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Rapport 2/2021 Forebygging og oppfølging av mobbing og vold 
 

Saken gjelder: 

Kommunerevisjonens rapport 2/2021 Forebygging og oppfølging av mobbing og vold – Slemdal 

skole og Veitvet skole er resultatet av en forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget vedtok i møte 

4. februar 2020 (sak 8). Den tilhører området myndighetsutøvelse og brukertilpassede tjenester 

med tilstrekkelig kvalitet, jf. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 2020–2024, som bystyret behandlet 21. oktober 2020 (sak 283). 

 

Mobbing og vold i skolen er et alvorlig samfunnsproblem, ofte med langvarige konsekvenser for 

de berørte elevene. Den nasjonale Elevundersøkelsen indikerer at mobbing er mer utbredt i Oslo 

enn i andre større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger. Kommunerevisjonen har undersøkt 

om Slemdal skoles og Veitvet skoles arbeid med forebygging og oppfølging av mobbing og 

voldshendelser var tilfredsstillende. Slemdal skole har de siste årene hatt relativt gode 

resultater i Elevundersøkelsen, mens Veitvet har hatt relativt dårlige resultater. Vi har også 

undersøkt Utdanningsetatens ivaretakelse av informasjonssikkerheten ved skolenes varsling til 

skoleeier i alvorlige saker. 

 

Forvaltningsrevisjonen viser at Slemdal skole arbeidet kontinuerlig og systematisk med 

forebygging, og at skolen i stor grad fulgte med på og fanget opp elever som opplevde 

krenkelser som mobbing og vold.  

 

Undersøkelsen viser videre at Veitvet skole i liten grad arbeidet kontinuerlig og systematisk med 

forebygging, noe som ga risiko for at den ikke ville fange opp elever som ble mobbet. Veitvet 

skoles oppfølging av elever som ikke hadde et trygt og godt skolemiljø, var ikke tilfredsstillende. 

 

Rapporten ble sendt til uttalelse til byråden for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten, 

Slemdal skole og Veitvet skole. Byråden for oppvekst og kunnskap varslet relevante tiltak. 

Utdanningsetaten, Slemdal skole og Veitvet skole varslet også med ett unntak relevante tiltak. 

Utdanningsetaten støttet ikke Kommunerevisjonens anbefaling om at skolene burde vurdere et 

system for å opprette korte og skjematiske aktivitetsplaner. 
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Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget merker seg at Kommunerevisjonens rapport 2/2021 Forebygging og oppfølging 

av mobbing og vold viser at Slemdal skole arbeidet kontinuerlig og systematisk med forebygging, 

og at skolen i stor grad fulgte med på og fanget opp elever som opplevde krenkelser som 

mobbing og vold. Undersøkelsen viser videre at Veitvet skole i liten grad arbeidet kontinuerlig og 

systematisk med forebygging, noe som ga risiko for at den ikke ville fange opp elever som ble 

mobbet. Veitvet skoles oppfølging av elever som ikke hadde et trygt og godt skolemiljø, var ikke 

tilfredsstillende.  

 

Mobbing og vold i skolen er et alvorlig samfunnsproblem, ofte med langvarige konsekvenser for 

de berørte elevene. Kontrollutvalget ser alvorlig på manglene og svakhetene som er avdekket på 

Veitvet skole. Utvalget understreker viktigheten av at skolen sikrer at alle elevene har et trygt 

og godt skolemiljø, og at ledelsen jobber systematisk og kontinuerlig med forebygging.  

 

Kontrollutvalget merker seg at byråden for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten og de to 

skolene varsler relevante tiltak, med unntak for at Utdanningsetaten ikke vil følge opp 

anbefalingen om å vurdere et system for å opprette korte og skjematiske aktivitetsplaner. 

Utvalget ser det som viktig at byråden følger opp at varslede tiltak blir iverksatt.   

 

Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 2/2021 til orientering. 

 

 

 

Unn H. Aarvold  Lars Normann Mikkelsen 

kommunerevisor avdelingsdirektør 
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