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Innledning
Ombudsåret 2018/19 deles inn i to fokusområder
• Individrettet arbeid med råd og bistand i enkelthenvendelser.
• Systemrettet arbeid med fokus på forebygging av lov- og regelbrudd
og konkretisering av rutiner og planer.

Sammendrag av anbefalinger
• Styrk skolenes og den enkelte ansattes evne til håndtering av opplæringslovens kapittel 9A i skolehverdagen.
• Etabler lærlingråd.
• Utarbeid elev- og lærlingvennlige rutiner og prosedyrer.
• Styrk arbeidet med helse, trivsel og læring, også i kantina.
• Styrk foreldresamarbeidet.
• Styrk systematikken i arbeidet med elevmedvirkning.
• Informer om undervisningstilbudet i samisk og finsk på skolenes nettsider.
• Informer om omvalgsmuligheter fram til fullføring.
• Styrk skolehelsetjenesten.
• Følg opp, og vær tett på Kunnskapsdepartementet i prosessen rundt
de nasjonale ombudsordningene.

6

Kart over
skolebesøk
SKJERVØY
Nord-Troms VGS avd. Skjervøy

TROMSØ

Svalbard

Breivang VGS
Ishavsbyen VGS
Kongsbakken VGS
Kvaløya VGS
SMI-skolen
Tromsdalen VGS

NORDREISA
Nord-Troms VGS avd. Nordreisa

LENVIK



Senja VGS avd. Gibostad
Senja VGS avd. Finnfjordbotn
Nordborg VGS

Berg

BALSFJORD
Nordkjosbotn VGS

Lenvik

MÅLSELV



Torsken

Bardufoss VGS

HARSTAD
Stangnes VGS

Tranøy

Heggen VGS

Sørreisa
Dyrøy

SALANGEN
Sjøvegan VGS

Harstad

KVÆFJORD



Rå VGS

Ibestad

Salangen


Lavangen

Kvæfjord



Gratangen
Skånland
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Skjervøy

Karlsøy


Kvænangen

Lyngen
Tromsø


Kåfjord

Balsfjord

Nordreisa



Storfjord



Målselv


Bardu

 Møte med elever i vg 1,
elevråd og skoleledelse
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Tall i opplærings
året 2018/19
Ombudenes henvendelser kan benyttes som kvalitative data, og sees på som fortellinger bak
tellingene som kommer fram via kvantitative data fra elevundersøkelsen, lærlingundersøkelsen
og Ungdata-undersøkelsen. Til sammen danner dette et bilde av videregående opplæring i Troms.

Kommentar
De fleste av årets henvendelser omhandler kapittel 9A i opplæringsloven, elevenes rett til
et trygt og godt skolemiljø, etterfulgt av henvendelser etter Opplæringslovens kapittel 3
om vurdering. Disse henvendelsene sees ofte i sammenheng med opplæringlovens § 1.3
om retten til tilpasset opplæring.
Av 90 henvendelser til elev- og lærlingombudet har de aller fleste løst seg gjennom at
elev eller lærling/lærekandidater (heretter omtalt som lærlinger) har fått videre hjelp og
oppfølging i riktig instans.
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FORDELING AV SAKER ETTER LOVVERK
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3

