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Sammendrag

Utdanningsdirektoratet har gjennomført tilsyn med Rudolf Steinerskolen Nesodden som 
er en frittstående skole i Nesodden kommune i Akershus. Skolen har 284 elever fordelt 
på 1. til 10. trinn. Temaet for tilsynet er styring og elevenes læring og skolemiljø.

Styrets sammensetning og møte- og uttalerett

Det er ikke dokumentert at skolens styre er oppnevnt i tråd med skolens vedtekter. 
Skolen gir møte- og uttalerett i styremøtene for daglig leder og representanter for 
Nesodden kommune, elevrådet, FAU, lærerne og andre ansatte.

Opplæringen i fag

Skolen sikrer ikke at alle lærerne knytter innholdet i opplæringen til kompetansemålene i 
det enkelte faget. Videre sikrer ikke skolen at alle lærerne informerer elevene om målene 
for opplæringen og hva de vektlegger når de vurderer eleven sin kompetanse i faget.

Alle elever som mottar spesialundervisning får en individuell opplæringsplan (IOP). De 
individuelle opplæringsplanene samsvarer med enkeltvedtakene elevene har fått fra 
kommunen. I planene står det egne mål for opplæringen hvis opplæringen skiller seg fra 
læreplanen til steinerskolene. Skolen sørger for at spesialundervisningen blir samordnet 
med den opplæringen som klassen får.

Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

Lærerne veileder ikke alltid elevene om hvilke kompetansemål de gir opplæring i. I 
spesialundervisning veileder lærerne om målene i den individuelle opplæringsplanen.

Lærerne gir ikke alltid tilbakemeldinger til elevene om hva de må gjøre for å øke 
kompetansen sin i faget. Lærerne gir heller ikke alltid elevene veiledning om hva de må 
gjøre for å øke kompetansen sin i faget. Vi har i tillegg sett at ikke alle lærere involverer 
elevene i vurderingen av sitt eget arbeid i faget.

Elevene fra og med åttende trinn får skriftlige halvårsrapporter for hvert halvår. Skolen 
sikrer at lærerne gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om 
hvordan elevene kan øke kompetansen sin, i disse halvårsrapportene.

Alle elevene som mottar spesialundervisning får en årsrapport hvert år. Skolen sikrer at 
årsrapportene inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.

Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og 
spesialundervisning

Skolen sikrer at lærerne vurderer arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø for 
alle elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den vanlige opplæringen. Skolen 
endrer og tilpasser opplæringen for disse elevene.

Skolen sikrer at det blir vurdert spesialundervisning dersom endringene og tilpasningene 
ikke gir eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Skolen har sørget for at lærerne 
alltid melder behov for spesialundervisning til daglig leder.

Elevenes skolemiljø

Skolen sikrer ikke den vet nok om hvordan den enkelte elev har det på skolen. Skolen 
sikrer heller ikke at det blir satt i verk forebyggende tiltak basert på kjennskapen de har 
om hvordan elevene opplever skolemiljøet.
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Skolen oppfyller ikke kravet om at alle som jobber på skolen skal forstå hva som ligger i 
elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø og forstå når retten kan være brutt.

Ledelsen ved skolen har gjort lærerne kjent med sine plikter når de får mistanke om eller 
kjennskap til mobbing ved skolen. Når det gjelder andre krenkelser enn mobbing, sikrer 
ikke skolen at de ansatte er kjent med sin plikt til å

 gripe inn om mulig, og til hvordan de skal gripe inn
 varsle daglig leder, og hvordan de skal varsle daglig leder
 undersøke forholdet, og til hvordan de skal undersøke forholdet.

Ledelsen ved skolen har bestemt hvordan de skal følge opp varslinger fra ansatte og de 
følger opp de varslingene de får med tiltak. Skolen har imidlertid for høy terskel for hva 
lærerne skal varsle til daglig leder, siden bare mobbing skal varsles. Dette kan føre til at 
elever blir meldt til daglig leder for sent og at nødvendige tiltak ikke blir satt i verk tidlig 
nok.

Skolen sikrer ikke at elevrådet blir informert om alt som er viktig for skolemiljøet. De 
sikrer heller ikke elevrådet så tidlig blir tatt med i arbeidet med skolemiljøtiltak.

Skolen har ikke praksis for å evaluere det samlede arbeidet med det psykososiale 
skolemiljøet.

Styrets forsvarlige system

Styret ved skolen oppfyller ikke kravet om å ha et forsvarlig system for å vurdere om 
skolen oppfyller kravene i friskoleloven og forskriftene til loven. Styret har heller ikke et 
forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene.
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1 Innledning

Vi fører tilsyn med skoler som er godkjent etter lov om frittstående skoler (friskoleloven), 
jf. § 7-2 første ledd.

I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller

 friskoleloven med forskrifter,
 forutsetninger i skolens godkjenning, og
 annet regelverk som friskoleloven med forskrifter eller skolens godkjenning viser til.

Dersom skolen ikke følger regelverket, kan vi benytte reaksjoner mot skolen. Vi kan 
pålegge retting, holde tilbake statstilskudd, kreve tilbakebetaling av statstilskudd eller 
trekke tilbake skolens godkjenning, jf. friskoleloven § 7-2 a. Vi kan i særlig alvorlige 
tilfeller pålegge karantene rettet mot skolen eller den ansvarlige personen, jf. 
friskoleloven § 7-2 b.

Styret er skolens øverste organ, jf. friskoleloven § 5-2. Styret er derfor ansvarlig for at 
skolen følger opp eventuelle reaksjoner og retter brudd på regelverket.

Våre tilsyn med friskoler er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at tilsynet 
skal gjennomføres i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven.

1.1 Kort om Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden

Rudolf Steinerskolen Nesodden ligger i Nesodden kommune, i Akershus fylke.

Skolen er godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b "anerkjend pedagogisk 
retning". Skolen er godkjent for 420 elever på 1.-10. årstrinn.

Per 1. oktober 2016 hadde skolen 286 elever på 1.-10. årstrinn. For våren 2017 har 
skolen mottatt tilsammen 11 982 961,- i statstilskudd (elevtilskudd).

Foruten årlig kontroll av skolens årsregnskap, har vi tidligere ført tilsyn med 
"Gjennomføring av nasjonale prøver" og dette tilsynet er ikke avsluttet. Vi har i tillegg 
ført tilsyn med «Skolens organisering av 1. trinn», og det var bakgrunnen for at vi åpnet 
dette tilsynet.

1.2 Om gjennomføring av tilsynet med Stiftelsen Rudolf 
Steinerskolen Nesodden

Vi åpnet tilsyn med Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden i brev av 19.12.2016. Dere 
ble pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre 
tilsynet.

Temaet for tilsynet er Styring og elevenes læring og skolemiljø. Vi har kontrollert 
følgende undertemaer:

 Styrets sammensetning og møte- og uttalerett, jf. friskoleloven § 5-1 første og annet 
ledd.

 Skolens arbeid med opplæring i fag, jf. friskoleloven §§ 2-3 og 3-6
 Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte, jf. friskoleloven §§ 2-3 og 3-6.
 Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning, jf. 

friskoleloven §§ 2-3 og 3-6
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 Elevenes skolemiljø: forebyggende arbeid og aktivitetsplikten, jf. friskoleloven § 2-4 
annet ledd jf. opplæringsloven §§ 9 A-2, 9 A-3 og 9 A-4.

 Elevenes skolemiljø: Informasjon, involvering og evaluering, jf. friskoleloven § 2-4 
andre ledd jf. opplæringsloven §§ 9 A-3, 9 A-8 og 9 A-5. 

 Styrets system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd i skolens praksis.

Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket.

Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 21.06.2017. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner. Skolen har gitt tilbakemelding innen fristen 01.09.2017. 
Skolen har ikke kommet med merknader til innholdet i den foreløpige rapporten.

1.3 Om tilsynsrapporten

Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg i hovedsak på opplysninger som kommer 
frem i:

 dokumentasjonen dere har sendt inn (se oversikt i vedlegg)
 informasjonen fra våre egne systemer og offentlige registre
 informasjonen på skolens nettsted
 intervjuene med elever, elevrådet, foreldreutvalget, lærere og andre ansatte, ledere 

og styreleder.

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Dere 
kan klage på enkeltvedtaket etter forvaltningslovens regler. Se mer om klagemulighet 
nedenfor.

Tilsynsrapportene er et offentlig dokument. Vi publiserer våre tilsynsrapporter på 
tilsynsrapporter.udir.no.
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2 Styrets sammensetning og møte- og uttalerett

2.1 Rettslige krav

Styrets sammensetning

Friskoler godkjent etter friskoleloven skal ha et styre som øverste ansvarlige organ, og 
styret skal være oppnevnt i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir drevet etter. 
Dette følger av friskoleloven § 5-1 første ledd.

Styret er ansvarlig for å drive skolen i samsvar med friskoleloven med forskrifter og 
skolens godkjenning, jf. § 5-2 første ledd.

Tilsynet er i denne sammenheng begrenset til kontroll av om skolen har oppnevnt styret i 
samsvar med foretakets egne vedtekter. 

Møte- og uttalerett

Friskoleloven § 5-1 andre ledd gir møte- og uttalerett på styremøtene til daglig leder og 
personer fra nærmere angitte interessegrupper. Disse er:

a) en representant for vertskommunen/fylkeskommunen
b) en representant for elevrådet
c) en representant for foreldrerådet
d) en representant for undervisningspersonalet
e) en representant for andre tilsatte ved skolen
f) daglig leder

Formålet med å gi gruppene i punkt a-e møte- og uttalerett, er å sikre dem informasjon 
om - og innflytelse på - styrets avgjørelser. Dette gjelder selv om enkelte av styrets 
medlemmer tilhører de samme interessegruppene, fordi de kan ha ulike interesser i 
enkelte saker. Representantene for interessegruppene skal representere og uttale seg på 
vegne av denne gruppen, mens det bare er styremedlemmene som har et formelt 
styreansvar. Alle representantene har rett til å være til stede under møtene i styret 
uansett hvilke saker som skal opp til behandling. Hvis en av representantene, typisk fra 
elevrådet, ikke er myndig, skal styret sørge for at denne representanten forlater møtet 
under behandling av saker der det er taushetsplikt etter lov og forskrift, jf. friskoleloven 
§ 5-1 fjerde ledd. Alle representantene har rett til å si sin mening, og til å få sine 
uttalelser protokollført.

For å sikre en betryggende saksbehandling skal innkalling til styremøtene og referat fra 
møtene sendes til alle styremedlemmene, representantene for de ulike 
interessegruppene og daglig leder. Innkallingen må sendes i god tid. Dette sikrer at alle 
kan forberede seg til møtet, for eksempel ved å diskutere agendaen med gruppen de 
representerer.

2.2 Våre observasjoner og vurderinger

Styrets sammensetning

Våre observasjoner og vurderinger

Rudolf Steinerskolen Nesodden er en stiftelse. Etter skolens vedtekter skal styret bestå 
av syv medlemmer som velges for en periode på to år. Valg skal gjøres skiftevis slik at 
styrets medlemmer utgår skiftevis. Fire av medlemmene skal velges av skolens 
kollegium og minst to av disse medlemmene skal være medarbeidere ved skolen. Videre 
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skal tre av medlemmene velges av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og minst ett av 
disse medlemmene skal ha barn ved skolen. Styret velger selv hvem som skal være 
styrets leder.

I forkant av tilsynet sendte skolen inn dokumentasjon som viste hvilke syv personer som 
var valgt som styremedlemmer. Opplysningene fra skolen samsvarte med opplysningene 
i Enhetsregisteret.

I intervjuene ble det bekreftet at FAU hadde valgt tre medlemmer til styret i tråd med 
vedtektene. Når det gjaldt valg av fire medarbeidere ved skolen kom det frem i 
intervjuene at lærerkollegiet hadde opprettet en valgkomite som valgte representanter til 
styret. Valgkomiteen ble opprettet for noen år siden, men det har ikke vært de samme 
personene som har sittet i komiteen siden den gang. Medlemmene har vært på nyvalg og 
det har vært utskiftninger. Skolens vedtekter regulerer ikke hvordan skolens kollegium 
skal gå frem når de skal velge sine fire representanter til styret. Vi legger derfor til grunn 
at vedtektene åpner for å bruke en ordning med valgkomite.

Vi har fått tilsendt protokoll fra nytt årsmøte i foreldreforeningen ved skolen 20. april 
2017. Det går frem av vedlegg til protokollen at FAU har valgt tre nye navngitte 
medlemmer til styret. Referatene fra de siste styremøtene viser at disse representantene 
deltar som styremedlemmer.

I intervju med ledelsen 1. juni 2017 forteller ledelsen at skolen har satt i gang et arbeid 
når det gjelder styremedlemmer som skal velges av skolens kollegium. Valgkomiteen har 
foreslått kandidater som skulle presenteres på lærermøtet samme dag. Selve valget 
skulle etter planen gjennomføres uken etter at kandidatene var presentert.

Opplysningene fra skolen samsvarer ikke lenger fullt ut med opplysningene i 
Enhetsregisteret. Det går frem av vedtektene at skolen velger styremedlemmer 
skiftesvis, og de medlemmene som har blitt valgt våren 2017 har derfor tiltrådt styret 
allerede. Siden de nye medlemmene har tiltrådt styret, kan ikke skolen vente med å 
oppdatere opplysningene i Enhetsregisteret.

Vi vurderer at manglende samsvar mellom opplysningene fra skolen og opplysningene i 
Enhetsregisteret, gjør det uklart hvem som er valgt som styremedlemmer. På denne 
bakgrunn finner vi det ikke dokumentert at skolen sitt styre er oppnevnt og sammensatt 
i samsvar med stiftelsens vedtekter.

Konklusjon

Skolens styre anses ikke oppnevnt i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen drives 
etter, jf. friskoleloven § 5-1 første ledd.

Representanter med møte- og uttalerett

Våre observasjoner og vurderinger

Innkallingene og referatene vi mottok før tilsynsbesøket viste at det bare var daglig leder 
og representanten fra Nesodden kommune som deltok med møte- og uttalerett.

Skolen opplyste i dokumentasjonen at elevrådsleder og vararepresentanten blir invitert 
til styremøte én gang i året der hovedtema er elevrådets arbeid. Intervju bekreftet dette. 
Elevrådet har ifølge skolen tidligere år sagt seg fornøyd med at de blir representert av 
sosiallæreren som er deres lærerkontakt i elevrådet. De har ifølge skolen ikke ønsket å 
delta i styremøtene selv.

Vi viser til at skolen skal sende innkalling med saksdokumenter og referat til en 
representant for elevrådet. Det er bare taushetsbelagte opplysninger representanten for 
elevrådet ikke skal ha.
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Vi har i ettertid mottatt innkallinger og referat fra styremøtene som er avholdt etter 
tilsynsbesøket. Det går frem at elevrådslederen og vararepresentanten har blitt kalt inn 
til alle styremøtene som er avholdt fra og med 9. februar 2017. I intervju med ledelsen 
1. juni 2017 ble det bekreftet at skolen nå kaller inn representanter for elevrådet til alle 
styremøter. Skolen sender dem også saksdokumenter og referat fra møtene. Skolen 
oppfyller dermed kravene til møte- og uttalerett for en representant for elevrådet.

Fire av styremedlemmene er valgt av de ansatte og tre av styremedlemmene er valgt av 
FAU. Da vi var på stedlig tilsynsbesøk hos skolen, ble ikke andre representanter fra de 
ansatte eller FAU innkalt til styremøtene.

Det går frem av de nye innkallingene at skolen har kalt inn leder og vararepresentant for 
FAU til alle styremøtene som er avholdt fra og med 9. februar 2017. I intervju har vi fått 
bekreftet at de i tillegg mottar saksdokumenter og referat fra styremøtene. Skolen 
oppfyller dermed kravene til møte- og uttalerett for representanter for FAU.

Videre har skolen begynt å sende innkalling med saksdokumenter og referat til 
representanter fra undervisningspersonalet og de andre ansatte. Referatet fra lærermøtet 
20. april 2017 viser at lærerne har valgt sin representant. Videre viser referatet fra 
lærermøtet 27. april 2017 at de andre ansatte har valgt sin representant.

Utdanningsdirektoratet finner at skolen oppfyller kravene om at det skal gis møte- og 
uttalerett til representanter som er opplistet i friskoleloven § 5-1 andre ledd. 

Konklusjon

Skolen oppfyller kravene til møte- og uttalerett for daglig leder og representanter for 
elevrådet, FAU, Nesodden kommune, undervisningspersonalet og andre ansatte, jf. 
friskoleloven § 5-1 andre ledd.

Innkalling til og referat fra styremøtene

Våre observasjoner og vurderinger

Styreleder eller daglig leder sender ut innkalling til styremøtene én uke før styremøtet. 
Det går frem av intervjuer at alle saksdokumentene vanligvis er vedlagt innkallingen. Det 
blir også sendt ut referat fra styremøtene.

Konklusjon

Skolen sender innkalling med saksdokumenter til styremøtene i tilstrekkelig god tid før 
styremøtet. Skolen sender også ut referat fra møtene. Denne praksisen er i samsvar med 
friskoleloven § 5-1 andre ledd.

3 Skolens arbeid med opplæring i fag

3.1 Rettslige krav

Daglig leder skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget

Skolen skal drive virksomheten sin etter godkjente læreplaner, jf. friskoleloven § 2-3. 
Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på kompetansemålene i 
læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Daglig leder må organisere skolen slik at dette 
blir ivaretatt, jf. friskoleloven § 4-1.

Daglig leder skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål 
for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av elevens kompetanse.
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Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre 
opplæringen, jf. forskrift til friskoleloven § 3-11. Eleven skal kjenne til hva som er 
målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes 
kompetanse, jf. forskrift til friskoleloven § 3-1 tredje ledd. Det betyr at elevene må 
kjenne til kompetansemålene i læreplanene for fagene. De skal også kjenne til hva 
læreren vektlegger når læreren vurderer et arbeid. Daglig leder må organisere arbeidet 
for å sikre at undervisningspersonalet informerer elevene om hva de vektlegger i 
vurderingene av elevenes prestasjoner.

Daglig leder skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i 
faget og de individuelle opplæringsmålene i IOP-en.

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter skolens 
godkjente læreplan, jf. friskoleloven §§ 2-3 og forskrift til friskoleloven § 3-1 tredje ledd. 
Daglig leder må sikre at elevene får opplæring i alle kompetansemålene på hovedtrinnet 
/ i faget gjennom opplæringsløpet. En elev som får spesialundervisning, kan ha unntak 
fra kompetansemålene i skolens godkjente lærerplan, jf. friskoleloven § 3-6, jf. 
opplæringsloven § 5-5. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal da fremgå av en 
individuell opplæringsplan (IOP). I slike tilfeller må skolen sikre at elevens opplæring 
dekker de individuelle opplæringsmålene.

Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får 
spesialundervisning, jf. friskoleloven § 3-6 første ledd, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må 
fremgå av IOP-en hvilket tidsintervall den gjelder for.

Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 
opplæringen, og synliggjøre eventuelle avvik fra godkjent læreplan.

IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen, og vise hvordan opplæringen skal 
gjennomføres, jf. friskoleloven § 3-6 første ledd, jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for 
innholdet i opplæringen gjelder så langt de passer for spesialundervisningen. Dette kan 
medføre at målene for opplæringen avviker fra kompetansemålene i skolens godkjente 
læreplan.

Før kommunen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide en 
sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i 
opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som 
gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på 
den sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om 
spesialundervisning fastsetter rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP-en. 
IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtak om spesialundervisning.

IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra godkjent 
læreplan, og skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at IOP-en er 
samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.

Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for 
spesialundervisning så langt de passer, jf. friskoleloven § 3-6 første ledd jf. § 5-5 i 
opplæringsloven. Skolen skal legge vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de 
opplæringsmålene som er realistiske innenfor det samme totale undervisningstimetallet 
som for andre elever, jf. friskoleloven § 3-6 første ledd jf. opplæringsloven § 5-1. Den 
individuelle opplæringsplanen skal vise målene for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-
5. Dersom vedtaket om spesialundervisning ikke inneholder avvik fra skolens godkjente 
læreplan, eller bare angir færre kompetansemål i et fag enn i skolens godkjente 
læreplan, må også dette komme klart frem i IOP-en. Det må komme klart frem i hvilke 
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fag eller deler av fag eleven eventuelt skal følge den ordinære opplæringen (i klassen). 
Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og den 
ordinære opplæringen skal ses i sammenheng i slike tilfeller. Fremgangsmåten må være 
innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle IOP-en og for å gjennomføre 
opplæringen.

3.2 Våre observasjoner og vurderinger

Sikrer daglig leder at undervisningspersonalet knytter innholdet i opplæringen 
til kompetansemålene i det enkelte faget?

