
Informasjon til elever og foreldre om Fylkesmannens 
felles nasjonale tilsyn om skolemiljø 
Høsten 2020 vil Fylkesmannen i Innlandet gjennomføre tilsyn ved Åmot ungdomsskole. Temaet 
for tilsynet er skolemiljø.  

Fylkesmannen er en statlig organisasjon. Vi har som en av våre oppgaver å kontrollere at 
kommuner og fylkeskommuner følger loven. Slik kontroller kaller vi tilsyn.  

Hva skal Fylkesmannen kontrollere i felles nasjonalt tilsyn?  

I felles nasjonalt tilsyn fører vi tilsyn med det samme temaet på skoler i hele landet. I dette 
tilsynet vil vi kontrollere at skoleeier og skolene oppfyller kravene i regelverket når det gjelder 
skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø.  

Hvordan gjennomfører Fylkesmannen tilsynet?  

I forbindelse med tilsyn vil vi alltid be kommunen og skolen om å sende oss enkelte dokumenter 
som vi bruker når vi skal kontrollere og vurdere skoleeier og skolene. Dette kan for eksempel 
være planer, rutiner og aktivitetsplaner.  

Enkelte ganger har vi intervju med eller spørreundersøkelser til elever og foreldre. Vi vil da gjerne 
få informasjon om hva skolene gjør for å oppfylle aktivitetsplikten slik at elevene har et trygt og 
godt skolemiljø. Svarene dere gir oss vil ikke bli brukt slik at noen kan kjenne igjen hvem som har 
svart. Det er frivillig å snakke med oss eller å svare på spørsmål i spørreundersøkelser. I dette 
tilsynet vil deler av svarene kunne bli innhentet i digitale intervjuer.  

Vi skal også snakke med ansatte, rektor, og ansvarlige for skolene i Åmot kommune. Vi vurderer 
denne informasjonen sammen med den øvrige dokumentasjonen og de svarene vi får fra elever 
og foreldre. Deretter skriver vi en rapport der vi konkluderer. Enkelte ganger følger ikke skolen 
alle reglene i loven. Vi ber da kommunen om å sørge for at skolen retter opp forholdet.  

Dere kan lese den endelige rapporten på Fylkesmannens hjemmeside.  

Med hilsen  

Fylkesmannen i Innlandet 