AM

OPPLÆRINGSLOVEN
§ 9A-2

Retten til et trygt og godt skolemiljø

§ 9A-3

Nulltoleranse og systematisk arbeid

§ 9A-4

Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø

§ 9A-5

Skjerpa aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev

§ 9A-7

Det fysiske miljøet

§ 9A-8

Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

§ 9A-10

Ordensreglement

§ 5-1

Rett til spesialundervisning

§ 1-3

Tilpassa opplæring

§ 3-1

Rett til videregående opplæring for ungdom

§ 3-3

Opplæringsordninga for den videregående opplæringa

§ 3-4

Innhald og vurdering i den videregåande opplæringa

§ 4-4

Rettane og pliktane til lærebedrifta m.m

§ 4-5

Lærekontrakt og opplæringskontrakt

§ 4-6

Endring og heving av lærekontrakt og opplæringskontrakt

§ 6-3

Samisk videregående opplæring

§ 7-2

Skyss og innlosjering i den videregående skolen

ARBEIDSMILJØLOVEN
AML Kap. 10 Arbeidstid
AML 4.2

Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

AML 4.3

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

AML 4.4

Krav til det fysiske arbeidsmiljøet
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Æ ville bare ringe dæ
for å si at æ har bestått
fagprøven i dag. Mamma
står ved siden av mæ, vi
har høyttaler på, og vi ville
bare ringe for å takke dæ,
vi hadde aldri klart det uten
din hjelp. Takk for at du
trudde på mæ, og hjalp til
da alt va så vanskelig.
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Individrettet
arbeid
Mottak og oppfølging av enkelthenvendelser har høyest prioritet i ombudshverdagene. I mandatet står det at elev- og lærlingombudet skal arbeide for
at alle elever, lærlinger og lærekandidater skal få en rettferdig behandling
etter lov, forskrift og fylkeskommunalt regelverk.
Ombudene er tilgjengelig for henvendelser via telefon, mail og messenger,
og har et mål om å besvare alle henvendelser innen 48 timer.
De fleste saker håndteres gjennom å gi råd og veiledning om hvordan elever, lærlinger og foresatte selv kan påvirke og løse utfordringer de møter
i læresituasjonen.
I enkelte saker opptrer elev- og lærlingombudet sammen med elev/lærling
i møter for å finne frem til en løsning i saken. Dette er saker som oppleves komplekst å håndtere selv, der en er utrygg på egne rettigheter, og/
eller at tilliten til systemet er svekket pga tidligere negative erfaringer når
en har prøvd å ta opp sin sak. Maktforholdet mellom elev/lærer, lærling/
veileder kan også bidra til at elev/lærling kjenner det betryggende å ha
en støtteperson sammen med seg i avgjørende møter med skole, bedrift
eller opplæringskontor.

Oppfølging av henvendelser
I saker der ombudet bistår elever og lærlinger oppleves oftest en stor vilje
blant ansatte til å finne løsninger som er tilpasset elever og lærlingers behov.
Det være seg blant lærere, rådgivere, rektorer, veiledere og opplæringskontor.
Jeg ønsker spesielt å framsnakke, og å løfte frem opplæringskontorenes
rolle i møte med lærlinger i etterkant av at de har vært i kontakt med ombudet. Ved henvendelser til ombudet kommer det frem at lærlinger ikke vet
hvem de kan spørre, eller at de ikke tør å si ifra om kritikkverdige forhold i
bedriften i redsel for å miste jobb, og at de må avslutte sitt utdanningsløp.
Min erfaring er at opplæringskontorene straks tar på alvor de problem og
utfordringer som kommer frem i møter, og at de strekker seg langt for å
finne gode løsninger som er tilpasset den enkelte lærling/lærekandidats
evner og forutsetninger.