Våre observasjoner

Gjennom dokumentasjonen og intervjuer med ledelsen og lærerne, har vi fått 
informasjon om at mange fag undervises i perioder. En periode varer vanligvis i to til 
seks uker, avhengig av hvilket fag det dreier seg om. For disse fagene utarbeider 
faglærerne periodeplaner. Periodeplanene vi har mottatt viser at det varierer fra fag til 
fag om planen knytter temaene for perioden til kompetansemål i faget.

Både ledelsen og lærerne opplyste i intervjuene at undervisningspersonalet skal levere 
årsplaner til ledelsen. Skolen har en mal for hva som skal være med i årsplanen som 
lærerne bruker. I årsplanene går det frem hva som skal være innholdet i opplæringen i 
faget og hvordan elevene skal jobbe med dette i løpet av skoleåret. Innholdet er ikke 
knyttet til kompetansemål i faget. Ledelsen og flere lærere opplyste at årsplanen skal 
leveres til pedagogisk leder som skal godkjenne planene. Det kom også frem at 
årsplanene blir sendt til foreldrene og gjennomgått for klassene av klasselærer. Videre 
kom det frem i intervjuer med ledelsen at daglig leder blir informert om at årsplanene er 
utarbeidet og at elever og foreldre har fått planene.

Vi har i tillegg mottatt et dokument kalt lokal læreplan i alle de fagene vi har sett på i 
tilsynet. I intervjuer med ledelsen og lærere går det frem at årsplanen har vært 
obligatorisk, mens lokal læreplan har blitt innført i forbindelse med tilsynet. I enkelte fag 
på ungdomstrinnet har imidlertid lokal læreplan blitt brukt tidligere også. Det går frem av 
intervjuer med lærere at den lokale læreplanen overlapper delvis årsplanen i faget, men 
at dokumentene er ulike i utformingen.

En gjennomgang av de lokale læreplanene vi har mottatt viser at disse planene oppgir 
kompetansemålene og innholdet i faget. I flere av planene er innholdet imidlertid veldig 
løselig knyttet til hvert kompetansemål, slik at planen ikke viser om alle målene er 
dekket eller ivaretatt. I flere av planene ser det ut som om opplistingen av mål gjelder 
alle målene som elevene skal ha nådd ved slutten av hovedtrinnet, uten at det går frem 
hvilke mål som er valgt ut for det trinnet som planen gjelder for. Noen av planene er i 
tillegg ganske summariske eller overfladiske på flere deler av innholdet. I intervju 
forteller en lærer at de ikke har hatt tradisjon for å oppgi kompetansemål i skolens 
planer, og at dette derfor var ganske fremmed for lærerne.

Skolen har ukentlige lærermøter der alle lærerne møter, og trinnmøter/seksjonsmøter 
der lærerne på trinnet møter. I intervjuene opplyser ledelsen og lærere at det 
pedagogiske arbeidet er tema i disse møtene.

I intervjuene med ledelsen og flere lærere kom det frem at de evaluerer opplæringen på 
slutten av skoleåret. Da går de igjennom hvilke mål de har jobbet med og hva som 
eventuelt ikke er gjort i tråd med årsplanen.

Ledelsen forteller i intervjuene at de snakker om læreplanarbeidet i lederrådsmøter. 
Daglig leder mottar en del rapportering om arbeidet med opplæringen i fag, men ledelsen 
anser at det per i dag er det noen svakheter når det gjelder rapportering til daglig leder.
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Våre vurderinger

Det er daglig leder som har ansvaret for at innholdet i opplæringen er knyttet til 
kompetansemålene. Ved Rudolf Steinerskolen Nesodden er utførelsen av denne 
oppgaven delegert til pedagogisk leder. Det går frem av stillingsbeskrivelsen til 
pedagogisk leder og det kommer frem under intervjuer med ledelsen og lærere.

Vi ser at daglig leder har etablert føringer i sitt arbeid, via delegasjonen, med å sikre at 
lærerne knytter innholdet i opplæringen til kompetansemålene. Lærerne skal utarbeide 
planer for opplæringen og de har maler for dette. Pedagogisk leder skal godkjenne 
planene. Lærerne og ledelsen har opplyst at lærerne har ukentlige kollegiemøter der de 
diskuterer pedagogiske temaer.

Planene skolen har utarbeidet sikrer ikke i tilstrekkelig grad at lærerne knytter innholdet i 
opplæringen til kompetansemålene i det enkelte faget. Skolen har ikke gitt andre føringer 
for arbeidet som ivaretar dette.

I årsplanene vi har fått tilsendt går det frem hva som skal være innholdet i opplæringen i 
faget i løpet av skoleåret. Flere av disse planene er gode på å konkretisere innholdet i 
opplæringen, men innholdet er ikke knyttet til kompetansemål i faget.

Skolen har innført et dokument kalt lokal læreplan som ikke er innarbeidet for alle trinn. 
Her skal lærerne knytte innholdet i opplæringen til kompetansemålene i faget. De lokale 
læreplanene oppgir kompetansemålene og innholdet i opplæringen, men i flere av 
planene er ikke innholdet knyttet tydelig nok sammen med kompetansemål. Planene er 
dermed ikke egnet som et verktøy for at ledelsen skal kunne se sammenhengen. Noen 
av planene er i tillegg for summariske eller overfladiske når det gjelder hva som skal 
være innholdet i opplæringen.

På bakgrunn av intervjuer med ledelsen legger vi til grunn at daglig leder får en del 
informasjon om arbeidet med læreplaner i ledermøtene. Daglig leder blir informert om at 
årsplanene er utarbeidet og delt ut til foreldre og elever. Det er imidlertid ikke gitt 
føringer for hva pedagogisk leder skal kontrollere når hun går igjennom planene og hva 
hun skal rapportere videre til daglig leder.

Vi mener at ledelsen gjennom å innføre obligatoriske planer har lagt føringer for hvordan 
lærerne skal knytte opplæringen til kompetansemålene. Dette er noe skolen jobber med i 
møtene til lærerkollegiet, men det å knytte opplæringen til kompetansemålene i alle fag 
er ikke innarbeidet fullt ut i praksis per i dag. Når det gjelder oppfølgingen av om lærerne 
gjør denne jobben, mener vi at daglig leder ikke har systematisk oppfølging for å 
avdekke eventuelle mangler.

Konklusjon

Daglig leder sikrer ikke i tilstrekkelig grad at undervisningspersonalet knytter innholdet i 
opplæringen til kompetansemålene i det enkelte faget.

Sikrer daglig leder at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne 
til a) mål for opplæringen? b) hva som blir vektlagt i vurderingen av elevenes 
kompetanse?

Våre observasjoner

Det går frem av intervjuer med ledelsen at lærerne har en periodeplan for hver periode i
fagene de underviser i perioder. Ledelsen opplyser at lærerne skal forklare elevene hva 
de skal lære i perioden. I klasserommet kan det henge en plakat med målene gjennom 
perioden. Når det gjelder opplæring utenom periodene eller i fag som lærerne ikke 
underviser i perioder, opplyser ledelsen at skolen ikke har føringer for at lærerne skal 
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formidle direkte mål for opplæringen. Dette henger sammen med at det tradisjonelt har 
blitt ansett for å være i strid med skolens pedagogikk.

En gjennomgang av de lokale læreplanene vi har mottatt viser at det ikke er tydelig 
hvilke mål som er aktuelle for det gjeldende skoleåret. De fleste årsplanene oppgir ikke 
målene for opplæringen.

Flere lærere oppfatter ikke at det er en føring om at de alltid skal informere elevene om 
målene for opplæringen. Noen av lærerne viser til at elevene skal observere og forstå ut 
fra observasjonen, noe som innebærer at de normalt ikke går inn på hva de skal kunne i 
forkant av opplæringen. Lærerne kan likevel ha evalueringer med elevene i etterkant om 
hva de har observert.

I intervju forteller ledelsen at de ser at vurderingskriteriene kunne vært uttrykt klarere i 
fagene. Skolen jobber med å løfte alle lærerne opp på ønsket nivå. De har arrangert 
egne arbeidsmøter om hvordan lærerne kan utforme vurderingskriterier. Det har vært 
tradisjon å vektlegge forhold som er utgangspunkt for å utvikle hele mennesket, slik som 
å vektlegge orden og innsats fordi det er viktig for utviklingen. Ledelsen har sett et 
behov for å utvikle skolen på dette området, men ser at det fortsatt er noe ulikt fra lærer 
til lærer hvor god sammenheng det er mellom vurderingskriteriene og målene i faget.

I de lokale læreplanene ser vi bare tilløp til generelle kriterier for vurdering i faget. Det 
går frem at diverse vurderingssituasjoner er grunnlaget for vurdering, men det går i liten 
grad frem hva lærerne vektlegger ved vurderingen av elevenes faglige kompetanse. Når 
det gjelder årsplanene mangler flere av disse kriterier for vurdering av elevenes 
kompetanse i faget. Flere av planene viser kun til hvilke vurderingssituasjoner som er 
grunnlaget for vurdering, slik som deltakelse i timene, arbeidsbok, prøver og lignende.

Når det gjelder å formidle vurderingskriterier oppfatter de lærerne vi har spurt at dette er 
noe de er pålagt fra ledelsen å gjøre. Når vi spurte lærere om eksempler på hva de 
vektlegger ved vurderingen av elevens kompetanse, fikk vi noen eksempler som ikke er 
kriterier av faglig karater. En av lærerne viste for eksempel til at deltakelse i timen, 
arbeid og engasjement blir vektlagt ved vurderingen.

Våre vurderinger

Dette kravet går på hvordan daglig leder sikrer at lærerne formidler mål for opplæringen 
og kriterier for vurderingen til elevene. En god lokal læreplan som viser godt samsvar 
mellom mål og innhold og i tillegg beskriver hva læreren skal legge vekt på ved 
vurderingen, kan være et hjelpemiddel.

Svakhetene ved skolens planer gjør at det ikke er tydelig hvilke mål lærerne skal 
formidle til elevene i det aktuelle skoleåret. Ut fra intervjuene legger vi til grunn at det 
heller ikke er en klar føring fra ledelsen om at lærerne skal informere elevene om målene 
for opplæringen. I periodene er det likevel vanlig å informere elevene om målene. Vi 
vurderer på denne bakgrunn at daglig leder ikke sikrer at lærerne ivaretar elevenes rett 
til å kjenne til målene for opplæringen i alle fag.

Foruten at den lokale læreplanen i norsk har generelle kriterier som «faglig forståelse / 
sjangerforståelse, selvstendighet, utforming, balanse og så videre», går det ikke frem av 
de lokale læreplanene vi har mottatt hva lærerne vektlegger i vurderingen av elevenes 
kompetanse i de forskjellige fagene. I planen for kroppsøving er det kun fem kriterier og 
de er lite konkretisert. I matematikk og naturfag er det bare tilløp til vurderingskriterier 
og det er lite fagtilknytning. I samfunnsfag er det bare oppgitt kilder og ingen kriterier 
for vurderingen. En del av årsplanene viser hva lærerne vektlegger i vurderingen av 
elevenes kompetanse, men flere årsplaner viser kun til hvilke vurderingssituasjoner som 
er grunnlaget for vurdering, slik som deltakelse i timene, arbeidsbok, prøver og lignende.
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Når vi spør lærerne om hva de vektlegger i faget fikk vi også noen eksempler som er 
aktuelle vurderingssituasjoner, og ikke forhold de kan vektlegge i vurderingen av elevens 
kompetanse i faget.

Vi ser at skolen jobber med å uttrykke vurderingskriteriene klarere i fagene. Per i dag er 
ikke planene alene et tilstrekkelig hjelpemiddel i arbeidet med å sikre at alle lærerne 
formidler vurderingskriterier til elevene i alle fag. Vi har heller ikke fått beskrevet andre 
måter daglig leder kan ivareta dette i praksis. Vi vurderer at daglig leder ikke sikrer at 
lærerne ivaretar elevenes rett til å kjenne til vurderingskriteriene i alle fag.

Konklusjon

Daglig leder sikrer ikke at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til a) 
mål for opplæringen. b) hva som blir vektlagt i vurderingen av elevenes kompetanse.

Sikrer daglig leder at opplæringen samlet dekker a) alle kompetansemålene på 
hovedtrinnet/ i faget b) de individuelle opplæringsmålene i den individuelle 
opplæringsplanen (IOP-en)?

Våre observasjoner

Skolen har gitt føringer for at alle lærere skal skrive en lokal læreplan som inneholder 
kompetansemålene i faget og på hvilken måte elevene skal nå målene. Ledelsen opplyser 
at de ikke har en slik plan for alle fagene per i dag, men dette er noe skolen jobber med.

De lokale læreplanene vi har mottatt viser hva som er kompetansemålene på 
hovedtrinnet.

Det er ingen systematisk sjekk av om elevene har fått opplæring innenfor de planlagte 
målene gjennom skoleåret, men det har skjedd at lærere sier fra hvis de har for lite tid i 
et fag for å sikre at de kommer gjennom. Forøvrig har lærerne samtaler underveis i 
tillegg til dialog på jevnlige trinnmøter.

Vi har fått høre i intervjuer med ledelsen og lærere, at lærerne og ledelsen har en 
evaluering på slutten av året der de går igjennom hva eleven har jobbet med i løpet av 
året. Eventuelle avvik blir synliggjort i vitnemålet læreren gir til elev og foreldre. 
Pedagogisk leder leser igjennom evalueringen og lager en plan sammen med læreren for 
å ta igjen eventuelle avvik neste skoleår.

Det har kommet frem i intervjuer med lærerne og ledelsen at skolen har føringer og fast 
praksis for at lærerne jobber med årsplanen i planleggingsmøter på slutten av året. 
Ledelsen har i forbindelse med tilsynet informert om at skolen skal innføre et system for 
at lærerne på slutten av året skal krysse av i et skjema for om kompetansemålene i de 
forskjellige fagene er nådd.

Vi har fått opplyst i intervju at skolen har overføringsmøter i de tilfellene der faget skifter 
lærer. I slike møter går de gjennom årsplanen for faget.

Når det gjelder elever som mottar spesialundervisning har skolen en spesialpedagogisk 
seksjon (PTS) som følger opp arbeidet med IOPer og gjennomføringen av IOPene. De to 
som jobber med disse sakene har fordelt trinnene mellom seg.

Det følger av intervjuer og stillingsbeskrivelsen for klasselærer at klasselærer har 
hovedansvaret for å utarbeide IOPer for sine elever, men læreren fra PTS bistår 
klasselæreren i arbeidet.

Det går frem av intervjuer med ledelsen at klasselærer, faglærer og lærer fra PTS har 
slutt- og mellomevalueringer for å sikre at opplæringen eleven mottar dekker alt i IOPen. 
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Hvor ofte de gjennomfører evaluering varierer, men det er vanlig å ha evaluering rundt 
jul og før sommeren. Det er læreren fra PTS som initierer evalueringen.

Skolen har en mal for IOP som omfatter en evaluering av hvert enkelt mål i tillegg til en 
helhetlig evaluering. Intervjuer med ledelsen viser at det er PTS som styrer arbeidet med 
årsrapport, men at både klasselærer og faglærer deltar i evalueringen.

Ut fra det vi har hørt i intervjuer under tilsynet, er det tett kontakt mellom 
spesialpedagogisk lærer fra PTS, klasselærer og faglærer når det gjelder å lage mål og 
tilpasset plan for eleven, og evalueringen av planen to ganger i året. Skolen har også 
føringer for og av arbeidet med å skrive IOP-er ved skolestart hver høst.

Stillingsbeskrivelsen til PTS-leder gir føringer for hva hun skal orientere daglig leder om, 
det vil si timeplaner, inndeling av elever, ekstra lærerressurser. I intervju med ledelsen 
går det frem at PTS-leder rapporterer til daglig leder om status på arbeidet med IOPer i 
lederrådsmøter.

Våre vurderinger

Etter vår vurdering har skolen føringer og oppfølging av at opplæringen samlet sett 
dekker alle kompetansemålene for fag som ikke er avsluttende. Vi viser til praksisen med 
å evaluere opplæringen til hver enkelt elev på slutten av skoleåret for å se hva eleven 
har vært igjennom og avdekke eventuelle avvik i forhold til planen. Evalueringene blir 
brukt i planleggingsarbeidet ved skolestart på høsten.

For fag som avsluttes i løpet av treårsperioden og for fagene på 10. trinn i siste 
semester, er vår vurdering at daglig leder ikke sikrer at opplæringen dekker 
kompetansemålene. Vi viser her til at hovedevalueringen skjer på slutten av 
vårsemesteret, kort tid før faget avsluttes. Vår vurdering er at det ikke er tilstrekkelig tid 
til å rette opp de manglene som har oppstått, før faget avsluttes. Vi har sett hen til 
opplysningene om at lærerne kan ta opp slike ting gjennom året. Det er likevel slik at det 
ikke er noen føringer eller fast praksis for hva lærerne skal gjøre dersom de ser at noen 
kompetansemål ikke er gjennomgått, for eksempel midtveis på 10. trinn.

Vi mener daglig leder sikrer at opplæringen samlet dekker de individuelle 
opplæringsmålene i IOP. Skolen har etablerte føringer for arbeidet med å skrive IOP-er, 
innholdet i dem og kontroll av at det blir gjort. Ut fra intervjuer med lærerne og ledelsen 
forstår vi at det er tett kontakt mellom spesialpedagogisk lærer fra PTS og klasselærer 
når det gjelder å lage mål og tilpasset plan for eleven, og evaluering av planen. Skolen 
har konkrete føringer for å skrive IOP-er ved skolestart hver høst og evaluere underveis i 
opplæringen, noe lærer og leder ved PTS følger opp. PTS-leder rapporterer til lederrådet 
om status på arbeidet med IOPer.

Konklusjon

Vår konklusjon er at daglig leder ikke sikrer at opplæringen samlet dekker alle 
kompetansemålene på hovedtrinnet, men at daglig leder sikrer at opplæringen dekker de 
individuelle opplæringsmålene i den individuelle opplæringsplanen.

Utarbeider skolen en IOP hvert år for alle elever som har vedtak om 
spesialundervisning?

Våre observasjoner

Vi har mottatt eksempler på IOP-er, sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak om 
spesialundervisning og årsrapporter.

Både ledelsen og lærere sa i intervjuer at IOP-ene blir utarbeidet årlig.
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Våre vurderinger

Etter vår vurdering utarbeider skolen IOP-er årlig for alle elevene som har 
spesialundervisning. Vi har lagt vekt på det som kom frem i intervjuene og IOP-ene vi 
har mottatt.

Konklusjon

Skolen utarbeider IOP-er årlig for alle elevene som har spesialundervisning.

Samsvarer innholdet i IOP-en med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 
opplæringen, inkludert når det er gjort avvik fra LK06 eller annen godkjent 
lærerplan?

Våre observasjoner

Vi har fått tilsendt fem IOP-er med tilhørende enkeltvedtak og sakkyndig vurdering for 
skoleåret 2016-2017. Vedtakene gir elevene rett til spesialundervisning i tråd med den 
sakkyndige vurderingen. Skolen opplyser de i samråd med PPT Nesodden utarbeider IOP 
årlig for den enkelte elev. IOP-er blir utarbeidet med utgangspunkt i den sakkyndige 
vurderingen som skolen mottar fra PPT.

Våre vurderinger

IOP-ene vi har mottatt er gode på å formulere konkrete mål for elevenes opplæring. 
Målene er i samsvar med sakkyndig vurdering og dermed enkeltvedtaket til eleven. Vi 
bemerker at det er vanskelig å fullt ut vurdere om IOP-ene ellers er i samsvar med 
enkeltvedtakene, fordi IOP-ene gir lite informasjon om organiseringen av opplæringen og 
hvordan skolen skal gjennomføre opplæringen. Den informasjonen som fremgår av IOP-
ene er imidlertid i samsvar med enkeltvedtakene til elevene.

Konklusjon

Vår konklusjon er at innholdet i IOP-ene samsvarer med enkeltvedtaket.

Har IOP-en egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra 
LK06 eller fra en annen godkjent lærerplan?

Våre observasjoner

Skolens har en obligatorisk mal for IOP som er i bruk og som ivaretar dette.

IOP-ene vi har mottatt inneholder konkrete mål for elevens opplæring.

Våre vurderinger

Vi vurderer at IOP-ene har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike 
fra læreplanen til Steinerskolene.

Konklusjon

IOP-ene har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra 
Steinerskolenes læreplan.

Har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet 
med planene for den ordinære opplæringen (klassen)?

