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Plikt til å varsla og undersøkja etter opplæringslova § 9A-4  
Bekymringsmelding for elevar, føresette eller skulen sitt personale. 

Skjema 1 
 
Den som melder fyller ut: 

Namn/funksjon på den som varslar:  
Namn på elev:  
Klassesteg:  
Kontaktlærar:  
Dato, tid og stad for hendinga:  
Varslingsmåte (t.d. telefon, samtale, e-post):  
Skjemaet blei levert til leiinga (dato):  
 
            

Innhald (varsel om at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Undersøking av varsel (korleis undersøkt, kven har undersøkt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Forslag til eller ønska tiltak, oppsummering / konklusjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor har motteke meldinga og lese innhaldet. Meldinga utløyser skulen si aktivitetsplikt. 

 

Dato / Stad 

 

 

rektor 
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Opplæringslova § 9 A-4 

Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt 
psykososialt skolemiljø 
 

 

 

  

Alle som arbeider på skulen, skal følgje 
med på om elevane har eit trygt og godt 
skulemiljø, og gripe inn mot krenking 
som mobbing, vald, diskriminering og 
trakassering dersom det er mogleg. 
 
Alle som arbeider på skulen, skal varsle 
rektor dersom dei får mistanke om eller 
kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt 
og godt skulemiljø. Rektor skal varsle 
skuleeigaren i alvorlege tilfelle. 
 
Ved mistanke om eller kjennskap til at 
ein elev ikkje har eit trygt og godt 
skulemiljø, skal skulen snarast 
undersøkje saka. 
 
Når ein elev seier at skulemiljøet ikkje er 
trygt og godt, skal skulen så langt det 
finst eigna tiltak sørgje for at eleven får 
eit trygt og godt skulemiljø. Det same 
gjeld når ei undersøking viser at ein elev 
ikkje har  
eit trygt og godt skulemiljø. 
 
Skulen skal sørgje for at involverte 
elevar blir høyrde. Kva som er best  
for elevane, skal vere eit grunnleggjande 
omsyn i skulen sitt arbeid. 
 
Skulen skal lage ein skriftleg plan når 
det skal gjerast tiltak i ei sak.  
I planen skal det stå 
 
a) kva problem tiltaka skal løyse 
b) kva tiltak skulen har planlagt 
c) når tiltaka skal gjennomførast 
d) kven som er ansvarleg for 
gjennomføringa av tiltaka 
e) når tiltaka skal evaluerast. 
 
Skulen skal dokumentere kva som blir 
gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter 
første til femte ledd. 