13

Klage på lærers undervisning/veileders oppfølging
Klage på undervisning og oppfølging fra veiledere er tema som jevnlig
tas opp blant elever og lærlinger, og de aller fleste kvier seg for å si i fra.
Det være seg klage på undervisningskvalitet og underveisvurderinger,
eller veileders oppfølging og tilbakemelding.
Elev- og lærlingombudet får tilbakemeldinger om at de ikke tør å klage
på grunn av at de ikke vil såre en snill og grei lærer. De er redde for at
lærer tar det ille opp, at lærer blir sykmeldt, og da står de uten undervisning. Elever gir tilbakemeldinger om at de er engstelige for at det
skal gå utover karakterer og hjelp i timene, dersom lærer misliker at
de har sagt ifra eller klaget. Lærlinger gir tilbakemeldinger om at de
ikke tør å si ifra om manglende oppfølging, eller kritikkverdige forhold,
i frykt for at de blir oppsagt, og dermed ikke får fullført sin utdannelse.
I og med at dette er tema som jevnlig er tatt opp de siste to årene,
kommer elev- og lærlingombudet til å ha et særskilt fokus på dette
temaet, og anbefaler herved skoler og lærebedrifter om å etablere
trygge rutiner og prosesser som er kjente for alle parter slik at det
blir lettere å si ifra om misnøye på et tidligst mulig tidspunkt. Det bør
jobbes mer med informasjon om rettigheter og plikter, om hva en kan
forvente seg av undervisningskvalitet og underveisvurderinger, oppfølging fra veileder, og også bedre kjennskap til prosesser i forhold til
å si ifra og til å klage.
Våren 2019 utarbeidet Utdanningsetaten et utkast til prosess for elever i å klage på undervisningen. Det er et skritt i riktig retning å lage
rutiner, og skjemaer, over prosesser, men per i dag opplever elev- og
lærlingombudet at dagens skriftlige rutiner og prosedyrer ikke er
enkle å forstå for elever. Gjennom høring i saken har ombudene bedt
om en bedre elevinvolvering i saker som angår dem, og at rutiner og
regelverk lages i et elevvennlig språk.
Hvordan klage på undervisning i vgs
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Systemrettet arbeid
Markedsføring av ombudsrolle
Elev- og lærlingombudet har lagt opp til årlige besøk ved alle videregående skoler. Disse
har en todelt funksjon: elever og ansatte blir kjent med ombudsrollen og deres muligheter
for å få bistand og hjelp ved henvendelser om konkret sak. Ombudet blir bedre kjent med
hvilke lokale ressurser som finnes, og hvilke satsningsområder den enkelte skole vektlegger
i sitt arbeid.
Under ombudsbesøket avholdes et møte mellom ombud og elevråd, og slik får en mulighet
til å bli nærmere kjent med elevstemmer fra ulike skoler. Årets fokus har vært rettet mot
nulltoleranse mot mobbing, sårbarhet ved psykisk/fysisk helse og digital identitet.
Markedsføring av rollene skjer via egen facebook-side, tilstedeværelse ved konferanser,
seminar og aktuelle arenaer der elever og lærlinger samles.
Markedsføring av ombudsrollen overfor lærlinger skjer i dag via skolebesøk på yrkesfaglige
studier, og i direkte møter på lærlingsamlinger arrangert av opplæringskontor. Ombudet ser
et forbedringspotensiale i å markedsføre rollen bedre overfor lærlinger, og vil kommende
år lage et informasjonsskriv som kan legges ved opplæringskontrakter og arbeidsavtaler.
Ombudet sender herved en oppfordring til opplæringskontor om å invitere elev- og lærlingombudet til lærlingsamlinger og andre relevante arenaer der lærlinger møtes!

Forebyggende fokus om styrking av gode læringsmiljø
På bestilling fra skoler, opplæringskontor, fagforeninger og ulike interesseorganisasjoner
bidrar ombudet med kompetanseheving gjennom foredrag, spesielt om forebygging av
mobbing, styrking av gode læringsmiljø, og korrekt håndtering av regelverk knyttet til
opplæringslovens § 9A.
Elev- og lærlingombudet oppfordrer skolene om å legge opp til et sterkere og systematisk
arbeid med forebygging , og at de øver seg i arbeidet med å avdekke, håndtere og følge opp
mobbing, slik at en merker trygge og gode skolemiljø i alle klasserom gjennom hele skoleåret.
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Systematikk i elevmedvirkning
Det siste året har elev- og lærlingombudet hatt et tett samarbeid med
Utdanningsetaten, Elevorganisasjonen i Troms og Ungdommens fylkesråd i utarbeidelse av felles retningslinjer for elevrådene i Troms.
I mandatet står det at elev- og lærlingombudets viktigste oppgave er
å styrke og videreutvikle elevers, lærlingers og lærekandidaters medvirkning og deltakelse i opplæringen. Ombudet skal drive opplæring
og informasjonsarbeid for å øke elevers, lærlingers og lærekandidaters
bevissthet om rettigheter og plikter når det gjelder medvirkning, planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, som et supplement – ikke en erstatning i forhold til den oppfølgingen som skolene
selv har ansvaret for.
Med felles retningslinjer for elevråd, og systematikk i demokratiopplæringen gjennom elevers muligheter for aktiv deltakelse i skolevalg
annethvert år, årlige regionale elevrådsskoleringer i oktober, og et
felles årlig møte for alle elevråd i februar mener jeg at styrkingen av
elevmedvirkningen på systemnivå ser ut til å gå i riktig retning i Troms.
Som verktøy har elevene muligheter å bruke den nyutviklede nettsiden
elevråd.no, og det legges opp til at elev- og lærlingombudet avholder
årlige møter med alle elevråd.
tromsfylke.no/tjenester/utdanning/elev/elevraad