Våre observasjoner

Det følger av intervjuer og stillingsbeskrivelsen for klasselærer at klasselærer har 
hovedansvaret for å utarbeide IOP-er for sine elever, men lærer fra PTS bistår 
klasselæreren i arbeidet. Ledelsen og lærerne oppgir i intervjuene at 
spesialundervisningen legges til de samme timene som de ordinære timene som resten 
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av klassen har. De oppgir at lederen for PTS har det overordnede ansvaret for at 
opplæringen blir samordnet. Samordningen skjer i praksis ved at spesialpedagogisk lærer 
og klasselær har ukentlige samarbeidsmøter som skal sikre at opplæringen blir 
samordnet. Klasselæreren er hele tiden involvert i arbeidet med elevens IOP. Dessuten 
diskuterer lærerne de enkelte elevene på trinnmøtene der faglærerne også deltar.

Våre vurderinger

Klasselærer og lærer fra PTS utarbeider IOP for eleven i samarbeid. Det er tett kontakt 
mellom lærer fra PTS og klasse- og faglærere gjennom ukentlige samarbeidsmøter og i 
ukentlige trinnmøter. Etter vår vurdering får elevene med IOP den opplæringen de skal 
ha. Vi mener at opplæringen i praksis blir koordinert med opplæringen i klassen og at 
skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for dette.

Konklusjon

Etter vår vurdering har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er 
samordnet med planene for den ordinære opplæringen (klassen).

Sikrer daglig leder at undervisningspersonalet knytter innholdet i opplæringen 
til kompetansemålene i det enkelte faget?

Våre observasjoner

Gjennom dokumentasjonen og intervjuer med ledelsen og lærerne, har vi fått 
informasjon om at mange fag undervises i perioder. En periode varer vanligvis i to til 
seks uker, avhengig av hvilket fag det dreier seg om. For disse fagene utarbeider 
faglærerne periodeplaner. Periodeplanene vi har mottatt viser at det varierer fra fag til 
fag om planen knytter temaene for perioden til kompetansemål i faget.

Både ledelsen og lærerne opplyste i intervjuene at undervisningspersonalet skal levere 
årsplaner til ledelsen. Skolen har en mal for hva som skal være med i årsplanen som 
lærerne bruker. I årsplanene går det frem hva som skal være innholdet i opplæringen i 
faget og hvordan elevene skal jobbe med dette i løpet av skoleåret. Innholdet er ikke 
knyttet til kompetansemål i faget. Ledelsen og flere lærere opplyste at årsplanen skal 
leveres til pedagogisk leder som skal godkjenne planene. Det kom også frem at 
årsplanene blir sendt til foreldrene og gjennomgått for klassene av klasselærer. Videre 
kom det frem i intervjuer med ledelsen at daglig leder blir informert om at årsplanene er 
utarbeidet og at elever og foreldre har fått planene.

Vi har i tillegg mottatt et dokument kalt lokal læreplan i alle de fagene vi har sett på i 
tilsynet. I intervjuer med ledelsen og lærere går det frem at årsplanen har vært 
obligatorisk, mens lokal læreplan har blitt innført i forbindelse med tilsynet. I enkelte fag 
på ungdomstrinnet har imidlertid lokal læreplan blitt brukt tidligere også. Det går frem av 
intervjuer med lærere at den lokale læreplanen overlapper delvis årsplanen i faget, men 
at dokumentene er ulike i utformingen.

En gjennomgang av de lokale læreplanene vi har mottatt viser at disse planene oppgir 
kompetansemålene og innholdet i faget. I flere av planene er innholdet imidlertid veldig 
løselig knyttet til hvert kompetansemål, slik at planen ikke viser om alle målene er 
dekket eller ivaretatt. I flere av planene ser det ut som om opplistingen av mål gjelder 
alle målene som elevene skal ha nådd ved slutten av hovedtrinnet, uten at det går frem 
hvilke mål som er valgt ut for det trinnet som planen gjelder for. Noen av planene er i 
tillegg ganske summariske eller overfladiske på flere deler av innholdet. I intervju 
forteller en lærer at de ikke har hatt tradisjon for å oppgi kompetansemål i skolens 
planer, og at dette derfor var ganske fremmed for lærerne.
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Skolen har ukentlige lærermøter der alle lærerne møter, og trinnmøter/seksjonsmøter 
der lærerne på trinnet møter. I intervjuene opplyser ledelsen og lærere at det 
pedagogiske arbeidet er tema i disse møtene.

I intervjuene med ledelsen og flere lærere kom det frem at de evaluerer opplæringen på 
slutten av skoleåret. Da går de igjennom hvilke mål de har jobbet med og hva som 
eventuelt ikke er gjort i tråd med årsplanen.

Ledelsen forteller i intervjuene at de snakker om læreplanarbeidet i lederrådsmøter. 
Daglig leder mottar en del rapportering om arbeidet med opplæringen i fag, men ledelsen 
anser at det per i dag er det noen svakheter når det gjelder rapportering til daglig leder.

Våre vurderinger

Det er daglig leder som har ansvaret for at innholdet i opplæringen er knyttet til 
kompetansemålene. Ved Rudolf Steinerskolen Nesodden er utførelsen av denne 
oppgaven delegert til pedagogisk leder. Det går frem av stillingsbeskrivelsen til 
pedagogisk leder og det kommer frem under intervjuer med ledelsen og lærere.

Vi ser at daglig leder har etablert føringer i sitt arbeid, via delegasjonen, med å sikre at 
lærerne knytter innholdet i opplæringen til kompetansemålene. Lærerne skal utarbeide 
planer for opplæringen og de har maler for dette. Pedagogisk leder skal godkjenne 
planene. Lærerne og ledelsen har opplyst at lærerne har ukentlige kollegiemøter der de 
diskuterer pedagogiske temaer.

Planene skolen har utarbeidet sikrer ikke i tilstrekkelig grad at lærerne knytter innholdet i 
opplæringen til kompetansemålene i det enkelte faget. Skolen har ikke gitt andre føringer 
for arbeidet som ivaretar dette.

I årsplanene vi har fått tilsendt går det frem hva som skal være innholdet i opplæringen i 
faget i løpet av skoleåret. Flere av disse planene er gode på å konkretisere innholdet i 
opplæringen, men innholdet er ikke knyttet til kompetansemål i faget.

Skolen har innført et dokument kalt lokal læreplan som ikke er innarbeidet for alle trinn. 
Her skal lærerne knytte innholdet i opplæringen til kompetansemålene i faget. De lokale 
læreplanene oppgir kompetansemålene og innholdet i opplæringen, men i flere av 
planene er ikke innholdet knyttet tydelig nok sammen med kompetansemål. Planene er 
dermed ikke egnet som et verktøy for at ledelsen skal kunne se sammenhengen. Noen 
av planene er i tillegg for summariske eller overfladiske når det gjelder hva som skal 
være innholdet i opplæringen.

På bakgrunn av intervjuer med ledelsen legger vi til grunn at daglig leder får en del 
informasjon om arbeidet med læreplaner i ledermøtene. Daglig leder blir informert om at 
årsplanene er utarbeidet og delt ut til foreldre og elever. Det er imidlertid ikke gitt 
føringer for hva pedagogisk leder skal kontrollere når hun går igjennom planene og hva 
hun skal rapportere videre til daglig leder.

Vi mener at ledelsen gjennom å innføre obligatoriske planer har lagt føringer for hvordan 
lærerne skal knytte opplæringen til kompetansemålene. Dette er noe skolen jobber med i 
møtene til lærerkollegiet, men det å knytte opplæringen til kompetansemålene i alle fag 
er ikke innarbeidet fullt ut i praksis per i dag. Når det gjelder oppfølgingen av om lærerne 
gjør denne jobben, mener vi at daglig leder ikke har systematisk oppfølging for å 
avdekke eventuelle mangler.

Konklusjon

Daglig leder sikrer ikke i tilstrekkelig grad at undervisningspersonalet knytter innholdet i 
opplæringen til kompetansemålene i det enkelte faget.



Side 19 av 55

Sikrer daglig leder at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne 
til a) mål for opplæringen? b) hva som blir vektlagt i vurderingen av elevenes 
kompetanse?

Våre observasjoner

Det går frem av intervjuer med ledelsen at lærerne har en periodeplan for hver periode i 
fagene de underviser i perioder. Ledelsen opplyser at lærerne skal forklare elevene hva 
de skal lære i perioden. I klasserommet kan det henge en plakat med målene gjennom 
perioden. Når det gjelder opplæring utenom periodene eller i fag som lærerne ikke 
underviser i perioder, opplyser ledelsen at skolen ikke har føringer for at lærerne skal 
formidle direkte mål for opplæringen. Dette henger sammen med at det tradisjonelt har 
blitt ansett for å være i strid med skolens pedagogikk.

En gjennomgang av de lokale læreplanene vi har mottatt viser at det ikke er tydelig 
hvilke mål som er aktuelle for det gjeldende skoleåret. De fleste årsplanene oppgir ikke 
målene for opplæringen.

Flere lærere oppfatter ikke at det er en føring om at de alltid skal informere elevene om 
målene for opplæringen. Noen av lærerne viser til at elevene skal observere og forstå ut 
fra observasjonen, noe som innebærer at de normalt ikke går inn på hva de skal kunne i 
forkant av opplæringen. Lærerne kan likevel ha evalueringer med elevene i etterkant om 
hva de har observert.

I intervju forteller ledelsen at de ser at vurderingskriteriene kunne vært uttrykt klarere i 
fagene. Skolen jobber med å løfte alle lærerne opp på ønsket nivå. De har arrangert 
egne arbeidsmøter om hvordan lærerne kan utforme vurderingskriterier. Det har vært 
tradisjon å vektlegge forhold som er utgangspunkt for å utvikle hele mennesket, slik som 
å vektlegge orden og innsats fordi det er viktig for utviklingen. Ledelsen har sett et 
behov for å utvikle skolen på dette området, men ser at det fortsatt er noe ulikt fra lærer 
til lærer hvor god sammenheng det er mellom vurderingskriteriene og målene i faget.

I de lokale læreplanene ser vi bare tilløp til generelle kriterier for vurdering i faget. Det 
går frem at diverse vurderingssituasjoner er grunnlaget for vurdering, men det går i liten 
grad frem hva lærerne vektlegger ved vurderingen av elevenes faglige kompetanse. Når 
det gjelder årsplanene mangler flere av disse kriterier for vurdering av elevenes 
kompetanse i faget. Flere av planene viser kun til hvilke vurderingssituasjoner som er 
grunnlaget for vurdering, slik som deltakelse i timene, arbeidsbok, prøver og lignende.

Når det gjelder å formidle vurderingskriterier oppfatter de lærerne vi har spurt at dette er 
noe de er pålagt fra ledelsen å gjøre. Når vi spurte lærere om eksempler på hva de 
vektlegger ved vurderingen av elevens kompetanse, fikk vi noen eksempler som ikke er 
kriterier av faglig karater. En av lærerne viste for eksempel til at deltakelse i timen, 
arbeid og engasjement blir vektlagt ved vurderingen.

Våre vurderinger

Dette kravet går på hvordan daglig leder sikrer at lærerne formidler mål for opplæringen 
og kriterier for vurderingen til elevene. En god lokal læreplan som viser godt samsvar 
mellom mål og innhold og i tillegg beskriver hva læreren skal legge vekt på ved 
vurderingen, kan være et hjelpemiddel.

Svakhetene ved skolens planer gjør at det ikke er tydelig hvilke mål lærerne skal 
formidle til elevene i det aktuelle skoleåret. Ut fra intervjuene legger vi til grunn at det 
heller ikke er en klar føring fra ledelsen om at lærerne skal informere elevene om målene 
for opplæringen. I periodene er det likevel vanlig å informere elevene om målene. Vi 
vurderer på denne bakgrunn at daglig leder ikke sikrer at lærerne ivaretar elevenes rett 
til å kjenne til målene for opplæringen i alle fag.
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Foruten at den lokale læreplanen i norsk har generelle kriterier som «faglig forståelse / 
sjangerforståelse, selvstendighet, utforming, balanse og så videre», går det ikke frem av 
de lokale læreplanene vi har mottatt hva lærerne vektlegger i vurderingen av elevenes 
kompetanse i de forskjellige fagene. I planen for kroppsøving er det kun fem kriterier og 
de er lite konkretisert. I matematikk og naturfag er det bare tilløp til vurderingskriterier 
og det er lite fagtilknytning. I samfunnsfag er det bare oppgitt kilder og ingen kriterier 
for vurderingen. En del av årsplanene viser hva lærerne vektlegger i vurderingen av 
elevenes kompetanse, men flere årsplaner viser kun til hvilke vurderingssituasjoner som 
er grunnlaget for vurdering, slik som deltakelse i timene, arbeidsbok, prøver og lignende.

Når vi spør lærerne om hva de vektlegger i faget fikk vi også noen eksempler som er 
aktuelle vurderingssituasjoner, og ikke forhold de kan vektlegge i vurderingen av elevens 
kompetanse i faget.

Vi ser at skolen jobber med å uttrykke vurderingskriteriene klarere i fagene. Per i dag er 
ikke planene alene et tilstrekkelig hjelpemiddel i arbeidet med å sikre at alle lærerne 
formidler vurderingskriterier til elevene i alle fag. Vi har heller ikke fått beskrevet andre 
måter daglig leder kan ivareta dette i praksis. Vi vurderer at daglig leder ikke sikrer at 
lærerne ivaretar elevenes rett til å kjenne til vurderingskriteriene i alle fag.

Konklusjon

Daglig leder sikrer ikke at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til a) 
mål for opplæringen. b) hva som blir vektlagt i vurderingen av elevenes kompetanse.

Sikrer daglig leder at opplæringen samlet dekker a) alle kompetansemålene på 
hovedtrinnet/ i faget b) de individuelle opplæringsmålene i den individuelle 
opplæringsplanen (IOP-en)?

Våre observasjoner

Skolen har gitt føringer for at alle lærere skal skrive en lokal læreplan som inneholder 
kompetansemålene i faget og på hvilken måte elevene skal nå målene. Ledelsen opplyser 
at de ikke har en slik plan for alle fagene per i dag, men dette er noe skolen jobber med.

De lokale læreplanene vi har mottatt viser hva som er kompetansemålene på 
hovedtrinnet.

Det er ingen systematisk sjekk av om elevene har fått opplæring innenfor de planlagte 
målene gjennom skoleåret, men det har skjedd at lærere sier fra hvis de har for lite tid i 
et fag for å sikre at de kommer gjennom. Forøvrig har lærerne samtaler underveis i 
tillegg til dialog på jevnlige trinnmøter.

Vi har fått høre i intervjuer med ledelsen og lærere, at lærerne og ledelsen har en 
evaluering på slutten av året der de går igjennom hva eleven har jobbet med i løpet av 
året. Eventuelle avvik blir synliggjort i vitnemålet læreren gir til elev og foreldre. 
Pedagogisk leder leser igjennom evalueringen og lager en plan sammen med læreren for 
å ta igjen eventuelle avvik neste skoleår.

Det har kommet frem i intervjuer med lærerne og ledelsen at skolen har føringer og fast 
praksis for at lærerne jobber med årsplanen i planleggingsmøter på slutten av året. 
Ledelsen har i forbindelse med tilsynet informert om at skolen skal innføre et system for 
at lærerne på slutten av året skal krysse av i et skjema for om kompetansemålene i de 
forskjellige fagene er nådd.

Vi har fått opplyst i intervju at skolen har overføringsmøter i de tilfellene der faget skifter 
lærer. I slike møter går de gjennom årsplanen for faget.
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Når det gjelder elever som mottar spesialundervisning har skolen en spesialpedagogisk 
seksjon (PTS) som følger opp arbeidet med IOPer og gjennomføringen av IOPene. De to 
som jobber med disse sakene har fordelt trinnene mellom seg.

Det følger av intervjuer og stillingsbeskrivelsen for klasselærer at klasselærer har 
hovedansvaret for å utarbeide IOPer for sine elever, men læreren fra PTS bistår 
klasselæreren i arbeidet.

Det går frem av intervjuer med ledelsen at klasselærer, faglærer og lærer fra PTS har 
slutt- og mellomevalueringer for å sikre at opplæringen eleven mottar dekker alt i IOPen. 
Hvor ofte de gjennomfører evaluering varierer, men det er vanlig å ha evaluering rundt 
jul og før sommeren. Det er læreren fra PTS som initierer evalueringen.

Skolen har en mal for IOP som omfatter en evaluering av hvert enkelt mål i tillegg til en 
helhetlig evaluering. Intervjuer med ledelsen viser at det er PTS som styrer arbeidet med 
årsrapport, men at både klasselærer og faglærer deltar i evalueringen.

Ut fra det vi har hørt i intervjuer under tilsynet, er det tett kontakt mellom 
spesialpedagogisk lærer fra PTS, klasselærer og faglærer når det gjelder å lage mål og 
tilpasset plan for eleven, og evalueringen av planen to ganger i året. Skolen har også 
føringer for og av arbeidet med å skrive IOP-er ved skolestart hver høst.

Stillingsbeskrivelsen til PTS-leder gir føringer for hva hun skal orientere daglig leder om, 
det vil si timeplaner, inndeling av elever, ekstra lærerressurser. I intervju med ledelsen 
går det frem at PTS-leder rapporterer til daglig leder om status på arbeidet med IOPer i 
lederrådsmøter.

Våre vurderinger

Etter vår vurdering har skolen føringer og oppfølging av at opplæringen samlet sett 
dekker alle kompetansemålene for fag som ikke er avsluttende. Vi viser til praksisen med 
å evaluere opplæringen til hver enkelt elev på slutten av skoleåret for å se hva eleven 
har vært igjennom og avdekke eventuelle avvik i forhold til planen. Evalueringene blir 
brukt i planleggingsarbeidet ved skolestart på høsten.

For fag som avsluttes i løpet av treårsperioden og for fagene på 10. trinn i siste 
semester, er vår vurdering at daglig leder ikke sikrer at opplæringen dekker 
kompetansemålene. Vi viser her til at hovedevalueringen skjer på slutten av 
vårsemesteret, kort tid før faget avsluttes. Vår vurdering er at det ikke er tilstrekkelig tid 
til å rette opp de manglene som har oppstått, før faget avsluttes. Vi har sett hen til 
opplysningene om at lærerne kan ta opp slike ting gjennom året. Det er likevel slik at det 
ikke er noen føringer eller fast praksis for hva lærerne skal gjøre dersom de ser at noen 
kompetansemål ikke er gjennomgått, for eksempel midtveis på 10. trinn.

Vi mener daglig leder sikrer at opplæringen samlet dekker de individuelle 
opplæringsmålene i IOP. Skolen har etablerte føringer for arbeidet med å skrive IOP-er, 
innholdet i dem og kontroll av at det blir gjort. Ut fra intervjuer med lærerne og ledelsen 
forstår vi at det er tett kontakt mellom spesialpedagogisk lærer fra PTS og klasselærer 
når det gjelder å lage mål og tilpasset plan for eleven, og evaluering av planen. Skolen 
har konkrete føringer for å skrive IOP-er ved skolestart hver høst og evaluere underveis i 
opplæringen, noe lærer og leder ved PTS følger opp. PTS-leder rapporterer til lederrådet 
om status på arbeidet med IOPer.

Konklusjon

Vår konklusjon er at daglig leder ikke sikrer at opplæringen samlet dekker alle 
kompetansemålene på hovedtrinnet, men at daglig leder sikrer at opplæringen dekker de 
individuelle opplæringsmålene i den individuelle opplæringsplanen.
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Utarbeider skolen en IOP hvert år for alle elever som har vedtak om 
spesialundervisning?

Våre observasjoner

Vi har mottatt eksempler på IOP-er, sakkyndige vurderinger, enkeltvedtak om 
spesialundervisning og årsrapporter.

Både ledelsen og lærere sa i intervjuer at IOP-ene blir utarbeidet årlig.

Våre vurderinger

Etter vår vurdering utarbeider skolen IOP-er årlig for alle elevene som har 
spesialundervisning. Vi har lagt vekt på det som kom frem i intervjuene og IOP-ene vi 
har mottatt.

Konklusjon

Skolen utarbeider IOP-er årlig for alle elevene som har spesialundervisning.

Samsvarer innholdet i IOP-en med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 
opplæringen, inkludert når det er gjort avvik fra LK06 eller annen godkjent 
lærerplan?

Våre observasjoner

Vi har fått tilsendt fem IOP-er med tilhørende enkeltvedtak og sakkyndig vurdering for 
skoleåret 2016-2017. Vedtakene gir elevene rett til spesialundervisning i tråd med den 
sakkyndige vurderingen. Skolen opplyser de i samråd med PPT Nesodden utarbeider IOP 
årlig for den enkelte elev. IOP-er blir utarbeidet med utgangspunkt i den sakkyndige 
vurderingen som skolen mottar fra PPT.

