09.17, 

og gjøres gjeldende fra 17.10.17 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

- Forslag til «Forskrift til kommunalt ordensreglement forgrunnskolene i Lebesby» av 

24.09.17 

- Forslag til «Kommunalt forskrift til oppfølging av §9A i Opplæringsloven»  av 24.09.17 

 

 

Andre dokumenter: 

- Høringsbrev sendt ut til skoler v/ansatte, elever og skolens medvirkningsorgan datert 

13.09.17 

- Opplæringslov §9A 

- Informasjon til foreldre om §9A om elevenes skolemiljø 

- Høringsuttalelse fra Lebesby oppvekstsenter 

- Høringsuttalelse fra Kjøllefjord skole 

 

Faktaopplysning: 

Den 22.mai 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder 

fra 1.august 2017.   

 

I henhold til § 9 A-10 skal kommunen gi forskrift til ordensreglement for den enkelte skole.  

Lebesby kommune har ikke hatt kommunal forskrift til skolereglement, dette har vært 

utformet og vedtatt ved den enkelte skole i skolens egne medvirkningsorgan. Skoleeier skal 

følge vedtatte lover og regler, sektormyndighet  har derfor utformet forslag til kommunal 

forskrift om skolereglement som skal gjelde alle skolene.   

 

 

Da forslaget ble utformet ble det også lagt inn føringer knyttet til oppfølging av §9 A mht 

elevenes skolemiljø.  Dette var også med da dokumentet ble sendt ut på høring. 

Sektormyndighet ba om veiledning fra Fylkesmannen for å sikre at forslått forskrift var i tråd 



med lovverket. I den forbindelse fikk man veiledning om å skille mellom forskrift til 

ordensreglement og forskrift til oppfølging av §9A i opplæringsloven.   

 

 

Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at 

elevene trives og kan lære best mulig. De nye reglene gir eleven en individuell rett til et trygt 

og godt skolemiljø, og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen 

skal behandle sakene på best mulig måte. 

 

På bakgrunn av dette er det to forskrifter som legges frem til politisk behandling.  De legges 

frem i samme sak fordi høringsuttalelsene ble gjort med utgangspunkt i ett dokument.  Denne 

løsningen er valgt fordi det ikke foreligger noen endring av innholdet selv om dette er nå er i 

to ulike dokument.   

 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har ikke forskrift til ordensreglement jamfør § 9 A-10 i Opplæringsloven, 

det er derfor nødvendig at dette kommer på plass så raskt som mulig. Ordensreglementet skal 

sikre at alle elever i Lebesby kommune har et trygt og godt opplæringsmiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring slik dette er nedfelt i opplæringsloven § 9 A-2. Forslag til 

ordensreglement som er lagt frem skal gjelde alle skolene i Lebesby kommune, i tillegg kan 

de utforme lokalt reglement hvis dette er nødvendig. Det må da skje i tråd med lovverk, 

kommunal forskrift og ved bruk av skolens medvirkningsorgan.  

 

Oppfølging av §9A 

Endringene i opplæringsloven §9A gir skoleeier større ansvar og plikter i forhold til elevenes 

psykiske og fysiske skolemiljø.  Det er nødvendig for skoleeier å legge føringer for hvordan 

dette skal følges opp i den enkelte skole. Felles forskrift skal sikre at alle elever i Lebesby 

kommune har et trygt og godt opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring slik dette 

er nedfelt i opplæringsloven § 9 A-2. 

 

Det stilles strenge krav til aktivitetsplikt, brudd på denne kan innebære straff med fengsel og 

bøter for både skoleeier, rektorer og den enkelte lærer. Gjennom å vedta en kommunal 

forskrift som omhandler elevenes skolemiljø, gir skoleeier tydelige føringer for hvordan den 

enkelte skole skal følge opp vedtatt lov. Dette vil gjøre det enklere å kvalitetssikre arbeidet i 

den enkelte skole, samt følge opp når dette er nødvendig. 

 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Lise Birgitte Øfeldt 

  Oppvekstsjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 



 


