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OPPLÆRINGSLOVEN § 9a -3 

 

Vedtak om tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø  

 

Elevens navn:  

Født:  

Årstrinn:  

Skoleår:  

 

Det vises til møtet/ditt brev/henstilling av dato, hvor det fremkom at …………….……………  

 

Bakgrunn for saken:  

Undersøkelsen skolen har gjennomført:  

 

Rettsliggrunnlag  

 

Opplæringslova § 9a-1,  

 

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremjar helse, trivsel og læring.  

 

Opplæringslova § 9a-3, 3. ledd fastslår:  

”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak 
mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg 
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid 
har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om 
det var gjort enkeltvedtak.”  



2 
 

postmottak@kongsberg.kommune.no | www.kongsberg.kommune.no 

 

Vedtak; 

Med begrunnelse i ovennevnte fatter .................skole med dette følgende vedtak:  

........................................................................... 

 

 

Tiltak, varighet, samt ansvarlig for oppfølging (evt begrunn hvorfor vi gjør andre tiltak enn foresatte 
ber om):  

............................ skole ønsker å ha en fortløpende dialog med deg om hvordan elevens 
skolesituasjon utvikler seg i forhold til de(t) iverksatte tiltak.  

 

 

Klageadgang:  

Tiltak i forhold til elevens psykososiale miljø er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. 
Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt du har mottatt brevet  

jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til 
skolen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Buskerud.  

Du har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter jf. fvl. §§ 18 og 19. ................ 
skole vil imidlertid opplyse om at de foreliggende dokumentene i saken allerede er kjent og 
tilgjengelig for deg. Det vises samtidig til fvl. § 12, som blant annet fastslår at en part har rett til å la 
seg bistå av advokat eller annen fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Som fullmektig kan 
brukes enhver myndig person eller en organisasjon som vedkommende er medlem av.  

 

 

Med hilsen 

 
 