Våre vurderinger

IOP-ene vi har mottatt er gode på å formulere konkrete mål for elevenes opplæring. 
Målene er i samsvar med sakkyndig vurdering og dermed enkeltvedtaket til eleven. Vi 
bemerker at det er vanskelig å fullt ut vurdere om IOP-ene ellers er i samsvar med 
enkeltvedtakene, fordi IOP-ene gir lite informasjon om organiseringen av opplæringen og 
hvordan skolen skal gjennomføre opplæringen. Den informasjonen som fremgår av IOP-
ene er imidlertid i samsvar med enkeltvedtakene til elevene.

Konklusjon

Vår konklusjon er at innholdet i IOP-ene samsvarer med enkeltvedtaket.

Har IOP-en egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra 
LK06 eller fra en annen godkjent lærerplan?

Våre observasjoner

Skolens har en obligatorisk mal for IOP som er i bruk og som ivaretar dette.

IOP-ene vi har mottatt inneholder konkrete mål for elevens opplæring.

Våre vurderinger

Vi vurderer at IOP-ene har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike 
fra læreplanen til Steinerskolene.

Konklusjon

IOP-ene har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra 
Steinerskolenes læreplan.
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Har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er samordnet 
med planene for den ordinære opplæringen (klassen)?

Våre observasjoner

Det følger av intervjuer og stillingsbeskrivelsen for klasselærer at klasselærer har 
hovedansvaret for å utarbeide IOP-er for sine elever, men lærer fra PTS bistår 
klasselæreren i arbeidet. Ledelsen og lærerne oppgir i intervjuene at 
spesialundervisningen legges til de samme timene som de ordinære timene som resten 
av klassen har. De oppgir at lederen for PTS har det overordnede ansvaret for at 
opplæringen blir samordnet. Samordningen skjer i praksis ved at spesialpedagogisk lærer 
og klasselær har ukentlige samarbeidsmøter som skal sikre at opplæringen blir 
samordnet. Klasselæreren er hele tiden involvert i arbeidet med elevens IOP. Dessuten 
diskuterer lærerne de enkelte elevene på trinnmøtene der faglærerne også deltar.

Våre vurderinger

Klasselærer og lærer fra PTS utarbeider IOP for eleven i samarbeid. Det er tett kontakt 
mellom lærer fra PTS og klasse- og faglærere gjennom ukentlige samarbeidsmøter og i 
ukentlige trinnmøter. Etter vår vurdering får elevene med IOP den opplæringen de skal 
ha. Vi mener at opplæringen i praksis blir koordinert med opplæringen i klassen og at 
skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for dette.

Konklusjon

Etter vår vurdering har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er 
samordnet med planene for den ordinære opplæringen (klassen).

4 Underveisvurdering for å øke elevens 
læringsutbytte

4.1 Rettslige krav

Læreplanen til steinerskolene består av blant annet dokumentet «Oversikt –
steinerpedagogisk idé og praksis». Her går det frem at de vurderingsformene 
steinerskolene benytter er en integrert del av pedagogikken og samsvarer med 
prinsippene om vurdering for læring. Vurderingen skal gis i forhold til læreplanenes 
faglige innhold, dens progresjon og læringsmål. Formålet med vurderingen er å stimulere 
til læring og bevisstgjøre faglige utfordringer, samtidig som elevene skal anspores til 
økende innsikt i egen utvikling og understøttes i sin tro på egne evner og muligheter. 
Tilbakemeldingene til elevene skal sikre åpenhet og forutsigbarhet og bidra til et godt 
samarbeid mellom elever, foresatte og lærere. Vurderingen vil være et grunnlag for 
tilpasset opplæring og skal hjelpe elevene å ta ansvar for egen læring.

Dokumentet «Fagenes formål og perspektiver – kompetansemål – vurdering» er en 
annen del av lærerplanen til steinerskolene. Her går det frem at underveisvurderingen 
skal være en støtte i læreprosessen. Konferansetimer og elevsamtaler med og uten 
foresatte, egenvurdering og halvårsrapporter er en del av underveisvurderingen.

Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra læreplanen til steinerskolene eller 
hvilke mål i IOP-en, som opplæringen er knyttet til.

Elevene skal kjenne målene for opplæringen, jf. forskrift til friskoleloven § 3-1 tredje 
ledd. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en 
IOP. Lærerne skal forklare målene slik at elevene forstår hva de skal lære, og hva som er 
formålet med opplæringen.
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Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.

Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes 
kompetanse, jf. forskrift til friskoleloven § 3-1 tredje ledd. Det betyr at elevene skal 
kjenne til hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i 
vurderingen av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at 
det ikke holder at informasjonen ligger på Internett, eller at elevene kan få den ved å 
spørre læreren. Lærerne må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene.

Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å 
øke sin kompetanse.

Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven 
og være et redskap i læreprosessen. Underveisvurdering skal også bidra til at eleven 
øker sin kompetanse i fag, jf. forskrift til friskoleloven § 3-11. Underveisvurderingen skal 
gis løpende og systematisk, den kan være både skriftlig og muntlig, skal inneholde 
begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og sikte på faglig utvikling.

Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid.

Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig 
utvikling, jf. forskrift til friskoleloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene involveres 
i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det i halvårsvurderingen gis 
informasjon om elevenes kompetanse i fagene, og veiledning om hvordan elevene kan 
øke kompetansen sin. Halvårsrapporter må fra og med 8. klasse gjøres skriftlig.

Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens 
kompetanse i forhold til kompetansemålene i den læreplanen skolen har fått godkjent 
etter friskoleloven § 2-3, jf. forskrift til friskoleloven § 3-13. Halvårsvurderingen skal gi 
veiledning i hvordan eleven kan øke kompetansen sin i faget.

Elevene skal få halvårsrapporter gjennom hele grunnopplæringen. Fra og med 8. klasse 
skal dette gjøres skriftlig, jf. vurderingsordningen for steinerskolene. Skolen må 
utarbeide rapporter for hvert halvår og ha en innarbeidet fremgangsmåte for at innhold 
er i samsvar med forskriften og læreplanen for steinerskolene.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en 
vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.

For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten 
karakter, én gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi 
vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP-en, jf. friskoleloven § 3-6 første 
ledd, jf. opplæringsloven § 5-5.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for at årsrapporter gis på riktige tidspunkt 
og har et innhold i samsvar med forskriften.

4.2 Våre observasjoner og vurderinger

Veileder lærerne elevene om hvilke kompetansemål fra lærerplanen til 
steinerskolene eller hvilke mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til?
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Våre observasjoner

Gjennom dokumentasjonen og under intervjuer med ledelsen og lærerne har vi fått 
informasjon om at mange fag undervises i perioder. I disse fagene utarbeider faglærerne 
periodeplaner som blir delt ut til elevene.

I intervju med ledelsen kommer det frem at lærerne skal ha en periodeplan og lærerne 
skal informere elevene om hva de skal lære i perioden. Det kommer frem i intervju med 
ledelsen at skolen ikke har praksis for at lærerne skal veilede elevene om hva de skal 
lære i alle fag. Fremfor å fortelle elevene hva de skal lære, har skolen vektlagt å gi 
elevene bilder og historier. Dette billedbiblioteket kan elevene bygge videre på når de 
kommer litt lenger ut i skoleløpet.

I intervju forteller en lærer som har fag hun underviser i perioder at hun for hver periode 
lager en plan, som hun gir til elevene og sender til foreldrene. I ett av fagene denne 
læreren underviser, er det laget en periodeplan med en oversikt over kompetansemålene 
som fremgår av læreplanen for faget. I ett av de andre fagene til denne læreren, står det 
i periodeplanen hvilke temaer elevene skal jobbe med hver enkelt dag i perioden, men 
ikke hvilken kompetanse elevene skal oppnå.

En annen lærer opplyser i intervju at det ikke har blitt sagt fra ledelsen at de skal gjøre 
elevene kjent med hva som er kompetansemålene i faget. I intervju med en tredje lærer 
får vi vite at denne læreren ikke formidler kompetansemålene til elevene.

I spørreskjemaene til elevene har vi fått følgende svar på spørsmålet om læreren 
forklarer hva som er målene i faget, slik at eleven forstår hva han eller hun skal lære:

Norsk 10. trinn: 16 av 21 elever svarer ja.

Naturfag 9. trinn: 13 av 20 elever svarer ja.

Kroppsøving 8. trinn: 14 av 23 elever svarer ja.

Samfunnsfag 7. trinn: 22 av 26 elever svarer ja.

Matematikk 6. trinn: 21 av 21 elever svarer ja.

Religion 5. trinn: 24 av 24 svarer ja.

I intervjuene sier en gruppe elever at lærerne deler ut planer med mål for opplæringen 
for perioder i periodefag. En annen gruppe elever sier at de som hovedregel får 
informasjon om mål for perioden i periodefag, men at praksisen er forskjellig fra lærer til 
lærer og fag til fag. Som eksempel nevner de ett konkret fag der læreren ikke gir 
informasjon om målene. I ett av fagene har de en ny lærer som ikke deler ut et ark med 
mål, men som forteller muntlig om målene for perioden. Noen av elevene sier at de får 
vite temaene for opplæringen i begynnelsen av en periode, men ikke så tydelige mål.

Når det gjelder timer utenom periodene eller i fag som ikke er periodefag, opplyser noen 
av elevene at de får litt mindre informasjon, men de får vite hva de skal gjøre i timen. De 
nevner noen konkrete fag der det ikke er så tydelig angivelse av mål. En annen gruppe 
elever vi snakket med forteller om ett fag der læreren har begynt å informere om målene 
i faget. De forteller at de får veiledning om mål for timen i de andre fagene.

Elever som mottar spesialundervisning mottar en IOP som inneholder konkrete mål for 
opplæringen i fag eller deler av fag de skal ha spesialundervisning i. Det kommer frem i 
intervju med ledelsen at skolen har en mer etablert praksis for å informere om målene i 
IOP enn det som gjelder generelt ved skolen.
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Våre vurderinger

Vi vurderer at elevene får veiledning om kompetansemålene i flere av fagene som 
undervises i perioder. Enten ved at læreren deler ut planen for perioden eller ved at 
læreren går igjennom målene i planen med dem. I flere fag gir imidlertid ikke 
periodeplanen informasjon om målene i faget, bare temaene. I slike tilfeller blir ikke 
kravet nødvendigvis oppfylt selv om planen deles ut eller blir gjennomgått for elevene.

Når det gjelder timer utenom periodene eller fag som ikke er periodefag, vurderer vi at 
lærerne ikke alltid veileder elevene om kompetansemålene i faget. Vi viser til elevenes 
svar i intervjuene. I tillegg sier noen lærere selv at de ikke har praksis for å informere 
elevene om målene i faget.

Skolens IOP-er inneholder konkrete mål for opplæringen og det går frem at lærerne som 
gir spesialundervisning pleier å snakke med elevene om disse målene.

Konklusjon

Vår konklusjon er at skolen ikke veileder elevene om hvilke kompetansemål fra 
læreplanen for steinerskolene opplæringen er knyttet til. Vi finner det sannsynliggjort at 
skolen veileder elevene om hvilke kompetansemål i IOP-en opplæringen er knyttet til. 

Veileder lærerne elevene i hva det blir lagt vekt på i vurderingen i det enkelte 
faget?

Våre observasjoner

En gjennomgang av de lokale læreplanene viser at det kun er tilløp til generelle kriterier 
for vurdering. Det går frem at målene og diverse vurderingssituasjoner er grunnlaget for 
vurdering, men det går i liten grad frem hva lærerne vektlegger i vurderingen av 
elevenes faglige kompetanse. Årsplanene viser at diverse vurderingssituasjoner er 
grunnlaget for vurdering. De fleste årsplanene vi har mottatt viser ikke hva lærerne skal 
vektlegge ved vurderingen av elevenes kompetanse i faget.

I intervju med lærere går det frem at de opplever at de skal gjøre elevene kjent med 
vurderingskriteriene. Når vi spurte lærere om eksempler på hva de vektlegger ved 
vurderingen av elevenes kompetanse, fikk vi noen eksempler som var aktuelle 
vurderingssituasjoner og ikke kriterier av faglig karater. En lærer viste for eksempel til at 
deltakelse i timen, arbeid og engasjement blir vektlagt ved vurderingen.

I spørreskjemaene til elevene har vi fått følgende svar på spørsmålet om læreren 
veileder elevene i hva det blir lagt vekt på i vurderingen i det enkelte faget:

Norsk 10. trinn: 19 av 21 elever svarer ja.

Naturfag 9. trinn: 14 av 20 elever svarer ja.

Kroppsøving 8. trinn: 14 av 23 elever svarer ja.

Samfunnsfag 7. trinn: 20 av 26 elever svarer ja.

Matematikk 6. trinn: 19 av 21 elever svarer ja.

Religion 5. trinn: 24 av 24 svarer ja.

I intervjuene forteller én gruppe elever at de ved starten av hvert år får en plan som er 
delt opp i fag. Planen viser hva de skal gjøre dag for dag. Hver periode starter med at 
lærerne forklarer hva de legger vekt på ved vurderingen: arbeidsboken, innsats i timene, 
hvor aktive de er og særoppgaver. Før presentasjoner sier lærerne hva de legger vekt 
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på, men ellers gir de ikke så mye informasjon om hva de legger vekt på når de vurderer 
det faglige.

En annen gruppe elever forteller at noen lærere i noen periodefag skriver ned hva 
læreren legger vekt på ved vurderingen. Dette blir ifølge elevene ikke gjort i teorifagene. 
Elevene forteller at de kan få beskjed om at noe er viktig, for eksempel at de kommer 
fort på plassen og tar frem tingene sine. Men lærerne sier ifølge elevene lite om hva de 
legger vekt på når de vurderer den faglige kompetansen til elevene.

Våre vurderinger

Vår vurdering er at ikke alle lærerne veileder elevene i hva det blir lagt vekt på i 
vurderingen i det enkelte faget.

Vi viser til at elevene i intervjuer med oss har svart at de i flere fag ikke får veiledning av 
læreren om hva det blir lagt vekt på i den faglige vurderingen. Denne observasjonen 
samsvarer med at en del av skolens planer viser til hvilke vurderingssituasjoner som 
grunnlaget for vurdering, fremfor hva lærerne vektlegger i vurderingen av elevenes 
kompetanse i faget. I intervju med lærere har det også blitt gitt eksempler på aktuelle 
vurderingssituasjoner fremfor kriterier for vurderingen av elevens faglige kompetanse.

I spørreskjemaene har mange elever svart at de får vite hva læreren legger vekt på i 
vurderingen. Ut fra elevintervjuene antar vi at det kan skyldes at elevene svarte bredere 
på om de får slik veiledning når de besvarte spørreskjemaene. Det vil si at elevene 
sannsynligvis også svarte på at de fikk veiledning som omfattet tilbakemelding på hvilken 
innsats, orden og oppførsel, m.m. som er forventet, og ikke bare tilbakemelding av faglig 
karakter.

Konklusjon

Vår konklusjon er at skolen ikke oppfyller kravet om at alle lærerne skal veilede elevene i 
hva det blir lagt vekt på i vurderingen i det enkelte faget.

Gir lærerne elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene?

Våre observasjoner

I spørreskjemaene til elevene har vi fått følgende svar på spørsmålet om de får vite hva 
de får til i faget underveis i opplæringen:

Norsk 10. trinn: 15 av 21 elever svarer ja.

Naturfag 9. trinn: 10 av 20 elever svarer ja.

Kroppsøving 8. trinn: 14 av 23 elever svarer ja.

Samfunnsfag 7. trinn: 20 av 26 elever svarer ja.

Matematikk 6. trinn: 18 av 21 elever svarer ja.

Religion 5. trinn: 24 av 24 svarer ja.

I intervjuene forteller én gruppe elever at læreren gir tilbakemelding på arbeidsboken 
underveis i opplæringen, men mest på slutten av en periode. Når de får arbeidsboken 
tilbake får de skriftlige tilbakemeldinger fra læreren. Elevene får også tilbakemeldinger 
på prøven de har etter at en periode er slutt. Elevene viser til at det kan være lenge til 
neste periode i faget, noe som gjør det litt vanskelig å bruke tilbakemeldingene de får på 
slutten av en periode. Lærerne gir også tilbakemeldinger på hjemmeoppgaver underveis. 
I elevsamtalene snakker de om hvordan de ligger an i fagene. Elevene opplyser at de 
ikke snakker om alle fagene i elevsamtalen, men at læreren tar opp de fagene som skiller 
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seg ut ved at eleven er god eller dårlig. Elevene sier at de gjerne ville hatt 
tilbakemeldinger om alle fagene når de har elevsamtaler.

En annen gruppe elever forteller at de har konferansetimer to ganger i året der de får 
tilbakemelding på hva de mestrer i faget. I tillegg kan elevene spørre læreren om 
hvordan de ligger an, og lærerne kan gi tilbakemeldinger til enkeltelever. Når det gjelder 
arbeid der elevene får karakter viser læreren til hvorfor de fikk den aktuelle karakteren.

En tredje gruppe elever forteller at det er én lærer som er flink til å gi tilbakemeldinger 
underveis i opplæringen. De forteller videre at de får en vurdering av arbeidsboken sin i 
slutten av hver periode.

I intervju forteller en lærer at elevene får en skriftlig tilbakemelding på slutten av en 
periode i fagene som undervises i perioder. Noen fag undervises bare i perioder og da vil 
denne tilbakemeldingen utgjøre halvårsvurderingen. I intervjuer med lærere går det 
ellers frem at lærerne gir tilbakemeldinger på hjemmeoppgaver, muntlige 
presentasjoner, arbeidsbok og lignende underveis.

Vi har fått opplyst fra ledelsen ved skolen at det er flere perioder i løpet av ett skoleår i 
basisfagene. I noen fag undervises faget imidlertid bare i perioder og bare én periode i 
året. Ledelsen bekrefter at elevene skal få en tilbakemelding etter endt periode i disse 
fagene. Hvis elevene har laget en arbeidsbok får de en skriftlig tilbakemelding, mens hvis 
de har laget noe annet kan de få en muntlig tilbakemelding.

I intervju med ledelsen går det frem at skolen har et pågående utviklingsarbeid for å 
sørge for at tilbakemeldingene og veiledningen som lærerne gir til elevene, blir gitt ut fra 
det elevene blir vurdert etter. Det har vært tradisjon å vektlegge forhold som er 
utgangspunkt for å utvikle hele mennesket, slik som for eksempel orden og innsats. 
Ledelsen har jobbet for å utvikle skolen på dette området, men ser at det fortsatt er noe 
ulikt fra lærer til lærer hvor god sammenheng det er mellom vurderingskriteriene og 
målene i faget.

Våre vurderinger

Vi legger vekt på at skolen gir elevene tilbakemelding på arbeidsboken eller annet de har 
laget etter en endt periode. De får også tilbakemeldinger på prøven som elevene har på 
slutten av en periode i hovedfagene.

Elevene har nevnt at det kan være litt vanskelig å bruke tilbakemeldingene de får på 
slutten av en periode, fordi det kan være lenge til neste periode. Vi legger i denne 
sammenheng vekt på at noen fag undervises bare i perioder og bare én periode i året. I 
slike tilfeller vil ikke tilbakemeldingene alene fungere som vurdering underveis som kan 
gi elevene veiledning som de kan nyttiggjøre seg fremover. Tilsvarende gjelder der det 
bare er én periode per semester fordi tilbakemeldingen da vil tilsvare halvårsvurderingen, 
og ikke være en mer løpende tilbakemelding som gis i tillegg til halvårsvurderingen.

I intervjuer med lærere går det frem at lærerne gir tilbakemeldinger på 
hjemmeoppgaver, muntlige presentasjoner, arbeidsbok og lignende underveis. Elever 
nevner i noen grad slike tilbakemeldinger. Når vi spør om hvordan de får konkrete 
tilbakemeldinger om hvordan de ligger an i forhold til kompetansemålene i faget, 
fremstår disse tilbakemeldingene som mindre relevante. Praksisen synes imidlertid ulik 
fra fag til fag.

Vi finner det sannsynliggjort at skolen gir konkrete tilbakemeldinger til elevene om 
hvordan de ligger an i faget i halvårsvurderinger, elevsamtaler og på slutten av perioder. 
Når det gjelder fag som ikke undervises i perioder og fag som har bare én periode i løpet 
av et semester eller skoleår, finner vi det ikke sannsynlig at elevene får tilstrekkelige 
tilbakemeldinger knyttet til elevens faglige kompetanse i alle fag.
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Konklusjon

Vår konklusjon er at ikke alle lærerne gir elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i 
alle fag.

Veileder lærerne elevene om hva de må gjøre for å øke kompetansen sin i det 
enkelte faget?

Våre observasjoner

I spørreskjemaene til elevene har vi fått følgende svar på spørsmålet om de får vite hva 
de må gjøre for å øke kompetansen sin i det enkelte faget:

Norsk 10. trinn: 10 av 21 elever svarer ja.

Naturfag 9. trinn: 13 av 20 elever svarer ja.

Kroppsøving 8. trinn: 13 av 23 elever svarer ja.

Samfunnsfag 7. trinn: 17 av 26 elever svarer ja.

Matematikk 6. trinn: 14 av 21 elever svarer ja.

Religion 5. trinn: 23 av 24 svarer ja.

I intervjuene med oss sier en gruppe elever at de får slike tilbakemeldinger mot slutten 
av en periode i hovedfagene, men ikke så mye underveis. Men lærerne kan ifølge 
elevene også ellers fortelle elevene hva de kan gjøre bedre til neste gang. To andre 
grupper elever vi snakket med trekker frem at de får tilbakemelding i elevsamtalene om 
hva de kan gjøre for å bli bedre.

En av lærerne som har fag som undervises i perioder, forteller at elevene får en skriftlig 
tilbakemelding på slutten av en periode i hovedfagene. Da får elevene råd om hvordan 
de kan forbedre seg. Læreren opplyser at i fagtimene ellers gir lærerne slike 
tilbakemeldinger når de retter oppgaver, etter muntlige fremføringer og lignende.

Våre vurderinger

Ut fra observasjonene legger vi til grunn at skolen har tilsvarende praksis som når det 
gjelder å gi elevene tilbakemelding om hva de mestrer i fagene.

Vi finner det sannsynliggjort at skolen gir konkrete tilbakemeldinger til elevene om hva 
de må gjøre for å øke kompetansen sin i det enkelte faget gjennom halvårsvurderinger, 
elevsamtaler og på slutten av perioder. Når det gjelder fag som ikke undervises i 
perioder og fag som har bare én periode i løpet av et semester eller skoleår, finner vi det 
ikke sannsynlig at elevene får tilstrekkelig faglig veiledning i alle fag.

Konklusjon

Vår konklusjon er derfor at ikke alle lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å 
øke kompetansen sin i alle fag.

Sørger lærerne for å involvere elevene i vurderingene av eget læringsarbeid?

Våre observasjoner

I spørreskjemaene til elevene har vi fått følgende svar på spørsmålet om de får være 
med på å vurdere arbeidet sitt i faget, for eksempel hvordan de har gjort det i en 
oppgave, en fremføring eller et prosjekt:

Norsk 10. trinn: 3 av 21 elever svarer ja.
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Naturfag 9. trinn: 6 av 20 elever svarer ja.

Kroppsøving 8. trinn: 7 av 23 elever svarer ja.

Samfunnsfag 7. trinn: 17 av 26 elever svarer ja.

Matematikk 6. trinn: 17 av 21 elever svarer ja.

Religion 5. trinn: 20 av 24 svarer ja.

I spørreskjemaene til elevene har vi fått følgende svar på spørsmålet om de får være 
med på å vurdere hvordan de utvikler seg i faget gjennom skoleåret:

Norsk 10. trinn: 3 av 21 elever svarer ja.

Naturfag 9. trinn: 12 av 20 elever svarer ja.

Kroppsøving 8. trinn: 4 av 23 elever svarer ja.

Samfunnsfag 7. trinn: 18 av 26 elever svarer ja.

Matematikk 6. trinn: 11 av 21 elever svarer ja.

Religion 5. trinn: 22 av 24 svarer ja.

I intervju med oss sier en gruppe elever at de ikke blir invitert til å evaluere eget arbeid, 
med unntak av faget metallsløyd. En annen gruppe sier at de har blitt bedt om å vurdere 
eget arbeid og egen utvikling i faget i noen fag. Den tredje gruppen eleven vi har snakket 
med forteller at det ikke er vanlig praksis å involvere eleven i vurderingen av arbeidet.

I intervju viser en lærer til at egenvurdering har vært tema i lærergruppen og at noen 
lærere gjør dette. Læreren vi snakket med hadde selv gjort det noen ganger, men var 
usikker på om det fungerte slik læreren ønsket. Læreren kunne tenke seg å utvikle seg 
noe mer på dette området.

Våre vurderinger

Kravet innebærer at elevene både skal vurdere konkrete arbeider og sin faglige utvikling. 
I intervjuene har det kommet frem elementer av at elevene har vurdert eget arbeid og 
det ser ut som at dette er mest vanlig i håndverksfag. Det er likevel slik at ikke alle 
lærere sørger for å involvere elevene i vurderingene av eget læringsarbeid i alle fag.

Konklusjon

Etter vår vurdering sørger ikke alle lærerne for å involvere elevene i vurderingene av 
eget læringsarbeid.

Får elevene fra og med 8. trinn skriftlige halvårsrapporter for hvert halvår?

Våre observasjoner

Det går frem av intervjuer med ledelsen, lærere og elever at elevene mottar skriftlig 
halvårsvurdering i januar hver år. I juni hvert år mottar elevene et skriftlig dokument 
kalt vitnemål som også fungerer som en halvårsvurdering.

Fra intervju med ledelsen går det frem at kontorleder setter i gang arbeidet med 
halvårsvurderinger ved å lage en plan med informasjon og frister. Skolen har en felles 
mappe der malene ligger. Alle lærerne skriver halvårsvurderinger for sine fag og elever. 
Kontorlederen skal følge opp fristene og at vurderingene faktisk blir lagt inn. Pedagogisk 
leder har ansvaret for å følge opp at lærerne skriver halvårsvurderinger i samsvar med 
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føringene. Skolen har i tillegg en vitnemålsansvarlig som er en ekstra ressurs for å 
kvalitetssikre vurderingene for elevene på tiende trinn.

Skolen har sendt oss eksempler på skriftlige halvårsvurderinger.

Våre vurderinger

Vi har sett eksempler på halvårsvurderinger og både intervju og skriftlige rutiner 
bekrefter at elevene får slike halvårsvurderinger for hvert halvår.

Konklusjon

Vi vurderer at elevene fra og med 8. trinn får skriftlige halvårsvurderinger for hvert 
halvår.

Har skolen en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i 
halvårsvurderingen a) gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene? b) gir 
veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen sin?

Våre observasjoner

Pedagogisk leder følger opp kvaliteten og innholdet ved å kontrollere innholdet når 
halvårsvurderingene leveres og før de sendes ut. Alle vurderingene skal samles på ett 
sted som hun har tilgang til.

Vi har mottatt kopi av eksempler på skriftlige halvårsvurderinger. Halvårsvurderingen gir 
informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan eleven kan øke 
kompetansen sin i de ulike fagene.

Våre vurderinger

Vi ser at skolen har bestemt en fremgangsmåte for hvordan halvårsvurderingene skal 
utarbeides og fremgangsmåten ser ut til å være innarbeidet i praksis. Pedagogisk leder 
følger opp kvaliteten og innholdet ved å kontrollere innholdet når halvårsvurderingene 
leveres og før de sendes ut.

Eksemplene vi har mottatt viser at skolens halvårsvurderinger inneholder den 
informasjonen de skal.

Konklusjon

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingene 
gir informasjon om elevenes kompetanse i fagene og gir veiledning om hvordan eleven 
kan øke kompetansen sin.

Har skolen en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten 
inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP?

Våre observasjoner

Skolen har en mal for årsrapporten. Den inneholder blant annet mål for skoleåret. Hvert 
mål skal evalueres med forslag til eventuell endring av målene.

Det er tett kontakt mellom spesialpedagogisk personale og klasse- og faglærere på 
uformelle arenaer og i ukentlige trinnmøter. I intervju har vi fått vite at lærerne jobber 
med evaluering av årsrapporten i mai-juni samtidig som de ser på elevenes mål og 
eventuelt justerer dem. Spesialpedagogene ved PTS samarbeider med klasselærer om 
arbeidet og PTS-leder gir dem frist for å ferdigstille årsrapportene. Foreldrene er involvert 
når skolen utarbeider årsrapport og lærerne snakker også med elevene.
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Vi ser i årsrapportene at alle målene i hver IOP er gjentatt i årsrapportene. Det fremgår 
en evaluering med konklusjon om at eleven fortsatt skal ha målet dersom målet ikke er 
oppfylt eller at målet er nådd.

Våre vurderinger

Av årsrapportene har vi sett at målene i IOP-ene blir evaluert på en systematisk måte.

Vi viser til at skolen har en mal for årsrapport og det er klart for lærerne når de skal 
skrive rapportene. Videre har vi lagt vekt på at skolen har mye møtevirksomhet. Det er 
spesialpedagogiske møter hver uke, det er også trinnmøter hver uke der IOP-er er tema. 
Dessuten deltar PTS-leder med ansvaret for årsrapportene, på ledermøtene når IOP-er 
og årsrapporter er tema der.

Konklusjon

Etter vår vurdering har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at årsrapporten 
inneholder en vurdering av elevenes utvikling ut fra målene i IOP-en.

5 Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset 
opplæring og spesialundervisning

5.1 Rettslige krav

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og 
løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til friskoleloven § 3-11 fjerde ledd, jf. 
friskoleloven § 3-6 og opplæringsloven §§ 5-1 og 5-4. Skolen må ha en innarbeidet 
fremgangsmåte for å vurdere systematisk og løpende om elevene har tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter, 
vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen, og basert på denne vurderingen må skolen eventuelt 
gjennomføre tiltak innenfor tilpasset opplæring.

Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. friskoleloven § 3-4a. Dersom en elev ikke 
har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt prøve 
ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. friskoleloven § 3-6 første ledd jf. 
opplæringsloven § 5-4. Skolen må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter, 
vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av 
opplæringen. Fremgangsmåten må være innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven 
eventuelt blir henvist til PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på 
spesialundervisning.

Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for 
spesialundervisning, og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til daglig 
leder.

I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter friskoleloven § 
3-6 første ledd, jf. opplæringsloven § 5-4, konkludere med at eleven ikke kan få 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven 
har da krav på spesialundervisning, jf. friskoleloven § 3-6 første ledd, jf. opplæringsloven 
§ 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi spesialundervisning starter så snart som 
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mulig etter at behovet for dette er avdekket. Undervisningspersonalet har derfor både 
plikt til å vurdere om en elev trenger spesialundervisning og å melde fra til daglig leder 
når det er behov for det, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen må ha en innarbeidet 
fremgangsmåte for å vurdere og melde behov for spesialundervisning.

5.2 Våre observasjoner og vurderinger

Har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at lærerne systematisk og 
løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

Våre observasjoner

Det kommer frem i intervjuer med ledelse og lærere at skolen kartlegger alle elevene på 
første, tredje og fjerde trinn ved bruk av steinerskolens egne prøver. Fra med fjerde trinn 
bruker de Carlsten tester på alle trinn. Når det gjelder testene i lesing og skriving, så 
opplyser noen lærere at det er klare terskler for når de skal være bekymret for en elev 
sitt utbytte av opplæringen.

Ellers opplyser lærere at de skal følge med på om elevene klarer å oppnå målene i faget. 
De ser på elementer som tilstedeværelse, faglig nivå, sosiale forhold, barnets utvikling, 
motorikk og så videre.

Det kommer frem av intervjuene at skolen ikke har formulert eller beskrevet en terskel 
for når en lærer skal melde bekymring. Terskelen er ulik fra trinn til trinn, men lærerne 
skal være oppmerksomme på hvilket nivå eleven burde være på. I intervjuene blir det 
opplyst at skolen sikrer at alle lærere fanger opp saker ut fra en felles terskel, ved at de 
snakker om elever i de ukentlige seksjonsmøtene eller med trinnleder. Læreren fra PTS 
deltar i seksjonsmøtene for de trinnene hun har ansvaret for. I tillegg kan trinnleder ta 
bekymringer med seg til ledermøtet der PTS-leder sitter. PTS anser lærernes terskel som 
lav og de erfarer at lærerne kommer tidlig på banen. Lærerne spør PTS når de er usikre.

I seksjonsmøtene snakker lærerne om elever som de ser at kan ha spesielle utfordringer, 
eller ikke trives så godt. På møtene har de i tillegg klassegjennomganger hvor de snakker 
om alle elevene, og der læreren velger å trekke frem noen elever.

Ifølge intervjuene skal lærere melde bekymring om at en elev ikke har tilfredsstillende 
utbygge av opplæringen til PTS muntlig eller ved bruk av et skjema skolen har. Vi har 
fått opplyst at det som oftest skjer muntlig.

Ved en eventuell bekymring om en elev, vurderer skolen behovet for tilpasning ved at 
PTS tar ansvar for å observere, snakke med eleven, se på arbeidene og vitnemål til 
eleven. PTS prøver videre tilpasninger for eleven før de eventuelt henviser til PPT.

Våre vurderinger

Ut over testene skolen bruker i lesing og regning har ikke skolen en tydelig beskrevet 
terskel for når en lærer skal melde bekymring til PTS. Vi finner det likevel sannsynlig at 
dette er ivaretatt i praksis ved at lærerne snakker om elever som de ser at kan ha 
spesielle utfordringer i seksjonsmøtene. I disse møtene har de i tillegg 
klassegjennomganger hvor de snakker om alle elevene. Læreren fra PTS deltar i 
seksjonsmøtene for de trinnene hun har ansvaret for. Det kommer frem at skolen har en 
felles fremgangsmøte for å melde elever til PTS når lærerne er bekymret.

Konklusjon

Slik vi vurderer det har skolen en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer en systematisk 
og løpende vurdering av at alle elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
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Har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som ikke 
får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, blir gjennomført vurdering av a) 
arbeidsmåter? b) vurderingspraksis? c) læringsmiljø?

Våre observasjoner

Vi har blitt fortalt i intervjuer at elevene i praksis får tilrettelegging når det gjelder 
arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø. Skolen har tett møtekontakt når det 
gjelder bekymringer og tilrettelegging for elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av 
opplæringen. Vi har hørt at tema og tiltak blir vurdert og diskutert i seksjonsmøter/ 
trinnmøter.

Det er PTS som er ansvarlig for tiltakene. De er inne i alle saker som dreier seg om at en 
elev ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Gjennom intervjuer har vi fått eksempler på alternative arbeidsmåter som for eksempel 
intensivkurs, liten gruppe, jobbe på tomannshånd, alternativ arbeidsbok, tilrettelagte 
lekser og lignende. Skolen kan også sette inn ekstra lærerressurser hvis det trengs. PTS 
kan tilrettelegge ved å tilpasse tilbakemeldingene lærerne gir til elever, for eksempel til 
elever med angst for vurdering. Videre har PTS eksempler på at de har jobbet med 
utfordringer i læringsmiljøet i elevgrupper.

Våre vurderinger

Vi vurderer at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som 
ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, blir gjennomført vurdering av 
arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø. Skolen har en egen seksjon som har 
ansvaret for å vurdere og følge opp slike tilpasninger. Eksemplene på tiltak skolen har 
prøvd ut for elever viser at det er bredde i type tiltak skolen vurderer.

Konklusjon

Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som ikke får 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, blir gjennomført vurdering av arbeidsmåter, 
vurderingspraksis og læringsmiljø.

Gjennomfører skolen tiltak i de tilfellene der det blir avdekket at elevene ikke 
har tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

Våre observasjoner

Ovenfor har vi omtalt skolens rutiner for å avdekke tilfeller der elever ikke har 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen og rutiner for vurdering av tiltak.

Det er PTS som er ansvarlig for tiltakene. De er inne i alle saker som dreier seg om at en 
elev ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Gjennom intervjuer har vi fått flere eksempler på tilpasninger skolen har gjort for elever 
som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Våre vurderinger

Skolen oppfyller etter vår vurdering, kravet om å iverksette tiltak i de tilfellene der 
elevene ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Vi viser til at skolen har 
bekreftet dette med eksempler på tiltak og at skolen gjennomfører tiltak når en elev ikke 
har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Konklusjon
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Skolen gjennomfører tiltak i de tilfellene der det blir avdekket at elevene ikke har 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen.

Har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for a) å vurdere om elevene har 
behov for spesialundervisning? b) å sikre at lærerne melder behov for 
spesialundervisning til daglig leder?

Våre observasjoner

Skolens spesialpedagogiske lærere ved PTS har alt som handler om spesialundervisning 
som sin hovedoppgave.

Vi viser til våre observasjoner når det gjelder rutiner for kartlegging og vurdering av 
tiltak og praksis når det gjelder gjennomføring av tiltak. Det kommer frem av intervjuene 
at PTS henviser saken til PPT når de vurderer at tiltak innenfor tilpasset opplæring ikke 
har tilstrekkelig effekt.

Det er PTS sitt ansvar å sette i gang prosessen med henvisning til PPT og be kommunen 
om vedtak om spesialundervisning. Daglig leder følger opp arbeidet i ukentlige møter 
med PTS-leder. I intervju med ledelsen går det frem at daglig leder alltid blir orientert 
om saker som skal meldes til PPT.

Våre vurderinger

Etter vår vurdering har skolen rutiner som sikrer at elevene får spesialundervisning når 
de har behov for dette. Vi mener at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å 
vurdere om elevene har slike behov.

Skolen har en rutine for at PTS-leder skal orientere daglig leder om saker som skal 
henvises videre til PPT. Lærerne melder derfor ikke behov for spesialundervisning direkte 
til daglig leder, men oppfølgingen ivaretas etter vårt syn av PTS-leder. Vi vurderer det 
slik at daglig leder i praksis ved å gjennomgå sakene på ledermøtene, sikrer at lærerne 
vurderer behov for spesialundervisning og melder slike behov til henne. Ved at PTS-leder 
er inne i prosessen helt fra bekymringen for elevenes utbytte har oppstått, sikres det at 
alle elever blir ivaretatt på lik måte.

Konklusjon

Etter vår vurdering har skolen en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene 
har behov for spesialundervisning og å sikre at lærerne melder behov for 
spesialundervisning til daglig leder.

6 Elevenes skolemiljø: Forebyggende arbeid og 
aktivitetsplikt

6.1 Rettslige krav

Etter friskoleloven § 2-4 andre ledd gjelder opplæringsloven kapittel 9 A om elevene sitt 
skolemiljø for skoler godkjent etter friskoleloven.

Elevenes rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 
og læring, jf. opplæringsloven § 9 A-2, jf. friskoleloven § 2-4 andre ledd. Dette er en 
individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet er avgjørende. 
Elevens rett er ikke oppfylt med mindre eleven selv opplever at skolemiljøet har en 
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tilfredsstillende virkning på hans eller hennes helse, trivsel og læring. Elevene har plikt til 
å oppholde seg i skolen hver dag og har ikke like stor mulighet som voksne til å velge sitt 
miljø. Retten til et trygt og godt skolemiljø innebærer ikke bare en rett til fravær av 
krenkelser, men en rett til å oppleve at skolemiljøet fremmer egen helse, trivsel og 
læring. 

Skolens plikt til å jobbe forebyggende, kontinuerlig og systematisk

Skolen må arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og 
godt psykososialt skolemiljø for alle elevene, jf. § 9 A-3. Skolen skal jobbe etter et «føre-
var-prinsipp» og forebygge brudd på elevens rett til et trygt og godt skolemiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. 

Aktivitetsplikten

Skolen har en aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt 
skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-4. Alle som jobber på skolen må forstå hva som 
ligger i elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø og forstå når retten kan være brutt. 
Dette er nødvendig for at de skal kunne oppfylle aktivitetsplikten. 

Aktivitetsplikten gjelder for alle som har et ansettelsesforhold på skolen. Dette inkluderer 
også lærervikarer og andre med midlertidige arbeidsavtaler. I tillegg til lærere, ansatte 
som arbeider i skolefritidsordning/aktivitetsskolen og miljøarbeidere, gjelder 
aktivitetsplikten for eksempel vaktmester, rengjøringspersonale og kontorpersonale som 
jevnlig oppholder seg på skolen. Skolen må sørge for at alle ansatte har kunnskap om 
aktivitetsplikten, og hva denne innebærer. Dette inngår i det systematiske arbeidet. 
Aktivitetsplikten kan deles i følgende delplikter:

Plikten til å følge med

Daglig leder må sørge for at de som jobber på skolen kjenner til hvordan de i sin 
arbeidshverdag skal være årvåkne for forhold eller oppførsel som kan tyde på at en elev 
ikke har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

Daglig leder må gi føringer for hvordan ansatte på skolen systematisk skal innhente 
informasjon fra elevene om hvordan de opplever skolemiljøet. Skolen velger selv hvordan 
de skal følge med på elevenes trivsel, men skolen skal gjøre det som med rimelighet kan 
forventes. Fremgangsmåten må gi skolen god nok informasjon om elevenes trivsel 
generelt og enkeltvis. Daglig leder må følge opp at de ansatte på skolen følger opp 
føringene i praksis. 

Plikten til å gripe inn selv dersom det er mulig

Dersom det er mulig, skal den ansatte i tillegg gripe inn selv. Hensikten er å stanse 
uønskede handlinger så raskt som mulig for å unngå eller redusere fysiske og psykiske 
skader hos de involverte. Hva som vil være egnet måte å gripe inn på, avhenger av 
hvordan eleven blir krenket. Dersom krenkelsen er verbal, plikter den ansatte å stoppe 
dette. Dersom elever slåss eller fysisk mishandler en annen elev vil det også være 
nødvendig å gripe inn, men om den ansatte selv skal gå inn og skille elevene vil avhenge 
av vedkommende sine egne forutsetninger og situasjonen for øvrig. Det kan bare kreves 
at en ansatt griper inn i en slik i situasjon dersom det anses som forsvarlig. Ansatte skal 
ikke utsette seg selv for fare. Det kan eventuelt være nødvendig å hente hjelp fra andre 
eller å ringe politiet for hjelp.

Plikten til å varsle daglig leder

Dersom den ansatte får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø, må vedkommende varsle daglig leder. Dette kan gjelde selv om eleven
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sier at han eller hun har det bra. Det kan være mange grunner til at en elev som for 
eksempel mobbes, ikke innrømmer dette for en lærer. Når en ansatt varsler daglig leder, 
kan dette skje både skriftlig og muntlig. Det viktige er at de som jobber på skolen vet 
når de skal varsle, og hvordan det skal skje. Dette er en del av skolens systematiske 
arbeid med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø.

Plikten til å undersøke saken

Etter at daglig leder har fått varsel om mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har 
et trygt og godt skolemiljø, skal skolen undersøke saken så snart som mulig. Tilsvarende 
gjelder tilfeller der en elev sier ifra om at han eller hun ikke opplever at det er trygt og 
godt på skolen. 

Undersøkelsene må ha som formål å få frem fakta om en situasjon, bakgrunnen for 
elevenes opplevelse og hvilke forhold i elevenes omgivelser som påvirker hvordan de 
opplever skolemiljøet. Hvis undersøkelsen viser at det er elever som ikke har et trygt og 
godt skolemiljø, eller elevene selv har sagt fra, må skolen i neste omgang bruke 
informasjonen til å vurdere hvilke tiltak den skal sette inn. En undersøkelse kan handle 
om å avklare og opplyse forhold tilbake i tid eller forhold utenfor skoletiden og skolens 
område, dersom slike forhold påvirker elevenes hverdag på skolen.

Plikten til å sette inn egnede tiltak

Skolen har plikt til å sette inn tiltak når en elev opplever å ikke ha et trygt og godt 
skolemiljø. Plikten til å sette inn tiltak gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at 
eleven opplever det slik. Årsaken kan være noe som skjer utenfor skoletiden eller skolens 
område. Et eksempel er digital mobbing som ofte skjer på fritiden, men der utryggheten 
følger med eleven når han eller hun er på skolen. Skolen har ikke ansvaret for å løse 
problemer og utfordrende situasjoner hjemme eller på fritiden. Skolen skal likevel så 
langt det finnes egnede tiltak, sørge for at eleven opplever at det er trygt og godt å være 
på skolen. Skolen skal søke etter alle egnede måter å hjelpe eleven på. Egnede tiltak i 
slike saker kan være å drive opplæring i nettvett og personvern eller å sørge for at 
bestemte elever ikke har kontakt på skolen. Også forhold som skjer på skoleveien kan 
utløse rett til tiltak. Retten og plikten til opplæring gjør at elevene må komme seg til og 
fra skolen, og dette skiller skoleveien fra blant annet hjemmet og fritiden. 

Et egnet tiltak skal gjøre det som er tilstrekkelig for å gi eleven et trygt og godt 
skolemiljø. Skolen må aktivt søke etter mulige og egnede tiltak, og sette inn de tiltakene
som er tilgjengelige for skolen. Skolen skal velge tiltak ut fra faglige vurderinger av hva 
som er egnede tiltak. Vurderingene skal basere seg på kunnskap, prinsipper og verdier 
som er utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer. En viktig forutsetning for 
tiltaksplikten er at skoleeier sørger for at skoleeier har oppdatert og tilstrekkelig 
kompetanse om skolemiljø og arbeid mot mobbing og andre krenkelser.

Plikten til å sette inn tiltak, løper så lenge eleven ikke opplever at skolemiljøet er trygt og 
godt, og det finnes egnede tiltak som skolen kan sette inn. 

6.2 Våre observasjoner og vurderinger

Nye lovbestemmelser om elevene sitt skolemiljø

Stortinget har vedtatt nye lovbestemmelser om elevene sitt skolemiljø i opplæringsloven 
kapittel 9 A. De nye lovbestemmelsene tråde i kraft 1. august 2017.
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Den foreløpige tilsynsrapporten ble sendt til skolen før de nye lovbestemmelsene trådte i 
kraft. Tilsynet omfatter plikter og krav som er videreført i de nye lovbestemmelsene. 
Lovendringene endrer derfor ikke på våre vurderinger og konklusjoner i tilsynet. Vi har 
likevel endret teksten noe, slik at teksten samsvarer med begrepene og rekkefølgen som 
følger av de nye lovbestemmelsene. 

Skolens konkrete mål for å oppnå et trygt og godt skolemiljø

Våre observasjoner

Skolens handlingsplan har som mål at alle elever ved skolen skal ha et trygt og 
inkluderende skole- og klassemiljø. I intervju viser ledelsen til målet som fremgår av 
handlingsplanen.

I egenvurderingsskjemaene viser de fleste lærerne til målet som er satt i 
handlingsplanen. Skoleledelsen viser i tillegg til eksempler på noen mer konkrete mål 
skolen har satt for arbeidet, slik som at uteområdene skal være tilrettelagt for de 
forskjellige årstrinnene og at skolen skal være lydhør overfor kritikk, ønsker og innspill 
fra elevrådene.

Våre vurderinger

Skolen har et overordnet mål om et trygt og inkluderende skole- og klassemiljø. I tillegg 
formulerer skolen mer konkrete mål for skolemiljøet.

Konklusjon

Skolen har et overordnet mål om et trygt og inkluderende skole- og klassemiljø i 
samsvar med friskoleloven § 2-4 andre ledd, jf. opplæringsloven § 9 A-2 og 9 A-3.

Plikten til å jobbe forebyggende, kontinuerlig og systematisk

Våre observasjoner

I skolens handlingsplan er det et eget kapittel om hva skolen gjør for å forebygge 
mobbing. Her omtaler skolen at de skal ha tydelige voksne som skal se hver enkelt elev, 
skolen skal gjøre ansatte og elever bevisst på psykososialt skolemiljø, trivsel og 
forebygging av mobbing, de skal ha et nært samarbeid mellom skole og hjem, ha gode 
inspeksjonsrutiner ute og inne, gå igjennom ordensreglementet grundig med elevene to 
ganger i året og legge til rette for positive aktiviteter i friminuttene og aktiviteter på tvers 
av klassetrinnene. Videre skal skolen fra 2016-2017 kurse elever på sjette og/eller 
syvende trinn til å bli trivselsledere, de skal arbeide i og med elevrådene, ha en 
fadderordning for alle nye elever og gjennomføre årlig trivselsundersøkelse fra fjerde til 
tiende klasse.

I egenvurderingsskjemaene viser de fleste lærerne til de forebyggende tiltakene i 
handlingsplanen. En av lærerne viser også til at skolens pedagogikk og læreplan bidrar til 
oppbygningen av det psykososiale skolemiljøet. Skolens ledelse viser til at de har et 
forutsigbart årsløp og elevmedvirkning i planlegging og organisering av arrangementer 
som for eksempel nyttårsball. De viser videre til at elevene håndhilser på læreren før 
hver time og får dermed anledning til å veksle noen ord med læreren. Skolen har 
klasseturer og ekskursjoner på de fleste årstrinnene og tilrettelegger lekeområdene ute 
for de forskjellige alderstrinnene. Videre har skolen fadderordning for nye elever, kantine 
for elevene på ungdomstrinnet og sosiallærer som er tilgjengelig hver dag.

I intervjuene med ledelse og lærere blir det vist til at skolen har en handlingsplan. Det 
går også frem at klasselærerne gjennomfører trivselsundersøkelsen for fjerde til tiende 
trinn og at resultatene diskuteres i seksjonsmøtene. Resultatene legges frem samlet i 
ledermøtene. Klasselærerne får tilbakemelding fra trinnleder.



Side 39 av 55

Vi har mottatt kopi av resultatene og oppsummeringen skolen gjorde etter en 
trivselsundersøkelse skolen gjennomførte våren 2016.

Våre vurderinger

Skolen skal sette i verk forebyggende tiltak basert på kjennskapen til hvordan elevene 
opplever skolemiljøet.

Skolen har flere generelle forebyggende tiltak som skal bidra til et trygt og godt 
skolemiljø for elevene. Skolens forebyggende tiltak er listet opp som tiltak for å 
forebygge mobbing i handlingsplanen. Tiltakene får dermed et for snevert 
anvendelsesområde i forhold de kravene loven stiller til det forebyggende arbeidet. Vi 
viser til at skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et trygt og godt 
skolemiljø, jf. opplæringsloven § 9 A-3. Dersom en eller flere elever ikke opplever at de 
har et trygt og godt miljø, har skolen plikt til å iverksette tiltak, selv om de ikke har 
avdekket mobbing eller andre krenkelser. Videre må skolen endre de forebyggende 
tiltakene basert på den kjennskapen skolen skaffer seg om hvordan elevene individuelt 
og generelt opplever skolemiljøet.

Resultatene fra trivselsundersøkelsen vi har mottatt viser blant annet at 2 av de 28 
elevene som deltok svarte mindre bra på spørsmålet om hvordan de trives på skolen. 
Flere elever har nevnt at det er en elev i klassen som stenger andre ute. I 
oppsummeringen av undersøkelsen skriver skolen at alle elevene trives godt på skolen 
og har venner.

Vi viser til at formålet med slike kartlegginger er å finne frem til elever som eventuelt 
ikke trives og så undersøke dette nærmere. Selv om trivselsundersøkelsen viser at et 
stort flertall i klassen trives på skolen, skal skolen følge opp opplysningene om at to 
elever ikke trives så godt og opplysningen om at det er en elev som stenger andre ute.

Konklusjon

Vi vurderer at skoleledelsen ikke i tilstrekkelig grad sikrer at skolen setter i verk 
forebyggende tiltak basert på kjennskapen til hvordan elevene opplever skolemiljøet, jf. 
friskoleloven § 2-4 andre ledd, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-4.

Kunnskap om elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø og hva som ligger i 
denne retten

Våre observasjoner

Skolens "Handlingsplan for et godt psykososialt miljø og forebygging og håndtering av 
mobbing" inneholder en definisjon av mobbing. I handlingsplanen er mobbing definert 
som psykisk eller fysisk vold, plaging og utestenging, rettet mot en annen, utført av 
enkeltpersoner eller gruppe. Det går frem at mobbing kan forekomme på skolen, på 
skoleveien, i fritiden, i direkte møter eller på nett og mobil. Videre går det frem av 
planen at mobbing som regel forutsetter et ujevnt styrkeforhold. Planen viser til at 
betegnelsen mobbing vanligvis brukes når episodene gjentas over tid. En hendelse som 
rammer en elev en enkelt gang kan ifølge planen også ha karakter av mobbing.

Skolen har et ordensreglement som inneholder regler for hvordan elevene skal oppføre 
seg. Dette inkluderer at de skal omgås med alminnelig høflighet og respekt, og ta hensyn 
til hverandre. Mobbing og rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt.

I egenvurderingsskjemaet viser ledelsen til handlingsplanen. De fleste lærerne viser i 
egenvurderingsskjemaet til ordensreglementet.

I intervju uttaler ledelsen at skolens ordensreglement gir informasjon om hva som er 
krenkelser. I intervjuene med lærerne viser flere lærere til at mobbing skal håndteres 
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etter et bestemt system. Når det gjelder hva lærerne skal reagere på utover rene 
mobbesaker forteller lærerne hva de selv reagerer på. Dette blir i liten grad knyttet til 
innholdet i handlingsplanen eller ordensreglementet eller annet som er felles for skolen. I 
intervjuer med elever opplyser noen elever at de har snakket om hvordan de skal 
oppføre seg mot hverandre på begynnelsen av skoleåret. 

Våre vurderinger

Det avgjørende i vurderingen av om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt, 
er hvordan skolemiljøet virker på den enkelte elevens helse, trivsel og læring. 
Utgangspunktet for vurderingen er elevens egen subjektive opplevelse av det 
skolemiljøet. Retten er ikke knyttet opp mot det totale miljøet, en tenkt 
gjennomsnittselev eller de ansattes egen oppfatning, men mot virkningen skolemiljøet 
faktisk har på den enkelte elevens helse, trivsel og læring. 

Skolens handlingsplan omfatter bare tilfeller som kan karakteriseres som mobbing. 
Planen viser til at en hendelse som rammer en elev en enkelt gang kan ha karakter av 
mobbing. Ut fra virkeområdet til planen og hvordan definisjonen i planen blir forstått av 
de ansatte, blir terskelen for aktivitetsplikt for høy hvis denne terskelen skal gjelde alene.

Skolens ordensreglement inneholder regler for hvordan elevene skal oppføre seg og disse 
reglene omfatter mer enn bare mobbing. I intervjuer viser ikke lærerne til 
ordensreglementet når de skal forklare hva som er terskelen for når aktivitetsplikten 
inntrer. Ordensreglementet gir noen regler for hvordan elever skal behandle hverandre, 
men beskrivelsene i dette reglementet gir ikke veiledning om utløser aktivitetsplikten til 
de ansatte. Intervjuene viser at de ansatte forholder seg til definisjonen av mobbing i 
handlingsplanen og eventuelt sin egen oppfatning av hva som er uakseptabel atferd mot 
andre elever. Vi ser at flere ansatte er opptatt av hvordan elever er overfor hverandre, 
men etter vår vurdering har ikke alle tilstrekkelig kunnskap om hva som ligger i elevenes 
rett til et trygt og godt skolemiljø.

Konklusjon

Skolen oppfyller ikke kravet om at alle som jobber på skolen skal forstå hva som ligger i 
elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø og forstå når retten kan være brutt. Vi finner 
det sannsynlig at elevene heller ikke har blitt gjort tilstrekkelig kjent med hva som er 
innholdet i elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Kravene i friskoleloven § 2-4 
andre ledd, jf. opplæringsloven § 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-9 er dermed ikke oppfylt.

Aktivitetsplikten – plikten til å følge med

Våre observasjoner

For å oppfylle plikten til å følge med på om elevene har et trygt og godt psykososialt 
skolemiljø må skolen kartlegge både elevenes generelle opplevelse og den enkelte elevs 
opplevelse av miljøet på skolen.

Skolen har en "Handlingsplan for et godt psykososialt miljø og forebygging og håndtering 
av mobbing», heretter kalt handlingsplan, sist revidert våren 2016. Handlingsplanen 
omfatter mobbing, og omtaler ikke retten til et trygt og godt skolemiljø generelt. 
Intervjuene med lærerne viser at planen er kjent for de fleste.

Planen inneholder et eget kapittel om avdekking av mobbing der det blant annet går 
frem at lærerne skal være oppmerksomme på atferd eller mønstre hos enkeltelever, i 
klasser eller elevgrupper som avviker fra det de anser som vanlig eller akseptabel atferd. 
Som eksempler på slike forhold nevner planen elever som går mye alene, elever som 
vegrer seg for å gå ut i friminuttene og elever som er mye borte fra skolen.
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I planen står det videre at skolen gjennomfører en årlig trivselsundersøkelse blant 
elevene i alle klasser fra andre til tiende trinn etter behov.

I intervjuer med ledelse og lærere har vi fått opplyst at skolen gjennomfører 
trivselsundersøkelsen i november eller desember hvert år for femte til tiende trinn. Det 
er trinnlederne som gjennomfører undersøkelsen og resultatene blir lagt frem for 
lederrådet. Trinnleder skal gi tilbakemelding om resultatene til klasselærer. I intervju 
med ledelsen 1. juni 2017 går det frem at skolen har gjennomfør trivselsundersøkelsene i 
alle klassene på 2.-10. trinn denne våren.

I egenvurderingsskjemaet for lærere for barnetrinnet står det at skolen har planlagt og 
utarbeidet en trivselsundersøkelse for barnetrinnet, men praksisen er ikke igangsatt. I 
intervju med ledelsen 1. juni 2017 går det frem at skal innføre en undersøkelse for 1.-4. 
trinn, men at dette ikke er gjort ennå.

Skolen gjennomfører den obligatoriske Elevundersøkelsen hver høst for syvende og 
tiende trinn.

På de laveste trinnene sitter klassen i ring hver morgen og da får alle elevene komme til 
med synspunkter og elevene lytter til hverandre. Å sitte i ring brukes mest på de lavere 
trinnene. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet har skolen klassens time for å styrke det 
sosiale samholdet i klassen. Lærerne bruker tiden slik de finner det best for den aktuelle 
klassen ut fra klassens behov.

Informasjonen fra egenvurderingene og intervjuene med lærere viser at klasselærerne 
på første til fjerde trinn skal gjennomføre to foreldresamtaler årlig og de skal håndhilse 
på hver enkelt elev daglig. Skolen har ikke fast praksis for å gjennomføre elevsamtaler 
for elevene på disse trinnene. Vi har fått opplyst i intervju at to av klasselærerne på 
småskolen har elevsamtaler og den ene av dem har også med eleven på 
konferansetimene med foreldrene. I intervju kommer det frem at dette ikke er vanlig 
praksis på småskolen, men at disse lærerne selv har valgt å gjøre det slik. I intervjuer 
kommer det frem at lærerne har mange enkeltsamtaler med elevene, selv om de ikke 
har en egen elevsamtale.

Klasselærerne for femte trinn og oppover skal gjennomføre elevsamtaler to ganger i året. 
Fra syvende trinn har klasselærerne også konferansetimer med foreldrene der eleven kan 
være med.

I egenvurderingsskjemaet opplyser ledelsen at elevsamtaler og konferansetimer med 
elev og foreldre brukes for å få kjennskap til hvordan elevene generelt opplever det 
psykososiale skolemiljøet. Når det gjelder kjennskap til hvordan den enkelte elev 
opplever skolemiljøet er ikke elevsamtaler nevnt i egenvurderingsskjemaet.

Det er ikke en obligatorisk mal eller en sjekkliste for elevsamtalene. I intervju med 
ledelsen går det frem at det er forventet at lærerne tar trivsel opp som tema i samtalen. 
I intervju med klasselærer går det frem at trivsel er tema i elevsamtalene. Elevene vi har 
intervjuet om dette sier at klasselærer spør ofte i elevsamtalen om hvordan de har det. I 
intervju går det frem at daglig leder per i dag ikke følger opp alle elevsamtalene blir
gjennomført eller hva som er innholdet i dem.

I egenvurderingsskjema opplyser ledelsen at skolen prioriterer bruk av ressurser i stor 
grad på deling av klasser i fagtimer, så lærere har mulighet til å observere og følge opp 
den enkelte elev godt både sosialt og faglig. Samarbeid i kollegiet og mellom kollegaene 
er tilgodesett med god tidsressurs på lærernes stillinger. Det er seksjonsmøte én gang i 
uken hvor lærerne kan ta opp bekymringer rundt enkeltelever.
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Våre vurderinger

Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen gir mye informasjon om hvordan elevene 
generelt opplever det psykososiale skolemiljøet.

Ut fra egenvurderingene kan vi ikke se at det er bestemt at trivsel skal være tema i alle 
elevsamtaler. I intervju med ledelsen går det frem at det er forventet at lærerne tar opp 
trivsel i disse samtalene. Det er imidlertid ingen systematisk oppfølging fra ledelsen på at 
lærerne faktisk kartlegger den enkelte elevs opplevelse av skolemiljøet, og hvilken 
informasjon lærerne har om elevenes opplevelse av skolemiljøet.

På 1.-4. trinn har ikke skolen elevsamtaler. Det går frem at klassene sitter i ring hver 
morgen og da får alle elevene komme til med synspunkter og elevene lytter til 
hverandre. Vi har fått opplyst at lærerne har mange enkeltsamtaler med elevene, selv 
om de ikke har en egen elevsamtale. Vi kan imidlertid ikke se at det er føringer som 
sikrer at lærerne faktisk kartlegger hver enkelt elev sitt psykososiale skolemiljø og hvor 
ofte de skal gjøre dette for elevene på de laveste trinnene. Selv om skolen har flere ulike 
kilder til hvordan elevene individuelt opplever miljøet på skolen, vurderer vi at 
informasjonen er fragmentarisk og for lite systematisk.

Konklusjon

Skoleledelsen sikrer at skolen har informasjon om hvordan elevene generelt opplever det 
psykososiale skolemiljøet.

Vi vurderer at skoleledelsen ikke sikrer at skolen følger tilstrekkelig med på om den 
enkelte elev har et trygt og godt skolemiljø, jf. friskoleloven § 2-4 andre ledd, jf. 
opplæringsloven § 9 A-3 og 9 A-4.

Aktivitetsplikten – plikten til å gripe inn, varsle og undersøke

Våre observasjoner

Skolens handlingsplan beskriver hva de ansatte skal gjøre hvis de avdekker mobbing. 
Den som er vitne til eller får informasjon om situasjonen, har ansvaret for å gripe inn, og 
for å ta kontakt med klasselærer. Klasselærer og elever har samtaler og alle berørte 
foresatte skal informeres. Hjemmene oppfordres til å ta kontakt med hverandre hvis det 
er mulig og hensiktsmessig. Alle klassens lærere samt trinnleder og pedagogisk leder blir 
informert av klasselærer via egen varsellapp i sin posthylle. Saken tas opp på trinnmøtet. 
Elevene i klassen presenteres for saken og tas med i prosessen med å løse 
problematikken. Konkret hvordan de skal gå frem skal enkeltvedtaket eller tiltaksplanen 
beskrive. Saken tas opp i foreldrekretsen dersom situasjonen tilsier det. Ved behov 
kontaktes skolens sosiallærer, helsetjenesten/helsesøster, PPT eller andre som kan bidra. 
Elever som plager eller mobber andre elever i skoletiden kan få særlig tilsyn av en lærer. 
Skjer mobbingen på vei til eller fra skolen, kan eleven som mobber bli fulgt eller kjørt.

Når det gjelder saksgang ved meldt bekymring om mobbing står det i handlingsplanen at 
saken skal meldes til klasselærer. Skolen ved daglig leder eller pedagogisk leder har et 
møte med foresatte og klasselærer så fort som mulig. Daglig leder fatter et enkeltvedtak 
der hun skisserer tiltak og tidsplan. Saken avsluttes når den har fått en løsning og/eller 
prosessen rundt den er evaluert av skole og hjem i fellesskap.

I egenvurderingsskjemaet viser skoleledelsen til handlingsplanen når det gjelder hvordan 
de ansatte er kjent med sin plikt til å gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering om mulig. De viser videre til handlingsplanen når det 
gjelder hvordan de ansatte er kjent med plikten til å varsle daglig leder ved mistanke 
eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skoleledelsen skriver at 
de ansatte, fortrinnsvis klasselærerne, skal undersøke nærmere ved å snakke med 
elevene, foreldre, andre lærere som underviser klassen og andre aktuelle personer som 
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kan ha kunnskap om forholdene. Skoleledelsen skriver at de ansatte griper inn ved å 
søke å løse konflikten på stedet, ved å ha en samtale med begge parter i saken. Saken 
forsøkes løst på et lavest mulig nivå. Når det gjelder plikten til å varsle skriver 
skoleledelsen at klasselærer eller faglærer vil melde saken til sin trinnleder, 
seksjonsleder, pedagogisk leder eller daglig leder. Daglig leder får informasjon enten 
direkte eller i et lederrådsmøte. Det står at alle er innforstått med at mobbesaker ledes 
av daglig leder eller pedagogisk leder.

I egenvurderingsskjemaene viser lærerne til handlingsplanens rutiner ved mistanke om 
mobbing og bekymringsmelding.

I intervjuene viser et par lærere til at de i tillegg til rutinen i handlingsplanen, skal legge 
en rosa lapp i hyllene til de andre lærerne ved mistanke om mobbing. Deretter skal 
lærerne observere. Det går frem av intervjuene med lærerne at saker der det er 
mistanke om mobbing alltid skal meldes til daglig leder.

En av lærerne opplyser at det er noe uklart system når det ikke dreier seg om en 
mobbesak. Et par andre lærere opplyser at mer vage bekymringer skal starte på laveste 
nivå hos klasselærer eller trinnleder og dersom saken ikke blir løst skal de gå høyere. De 
opplyser at lærerne melder fra til trinnleder hvis det er problemer i en klasse, for 
eksempel at noen blir ertet, utestengt eller har det vanskelig sosialt. Hvis saken er meldt 
til trinnleder blir den tatt opp i seksjonsmøtet. Lærerne har også klassegjennomganger 
der slike forhold blir tatt opp. 

Våre vurderinger

Når det gjelder tilfeller med mobbing har skoleledelsen gjort de ansatte kjent med sine 
plikter. Skolen har en handlingsplan som inneholder informasjon om plikten ansatte har 
til å gripe inn, hvordan de skal melde saken videre og hvordan de skal undersøke saken.
Vi har fått opplyst i intervju at lærerne har vært involvert i arbeidet med å revidere 
planen gjennom lærermøter. Flere av lærerne viste til handlingsplanen i intervjuene. Ut 
fra opplysningene i intervjuene legger vi til grunn at tilfeller der ansatte avdekker 
mobbing, blir meldt til daglig leder i praksis.

Når det gjelder mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, uten at det 
foreligger mobbing, har ikke skoleledelsen sørget for å gjøre de ansatte kjent med 
aktivitetsplikten etter § 9 A-4. Vi viser til at skoleledelsen først og fremst bruker 
handlingsplanen som føring for hvordan ansatte skal følge opp mobbesaker. Ledelsen 
sikrer dermed ikke i tilstrekkelig grad at de ansatte er kjent med sin plikt til å

 gripe inn, og til hvordan de skal gripe inn
 undersøke forholdet, og til hvordan de skal undersøke forholdet
 varsle daglig leder, og hvordan de skal varsle daglig leder.

Vi ser at lærerne ved skolen følger opp saker som gjelder andre forhold enn mobbing. 
Likevel er ikke alle som jobber på skolen kjent med hva som ligger i elevenes rett til et 
trygt og godt psykososialt skolemiljø og de kjenner derfor ikke til alle tilfellene der 
aktivitetsplikten inntrer. 

Skolen har ikke sørget for å gjøre de ansatte kjent med sin aktivitetsplikt når det gjelder 
andre forhold enn mobbing. Det er dermed usikkert om alle saker blir fulgt opp i praksis. 
Vi har dessuten fått opplyst at de ansatte ikke har praksis for varsle å alle saker til daglig 
leder snarest.

Konklusjon

Daglig leder sikrer ikke at de ansatte er tilstrekkelig kjent med innholdet i elevenes rett,
og dermed terskelen for når aktivitetsplikten inntrer. Daglig leder har gjort ansatte kjent 
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med at de alltid skal varsle om tilfeller med mobbing til daglig leder snarest. Daglig leder 
har ikke sikret at aktivitetsplikten alltid blir oppfylt i andre tilfeller med mistanke om at 
en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen oppfyller derfor ikke alle kravene i 
opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-4.

Aktivitetsplikten - plikten til å sette inn tiltak

Våre observasjoner

Skolens handlingsplan inneholder en beskrivelse av hvordan skolen skal følge opp saker 
med mobbing. Dette omfatter blant annet at skolen ved daglig leder eller pedagogisk 
leder har et møte med foresatte og klasselærer så fort som mulig. Daglig leder fatter et 
enkeltvedtak med tiltak og tidsplan. Saken avsluttes når den har fått en løsning eller 
prosessen rundt den er evaluert av skole og hjem i fellesskap.

Handlingsplanens rutine for oppfølging av meldt bekymring om mobbing omfatter kun 
mobbing, og ikke andre eksempler på at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. I 
intervjuene kom det frem eksempler på at skolen har satt i gang ulike tiltak for å følge 
opp elever og situasjoner der de har mistanke om mobbing.

I egenvurderingsskjemaene og intervjuene viser ledelsen og lærerne til skolens 
handlingsplan. Ledelsen opplyser at det er de som formulerer tiltak i enkeltvedtak og 
samarbeider med andre aktuelle ressurspersoner om å sette disse ut i livet. Ledelsen har 
erfart at skolen i noen tilfeller burde sett behovet for tiltak tidligere. Videre opplyser 
ledelsen at de forsøker nye tiltak dersom tiltakene ikke fungerer etter intensjonen.

Vi har mottatt eksempler på enkeltvedtak om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet.

Våre vurderinger

Skolens handlingsplan gir føringer for hvordan skolen skal følge opp tilfeller hvor det er 
meldt om mistanke om eller kjennskap til mobbing. Ut fra eksemplene i intervjuene 
legger vi til grunn at ledelsen følger opp saker der de har mistanke om mobbing.

Skolen har ikke føringer for at lærerne skal varsle ledelsen om forhold som faller utenfor
definisjonen av mobbing. I intervjuene kommer det frem at de skal løse slike saker på 
lavest mulig nivå. Skolen sikrer dermed ikke at alle elever som opplever at skolemiljøet 
ikke er trygt og godt, blir fulgt opp med tiltak.

Vi viser videre til at skolen ikke bare har plikt til å iverksette tiltak for å stoppe 
krenkelser, men at det i tillegg er et krav til at skolen må jobbe for å oppfylle elevens 
rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet
som er avgjørende for om eleven har et trygt og godt skolemiljø. For å kunne ta stilling 
til om eleven har det trygt og godt på skolen og hvilke tiltak skolen eventuelt bør sette 
inn, skal skolen blant annet høre hva eleven selv mener og vektlegge dette.

Vi har mottatt eksempler på enkeltvedtak der ledelsen har vurdert og iverksatt tiltak 
knyttet til elevers skolemiljø. I vedtak av 9. februar 2016 konkluderer skolen med at 
«observasjonene ute i friminuttene gir på nåværende tidspunkt ikke et tydelig bilde av at 
… er et mobbeoffer». Ut fra denne og andre beskrivelser i vedtaket synes det som skolen 
avgrenser saken til å undersøke om eleven blir utsatt for mobbing, fremfor å undersøke 
om eleven har det trygt og godt på skolen. I saken er det likevel satt inn tiltak.

Vi vurderer at ledelsen har bestemt hvordan de skal følge opp varslinger fra ansatte og at 
ledelsen følger opp de varslingene de får med tiltak. Skolen har imidlertid for høy terskel 
for hva lærerne skal varsle til daglig leder. Dette kan føre til at elever blir meldt til daglig 
leder for sent og at nødvendige tiltak eller annen oppfølging ikke blir iverksatt tidlig nok. 
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Konklusjon

Vi vurderer at daglig leder har bestemt hvordan skolen skal følge opp varslinger fra 
ansatte og at ledelsen følger opp de varslingene de får med tiltak, jf. opplæringsloven §§ 
9 A-3 og 9 A-4.

7 Elevenes skolemiljø: Informasjon, involvering 
og evaluering 

7.1 Rettslige krav

Etter friskoleloven § 2-4 andre ledd gjelder opplæringsloven kapittel 9 A om elevene sitt 
skolemiljø for skoler godkjent etter friskoleloven.

Skolen har plikt til å informere og involvere elevene, elevrådet og foreldrene

Elevene ved skolen har rett til å bli involvert i planleggingen og gjennomføringen av 
arbeidet for et trygt og godt psykososialt skolemiljø, jf. § 9 A-8. Dette kan for eksempel 
være deltakelse når skolen lager ordensreglement, gjennomføre enkle målinger osv. Det 
er daglig leders ansvar at elevene blir tatt med i skolemiljøarbeidet, jf. § 9 A-3.

Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter til å utføre skolemiljøarbeidet på sine 
vegne, jf. 9 A-8 andre ledd.

Skolen skal sørge for å informere elevrådet og foreldrene om alt som er viktig for 
skolemiljøet, jf. § 9 A-9 tredje ledd. Elevrådet og foreldrene har også rett til å så tidlig 
som mulig bli tatt med i arbeidet med skolemiljøtiltak, jf. § 9 A-9 tredje ledd.

Skolen har plikt til å evaluerer det samlede arbeidet med skolemiljøet

Skolen må arbeide systematisk for å fremme et trygt og godt skolemiljø, jf.§ 9 A-3. Som 
en del av dette må skolen evaluere det samlede arbeidet med skolemiljøet. Videre må 
skolen gjøre endringer dersom evalueringen viser at dette er nødvendig for å oppfylle 
kravene i opplæringsloven kapittel 9 A.

7.2 Våre observasjoner og vurderinger

Nye lovbestemmelser om elevene sitt skolemiljø

Stortinget har vedtatt nye lovbestemmelser om elevene sitt skolemiljø i opplæringsloven 
kapittel 9 A. De nye lovbestemmelsene tråde i kraft 1. august 2017.

Den foreløpige tilsynsrapporten ble sendt til skolen før de nye lovbestemmelsene trådte i 
kraft. Tilsynet omfatter plikter og krav som er videreført i de nye lovbestemmelsene. 
Lovendringene endrer derfor ikke på våre vurderinger og konklusjoner i tilsynet. Vi har 
likevel endret teksten noe, slik at teksten samsvarer med begrepene og rekkefølgen som 
følger av de nye lovbestemmelsene. 

Plikten til å informere og involvere elever, elevrådet og foreldrene

Våre observasjoner

Det går frem av egenvurderinger og intervjuer med ledelse og lærere at skolen 
involverer elevene i skolemiljøarbeidet ved tiltak som for eksempel fadderordning for nye 
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elever, klasseturer, arrangementer og lignende. Skolen bruker også MITT VALG som er et 
program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell 
kompetanse.

På de laveste trinnene sitter klassen i ring hver morgen slik at alle elevene skal få 
komme til med synspunkter om blant annet skolemiljøet. På mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet har skolen klassens time for å styrke det sosiale samholdet i klassen. 
Klassens time skal brukes som bindeledd fra klassene til og fra elevrådet. Daglig leder 
kan delta i klassens time for å ta opp aktuelle saker.

Det går frem av egenvurderinger og intervjuene med ledelse og lærere at skolen har et 
elevråd for mellomtrinnet og et elevråd for ungdomstrinnet. Trinnleder er kontaktlærer 
for elevrådet. Elevrådene har jevnlige møter.

I egenvurderingsskjemaene svarer to lærere at skoleledelsen ikke sikrer at elevrådet blir 
løpende orientert om hendelse, planer, enkeltvedtak og andre forhold som har vesentlig 
betydning for det psykososiale miljøet. Tre av lærerne svarer at skoleledelsen ikke sikrer 
at elevrådet så tidlig som mulig tas med i planleggingen og gjennomføringen av tiltak for 
et godt psykososialt miljø.

Når det gjelder informasjon om skolens arbeid med det psykososiale skolemiljøet går det 
frem av intervju med lærer og elevråd at skolen ikke informerer elevrådet løpende om 
dette. Når det gjelder involvering av elevrådene har vi fått et eksempel der skolen ba 
elevrådet uttale seg om noen nye regler for elevene. Ut over dette kommer det ikke frem 
av intervjuene at skolen rutinemessig tar elevrådene med i arbeidet for et trygt og godt 
skolemiljø.

Det går frem av intervju at foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolen har møte hver 
måned. Daglig leder og pedagogisk leder har møte- og uttalerett, men ikke stemmerett i 
møtene. I de aller fleste møtene stiller begge eller en av dem. Styret møter også med en 
representant cirka én gang i halvåret og gir generell informasjon til FAU. Når det gjelder 
informasjon fra skoleledelsen til FAU går det frem at skoleledelsen ikke har noen faste 
punkter de informerer om. FAU setter selv agendaen for møtet og gir skoleledelsen 
informasjon hvis det er noe konkret de ønsker informasjon om. Det går frem av 
intervjuer med FAU og skoleledelsen at FAU har vært direkte involvert i flere saker som 
gjelder skolens psykososiale skolemiljø (ikke enkeltsaker), blant annet handlingsplanen 
og ordensreglementet til skolen.

Våre vurderinger

Skolen har flere aktiviteter som skal bidra til å involvere elevene i planleggingen og 
gjennomføringen av arbeidet med skolemiljøet. Dette er i samsvar med regelverket, jf. 
friskoleloven § 2-4 andre ledd jf. opplæringsloven § 9 A-8.

En av lærerne har fått i oppgave å følge opp elevrådet. Skolen har ikke føringer for at 
læreren skal informere elevrådet om alt so mer viktig for skolemiljøarbeidet, eller 
hvordan dette skal gjøres. Skolen har heller ingen innarbeidet fremgangsmåte for 
hvordan de skal sørge for at elevrådet blir involvert i arbeidet. Det går frem av 
intervjuene at det heller ikke er praksis for å informere og involvere elevrådene, selv om 
det finnes eksempler på saker elevrådet har blitt involvert i.

Vi vurderer at skoleledelsen ikke sikrer at elevrådet blir informert om at som er viktig for 
det psykososiale skolemiljøet. Vi vurderer også at skoleledelsen ikke sikrer at elevrådet 
så tidlig som mulig tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak.

FAU har møte hver måned. Skoleledelsen deltar på så godt som alle møtene og gir FAU 
informasjon om forholdene de etterspør. Vi har sett flere eksempler på saker som FAU 
har vært tett involvert i. Ettersom skolen og FAU samarbeider svært tett, finner vi det 
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sannsynliggjort at foreldrerådet ved FAU får informasjon og blir involvert i 
skolemiljøarbeidet i tråd med friskoleloven § 2-4 andre ledd jf. opplæringsloven § 9 A-9.

Konklusjon

Vi vurderer at daglig leder ikke sikrer at elevrådet blir informert om alt som er viktig for 
skolemiljøet. Vi vurderer også at daglig leder ikke sikrer at elevrådet så tidlig som mulig 
tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dette er ikke i samsvar med regelverket, jf. 
friskoleloven § 2-4 andre ledd jf. opplæringsloven § 9 A-9.

Evaluering av det samlede arbeidet med det psykososiale skolemiljøet

Våre observasjoner

Skolen mangler en systematisk kjennskap til hvordan elevene har det, det er ikke kjent 
for alle ansatte hva som ligger i elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, skolen
ivaretar ikke alltid aktivitetsplikten når det gjelder andre saker enn mobbing og skolen 
informerer og involverer i liten grad elevrådet i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.

Skolen har fulgt opp mobbesaker og enkeltsaker der en elev eller foreldre har bedt om 
tiltak. Den har også iverksatt tiltak for å sikre alle elevene et trygt og godt skolemiljø. 
Enkelte av tiltakene har blitt evaluert og endret hvis det var behov for det. Blant annet 
har skolen evaluert «Handlingsplanen for et godt psykososialt miljø og forebygging og 
håndtering av mobbing». Det fremgår av intervjuer at lærerne har vært involvert i 
revideringen av planen gjennom lærermøtene. I intervju går det frem at ledelsen går 
igjennom resultatene fra elevundersøkelsen med lærerne. Resultatene blir deretter tatt 
opp i team.

I egenvurderingene opplyser ledelsen og ansatte at de evaluerer det samlede arbeidet 
med det psykososiale skolemiljøet og at de sørger for å gjøre nødvendige endringer.

Våre vurderinger

Vi vurderer at skolens evaluering skjer hovedsakelig på ad hoc-basis. Evalueringene kan i 
hvert enkelt tilfelle føre til endringer, men skolen har ikke en evaluering av det samlede 
arbeidet. Skolen får derfor ikke avdekket alle mangler og iverksatt nødvendige endringer.

Konklusjon

Skolen har flere mangler ved det kontinuerlige og systematiske arbeidet for å fremme 
miljøet og tryggheten til elevene. Vi vurderer at skoleledelsen ikke sørger for å evaluere 
det samlede arbeidet med det psykososiale skolemiljøet, jf. friskoleloven § 2-4 andre 
ledd jf. opplæringsloven § 9 A-3.

8 Styrets system for å vurdere og følge opp at 
kravene blir etterlevd i skolens praksis

8.1 Rettslige krav

Skoleeier er ansvarlig for at skolene driver i samsvar med opplæringsloven og forskrifter 
gitt med hjemmel i denne. Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om 
kravene blir oppfylt og for å følge opp resultatene fra disse vurderingene, jf. friskoleloven 
§ 5-2 tredje ledd.
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Styret må skaffe seg informasjon

For å ivareta kravene må styret skaffe seg informasjon om skolens arbeid med elevenes 
utbytte av opplæringen og elevenes psykososiale skolemiljø. Styret skal etablere 
systemet i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av lokale forhold, 
risikovurderinger og skolens organisering. Informasjonen som styret innhenter må være 
relevant, og som et minimum gi styret kunnskap om hvordan skolen arbeider med de 
ulike temaene som er en del av tilsynet.

Styret må sørge for ha oppdatert kunnskap om skolens praksis slik at de kan vurdere om 
skolen oppfyller kravene i friskoleloven. Dette betyr at styret må forstå hva de skal gjøre, 
det vil si hvilke krav loven og øvrig regelverk stiller til dem.

Bruker styret informasjonen de innhenter?

Styret må bruke informasjonen de innhenter om skolens praksis til å vurdere om 
arbeidet med elevenes utbytte av opplæringen og psykososiale skolemiljø er i samsvar 
med friskoleloven med forskrift. Dette betyr at styret må ha tilstrekkelig kompetanse om 
kravene i regelverket. For at styrets vurderinger skal være forsvarlige, må styret ha en
riktig forståelse av kravene i regelverket. Styret må sørge for at skolen korrigerer sin 
praksis der de avdekket at praksisen ikke er i samsvar med lov eller forskrift. Dette betyr 
at styret må iverksette handlinger som er relevante for å oppfylle de kravene som loven 
stiller.

Følger styret opp endringer i praksis?

Styret må sørge for at de iverksetter tiltak der det kommer frem informasjon om at 
skolen ikke oppfyller regelverket. Når styret setter i verk tiltak som skal sørge for at 
skolen endrer praksis, må de følge opp at endringene faktisk gjennomføres. I tillegg må 
styret sørge for at endringene gjøres varige. Styret kan følge opp på forskjellige måter, 
men styret må forsikre seg om at endringene de gjøre, fører til en praksis i samsvar med 
regelverket. Styret må ha et system som sikrer at ledelsen og lærerne har tilstrekkelig 
kompetanse på de nødvendige delene av regelverket, slik at de er i stand til å ivareta 
sine oppgaver og kvaliteten i opplæringen.

Dette betyr at styret må innhente informasjon om at tiltakene er iverksatt. Dersom 
tiltakene ikke er iverksatt må styret følge opp med nødvendige tiltak for å se til at 
skoledriften blir i samsvar med friskoleloven med forskrifter.

Tilstrekkelig og ofte nok informasjon

Styret må sørge for å innhente tilstrekkelig informasjon for å følge opp skolens daglige 
praksis. Styret må også innhente informasjon ofte nok til å kunne vurdere og følge opp 
skolens daglige praksis. Hva som er tilstrekkelig informasjon avhenger av de konkrete 
tilfellene, men informasjonen må sette styret i stand til å vurdere skolens praksis opp 
mot lov og forskrift. Styret kan gjennomføre kontrollene jevnlig eller gjøre en 
risikovurdering av hvor ofte, hvor omfattende og på hvilke områder i regelverket de skal 
gjennomføre kontrollen. En risikovurdering baserer seg på styrets informasjon og 
kunnskap om hvilke områder i regelverket, som det er størst sannsynlighet for at skolen 
ikke utfører i samsvar med friskoleloven med forskrifter. Risikovurderingen må ta i 
betraktning hvilke områder i regelverket der manglende etterlevelse vil få størst 
konsekvens for elevene.

Systemet må kunne synliggjøre systematikken: Hvilke områder i regelverket som har 
vært vurdert, resultatene av vurderingen, at tiltak er iverksatt der det har vært behov for 
det. Tilsvarende for valg av metode for vurderingene, planer for vurdering av om skolen 
etterlever regelverket og eventuelle risikovurderinger som ligger til grunn.
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8.2 Våre observasjoner og vurderinger

Styret må skaffe seg informasjon

Våre observasjoner

Styret har en årsplan der det fremgår at styret skal ta opp blant annet følgende saker på 
et nærmere bestemt tidspunkt i løpet av året: Styrets ansvar for å påse at skolen innfrir 
retten til grunnskole, offentlige krav som timetall, pedagogisk innhold og elevråd, rapport 
fra pedagogisk terapeutisk seksjon (PTS), invitasjon av trinnkoordinatorene, rapport om 
psykososialt miljø og besøk av elevrådsrepresentanter.

Det går frem av intervjuer at styret mottar rapport fra de tre trinnlederne, pedagogisk 
leder, PTS-leder og sosiallærer om arbeidet med det psykososiale miljøet én gang per år. 
Videre mottar styret en rapportering om arbeidet med opplæringen i fag. Styret har blitt 
nødt til å utsette rapporteringen om opplæringen i fag til høsten 2017 på grunn av stor 
saksmengde denne våren.

Rapporteringen skjer ved at den som skal rapportere blir forespeilet hvilke områder 
styret ønsker å høre mer om. Rapporteringen skjer hovedsakelig i styremøtet, men styret 
kan be om en skriftlig rapport i tillegg.

PTS rapporterte til styret om arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning i 
styremøte 24. april i år. Rapporten gir informasjon om hvordan skolen fanger opp elever 
som har spesielle behov, hvordan skolen jobber med å kartlegge og tilrettelegge 
opplæringen for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære 
opplæringen, skolens ressurssituasjon og kompetanse på området og hvilke 
endringsbehov skolen ser. Vedlagt rapporten ligger et dokument med informasjon om 
status og tiltak for de elleve elevene som mottar spesialundervisning ved skolen.

Trinnleder for barnetrinnet rapporterte til styret 14. november 2016. Rapporten gir en 
beskrivelse av hvilke tiltak og rutiner skolen har for å sikre at læreplanen på barnetrinnet 
bli oppfylt. Videre gir rapporten informasjon om hvordan skolen sikrer at opplæringen er 
steinerpedagogisk forankret. Rapporten gir i tillegg informasjon om arbeidet med det 
psykososiale miljøet.

Trinnleder for mellomtrinnet rapporterte til styret 8. desember 2015. Rapporten 
omhandler det faglige arbeidet i klassene, pedagogisk gjennomføring og det psykososiale 
miljøet.

Trinnleder for ungdomstrinnet rapporterte til styret 27. februar 2017. Rapporten gir 
informasjon om lærernes kompetanse, arbeidet med det psykososiale miljøet og noen 
temaer knyttet til det pedagogiske arbeidet.

Sosiallærer rapporterte til styret om skolens arbeid med det psykososiale miljøet 14. april 
2015.

Representantene fra elevrådet deltok i styremøtet 27. februar 2017. De ga informasjon 
om arbeidet til elevrådet og forhold knyttet til det psykososiale miljøet på skolen.

Tilstandsrapporten for skoleåret 2015-2016 gir kort informasjon om arbeidet med 
pedagogisk kvalitetssikring.

Det fremgår av referatene fra styremøter at daglig leder rapporterer fortløpende i 
styremøtene om saker skolen jobber med.
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I intervju med ledelsen blir det opplyst at skolen gir styret informasjon om arbeidet på de 
ulike områdene, men styret har per i dag ikke lagt opp til en spesifikk rapportering som 
omfatter alle kravene i regelverket.

Vi har fått opplyst i intervjuer at styret planlegger å ta i bruk et elektronisk verktøy der 
skolen kan vurdere om de etterlever kravene i regelverket og rapportere til styret om 
dette. I intervju 1. juni 2017 går det frem at styret ikke har hatt anledning til å jobbe 
videre med implementeringen av systemet, fordi var stor pågang av enkeltsaker og 
henvendelser til styret denne våren.

Våre vurderinger

Vi ser at styret gjennom rapporteringer i styremøtene skaffer seg informasjon om blant 
annet skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, tilpasset opplæring, 
spesialundervisning og elevenes psykososiale skolemiljø.

Rapportene gir en del informasjon om hvorvidt skolen etterlever kravene i regelverket på 
de ulike områdene, men type og omfang informasjon er ulikt fra tema til tema.

Når det gjelder arbeidet med å kartlegge elevers utbytte av opplæringen, tilpasset 
opplæring og gjennomføring av spesialundervisning, ser vi at styret mottar mye 
informasjon som er egnet til å vurdere om skolens arbeid er i samsvar med kravene i 
regelverket. På de andre områdene varierer det om informasjonen er knyttet til kravene i 
regelverket, og en del av rapporteringene er derfor mindre egnet til å bruke for dette 
formålet.

Vi vurderer at informasjonen som styret innhenter ikke er tilstrekkelig relevant til å gi 
styret kunnskap om hvordan skolen arbeider med de ulike temaene som er en del av 
tilsynet. I tillegg til å ha relevant kunnskap om skolens praksis må styret forstå hvilke 
krav regelverket stiller til dem, slik at de kan vurdere om skolen oppfyller kravene i 
friskoleloven. Vi antar at styrets manglende innhenting av informasjon knyttet til en del 
av kravene i regelverket, kan skyldes manglende kompetanse om regelverket.

Konklusjon

Vi vurderer at styret ikke skaffer seg tilstrekkelig relevant informasjon til å kunne 
vurdere om alle kravene i regelverket blir oppfylt.

Bruker styret informasjonen de innhenter

Våre observasjoner

I referatene fra styremøtene der rapporteringene fra skolen har blir gitt til styret, er det 
satt inn et punkt som heter oppfølging og et punkt som heter vedtak. Det går frem av 
referatene og intervju at styret vanligvis stiller noen spørsmål når de mottar rapporter 
fra skolen. I referatene vi har sett er det eksempler på at styret har bestemt videre 
oppfølging av områder som rapporten har trukket frem som oppfølgingsområder.

Ut fra beskrivelsene i referatene og intervjuer kommer det ikke frem at styret vurderer 
på eget grunnlag om skolens arbeid er i samsvar med kravene i regelverket på alle 
områdene som er en del av tilsynet.

Våre vurderinger

Vi ser at styret stiller spørsmål og vedtar oppfølgingstiltak på bakgrunn av innholdet i 
rapporteringene. Der det kommer frem at praksisen til skolen ikke oppfyller et krav i 
regelverket, blir dette fulgt opp av styret.

Vi kan likevel ikke se at styret bruker informasjonen de innhenter om skolens praksis, til 
å vurdere om praksisen er i samsvar med kravene i regelverket på alle områder. Vi 
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vurderer at styret må gjøre en selvstendig gjennomgang og vurdering av skolens praksis 
innenfor alle områdene som er en del av tilsynet.

Konklusjon

Vi vurderer at styret ikke bruker informasjonen de innhenter om skolens praksis, til å 
vurdere om praksisen er i samsvar med kravene i regelverket på alle områder.

Følger styret opp endringer i praksis

Våre observasjoner

Det fremgår av styrereferater og intervjuer at styret beslutter endringer eller tiltak 
dersom de har mottatt informasjon om at skolen ikke oppfyller regelverket. Videre går 
det frem at styret følger opp slike beslutninger ved at de tar temaet opp i senere 
styremøter. Denne typen saker har ofte blitt tatt opp på flere møter.

Våre vurderinger

Vi har lagt til grunn at styret iverksetter tiltak dersom de har mottatt informasjon om at 
skolen ikke oppfyller regelverket.

Når styret setter i verk tiltak som skal sørge for at skolen endrer praksis, må de følge 
opp at endringene faktisk blir gjennomført. Vi vurderer at styret innhenter informasjon 
om at endringene er iverksatt ved at de etterspør informasjon om dette i styremøter. Ut 
fra styrets praksis på dette området, finner vi det sannsynlig at styret følger opp med 
nødvendige tiltak dersom endringer ikke har blitt iverksatt av skolen.

Konklusjon

Vi vurderer at styret følger opp endringer i praksis.

Tilstrekkelig og ofte nok informasjon

Våre observasjoner

Når det gjelder områdene som er omfattet av tilsynet, har styret valgt å innhente 
informasjon om skolens praksis gjennom rapportering fra PTS, pedagogisk leder, de tre 
trinnlederne og sosialleder én gang per år. Dette følger av styret sitt årshjul. I tillegg 
rapporterer daglig leder fortløpende i styremøtene om aktuelle saker skolen jobber med.

I intervju har vi ikke fått svar på hvilke risikovurderinger som ligger til grunn for hvor 
ofte, hvor omfattende og på hvilke områder i regelverket styret skal gjennomføre 
kontroll. Det blir vist til at styret mottar jevnlig informasjon på alle områdene gjennom 
rapporteringene.

Eksemplene vi har mottatt på rapportering i styret viser at informasjonen som styret 
mottar via rapporteringer ikke alltid er tilstrekkelig relevant til å gi styret kunnskap til å 
kunne vurdere om skolens arbeid er i samsvar med kravene i regelverket.

I intervju blir det nevnt at styrets oppfølging av skolens arbeid ikke er tilstrekkelig 
systematisk, og at styret derfor skal ta i bruk et elektronisk verktøy i arbeidet.

Våre vurderinger

Vi vurderer at styret ikke har sørget for å innhente tilstrekkelig relevant informasjon for å 
følge opp skolens daglige praksis. Hva som er tilstrekkelig avhenger av de konkrete 
tilfellene, men informasjonen må sette styret i stand til å vurdere skolens praksis opp 
mot lov- og forskriftskrav. Vi vurderer at dette ikke er tilfellet for alle områdene som er 
en del av tilsynet.
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Konklusjon

Vi vurderer at styret ikke oppfyller kravet om at de må innhente tilstrekkelig og ofte nok 
informasjon.

9 Våre reaksjoner

9.1 Pålegg om retting

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi 
pålegger dere å rette opp følgende, jf. friskoleloven § 7-2a første ledd:

Styrets sammensetning og møte- og uttalerett

1. Styret skal sørge for at styret er oppnevnt i samsvar med rettsgrunnlaget skolen 
drives etter, jf. friskoleloven § 5-1 første ledd.

Pålegget innebærer følgende:
Styret må være oppnevnt i samsvar med den selskapsformen skolen drives etter.

Skolens arbeid med opplæring i fag

4. Styret må sørge for at det lokale arbeidet med læreplaner ved skolen oppfyller 
kravene i friskoleloven §§ 2-3 og 4-1, jf. forskrift til friskoleloven §§ 3-1 og 3-2.

Pålegget innebærer følgende:
a. Daglig leder skal sikre at undervisningspersonalet knytter opplæringens 

innhold til kompetansemål i det enkelte faget. 
b. Daglig leder skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å 

kjenne til målene for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen.
c. Daglig leder skal sikre at opplæringen samlet dekker dekker alle 

kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget.

Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte

5. Styret må sørge for at den individuelle underveisvurderingen ved skolen bidrar til at 
elevene får realisert sine muligheter til å nå målene for opplæringen, jf. forskrift til 
friskoleloven §§ 3-2, 3-11, 3-12 og 3-13, jf. friskoleloven § 3-6, jf. opplæringsloven 
§ 5-5.

Pålegget innebærer følgende:
a. Lærerne skal veilede elevene i hva det legges vekt på i vurderingen i det 

enkelte faget. 
b. Lærerne skal gi elevene tilbakemeldinger på hva de mestrer i fagene. 
c. Lærerne skal veilede elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i 

det enkelte faget. 
d. Lærerne skal sørge for å involvere elevene i vurderingen av eget 

læringsarbeid. 
e. Lærerne skal veilede elevene om hvilke kompetansemål i læreplanen til 

steinerskolene som opplæringen er knyttet til.



Side 53 av 55

Elevenes skolemiljø: forebyggende arbeid og aktivitetsplikt

2. Styret skal sørge for at skolen jobber forebyggende, kontinuerlig og systematisk 
slik at elevenes rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø blir oppfylt, jf. 
friskoleloven § 2-4 andre ledd, jf. opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-4.

Pålegget innebærer følgende:
a. Daglig leder må sikre at skolen setter i verk generelle forebyggende tiltak 

basert på kjennskapen til hvordan elevene opplever skolemiljøet. 
b. De som jobber på skolen må kjenne til hva som ligger i elevenes rett til et 

trygt og godt skolemiljø og som dermed utløser aktivitetsplikten. 
c. Daglig leder må sikre at elevene blir gjort kjent med hva som ligger i retten til 

et trygt og godt skolemiljø.

3. Styret skal sørge for at alle som jobber på skolen oppfyller plikten til å følge med 
og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn egnede tiltak for å sikre at elevene har 
et trygt og godt psykososialt skolemiljø, jf. friskoleloven § 2-4 andre ledd jf. 
opplæringsloven §§ 9 A-3 og 9 A-4.

Pålegget innebærer følgende:
a. Daglig leder må sikre at skolen følger med på om elevene har et trygt og godt

skolemiljø. 
b. Alle som jobber på skolen må varsle daglig leder ved mistanke om eller

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
c. Daglig leder må sikre at alle som jobber på skolen griper inn når de har

kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
d. Daglig leder må sikre at skolen undersøker de faktiske forholdene

nærmere når de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø.  

e. Daglig leder må sikre at de ansatte varsler daglig leder når de har mistanke
om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Elevenes skolemiljø: informasjon, involvering og evaluering

6. Styret må sikre at skoleledelsen involverer foreldre og aktuelle råd i arbeidet med 
det psykososiale skolemiljøet, jf. friskoleloven § 2-4 andre ledd, jf. opplæringsloven 
§ 9 A-9.

Pålegget innebærer følgende:
a. Daglig leder må sikre at elevrådet blir informert om alt som er viktig for 

skolemiljøet.
b. Daglig leder må sikre at elevrådet så tidlig som mulig tas med i arbeidet med 

skolemiljøtiltak.

7. Styret skal sørge for at skolen evaluerer det samlede arbeidet med det psykososiale 
skolemiljøet, jf. friskoleloven § 2-4 andre ledd jf. opplæringsloven § 9 A-3.

Pålegget innebærer følgende:
a. Daglig leder må i sitt systematiske arbeid sørge for å evaluere det samlede 

arbeidet med forebyggende tiltak, aktivitetsplikten, informasjon og 
involvering.

b. Daglig leder må sørge for å gjøre nødvendige endringer dersom evalueringen
av skolens samlede arbeid på disse områdene ikke bidrar til at elevenes rett 
til et trygt og godt psykososialt miljø er oppfylt.
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Styrets system for å vurdere og følge opp at kravene blir etterlevd i skolens
praksis

8. Styret skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i friskoleloven og 
forskriftene til loven blir oppfylt. Styret skal ha et forsvarlig system for å følge opp 
resultatene fra disse vurderingene, jf. friskoleloven § 5-2 andre ledd. 

Pålegget innebærer følgende:
a. Styret må skaffe seg informasjon om skolens praksis.
b. Styret må bruke informasjonen de innhente til å vurdere om skolens praksis 

er i samsvar med regelverk.
c. Styret må innhente tilstrekkelig og ofte nok informasjon.

9.2 Oppfølging av tilsynsresultatene

Dere skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart.

Når påleggene er rettet, skal styret ved Stiftelsen Rudolf Steinerskolen Nesodden erklære 
at rettingen er gjennomført og redegjøre for hvordan dere har rettet. Bruk tavla.udir.no
for å sende inn erklæringen. Frist for innsending er 20.11.2017. Vi vil ikke avslutte 
tilsynet før skolen gjennom erklæringen og redegjørelsen har vist at påleggene er rettet.

Når vi avslutter tilsynet, vil vi utarbeide et informasjonsskriv for elever og foreldre som 
oppsummerer tilsynet og skolens tiltak.

Hvis senere tilsyn avdekker at pålegg ikke er rettet, vil vi vurdere strengere reaksjoner.

10 Dere har rett til å klage

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 
Dere kan klage på enkeltvedtaket.

Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om 
brevet har kommet frem til dere, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere sender klagen til 
oss. Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi 
klagen til Kunnskapsdepartementet som avgjør saken.

I forvaltningsloven § 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen.

Dere kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er 
endelig avgjort av departementet, jf. forvaltningsloven § 42.

Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 
§ 18. 

Med hilsen

Anna Beskow Linn Kvinge
fung. avdelingsdirektør seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Vedlegg: Liste over dokumentasjon sendt inn av skolen

 Skolens vedtekter
 Møteinnkallinger og referat fra styremøter
 Referat fra valg av styremedlemmene
 Representanter med møte- og uttalerett
 Protokoll fra årsmøte i foreldreforeningen
 Organisasjonskart
 Stillingsbeskrivelser
 Alle ansatte ved skolen 
 Egenvurderingsskjema fylt ut av ansatte og vedlegg
 Spørreskjemaer fylt ut av elever
 Redegjørelser fra skoleledelsen
 Lokale læreplaner
 Årsplaner og periodeplaner
 Referat fra lederrådsmøtene
 Referat fra lærermøter
 Mal for halvårsvurdering
 Halvårsvurderinger
 Individuelle opplæringsplaner (IOP)
 Sakkyndige vurderinger
 Enkeltvedtak om spesialundervisning
 Årsrapporter for elever med vedtak om spesialundervisning
 Handlingsplan for et godt psykososialt miljø og forebygging og håndtering av 

mobbing
 Trivselsundersøkelse
 Kopi av rosa lapper som er fylt ut i løpet av skoleåret 2016/2017
 Vedtak om tiltak for å bedre en elevs psykososiale miljø
 Diverse arbeidsdokumenter i enkeltsaker
 Internkontrollhåndbok helse, miljø og sikkerhet
 Foreldrehåndbok
 Styrets årshjul
 Oversikt over forsvarlig system
 Tilstandsrapport for skoleåret 2015-2016
 Rapporteringer til styret