Det er fortsatt variasjoner i tilrettelegging, støtte og opplæring
for elevrådene mellom de enkelte skoler. Ombudets anbefaling er
å styrke elevrådskontaktens rolle, og å timeplanfeste klassens
time. Fagfornyelsen fokuserer på demokrati og medvirkning, og med
bedre systematikk over tema som aktivt drøftes i klassens time vil
skolene kunne få en mulighet til å jobbe mer aktivt og systematisk med
skolemiljøet i forhold til læring og trivsel, det være seg nulltoleranse
mot mobbing, tilpasset opplæring, vurdering og konkrete trivsel- og
læringsfremmende tiltak på klasse- og skolenivå.
Når det gjelder lærlinger og lærekandidaters muligheter for medvirkning og deltakelse i opplæringen, så gjentas ombudets anbefaling fra årsrapporten 2017/18 om å etablere lærlingråd. Per
i dag informeres lærlingene om sine rettigheter og plikter gjennom
opplæringskontorenes lærlingsamlinger, og fra den enkelte bedrift.
Overgangen fra elev til lærling, fra skole til bedrift, fra å følge opplæringsloven til arbeidsmiljøloven er verdt å følges særskilt opp med
relevant informasjon i forkant og underveis av lærlingløpet. Et lærlingråd
med lærlingers aktive stemmer og erfaringer fra dagens lærlingsituasjon vil være en ressurs og kvalitetsikrer av opplæringen for alle parter.
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Samarbeid med Elevorganisasjonen i Troms
og Ungdommens fylkesråd
Elever og lærlinger kjenner best til hvordan utdanningssystemet fungerer
gjennom deres daglige erfaringer. Av den grunn er det svært viktig at ombudet jevnlig møter ungdommer som står i opplæringsløpet.
Elev- og lærlingombudet er fornøyd med å ha etablert et samarbeid med
Elevorganisasjonens styre og Ungdommens fylkesråd der vi gjensidig drøfter
og informerer om aktuelle saker knyttet til opplæringsløpet.
Medlemmer fra elevorganisasjonen deltar ofte sammen med ombudet på
skolebesøk, og i fellesskap gjennomfører vi opplæring i elevrådsarbeid for
skoler som ønsker dette. For å få nærmere kjennskap til Elevorganisasjonens virke, nasjonale politikk og satsningsområder deltok ombudet som
observatør under årets Elevting.
Elevorganisasjonen og Ungdommens fylkesråd har i år vært betydningsfulle
bidragsytere i arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer for elevrådene
i Troms.
elev.no/fylkeslag/troms
tromsfylke.no/politikk/politiske-raad-nemnder-og-utvalg/ungdommensfylkesting/ungdommens-fylkesraad/

Samarbeid med andre aktører
Ombudene er i dialog og samarbeid med flere aktuelle instanser, og vil
spesielt trekke fram viktigheten av samarbeidet med Utdanningsetaten og
opplæringskontorene via KARRI. Samarbeid med fagforeninger i forbindelse
med forebygging av mobbing, og konkretisering av arbeidet rundt opplæringsloven § 9A gir oss muligheten til å være i direkte dialog med ansatte
som møter elevene i det daglige, og dette gir oss verdifulle erfaringer og
betrakninger sett i fra den ansattes ståsted. Disse tar vi med oss i videre
arbeid, på både enkeltindivid og systemnivå.
karri.no
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Samarbeid med det nasjonale ombudsnettverket,
Elev-, lærling og mobbeombudene i Norge
Samtidig som vi bygger ombudsorganisasjonen i Troms, bygges et nasjonalt ombudsnettverk. Ombudene i Troms er sterkt deltakende i dette
nettverket, og ser det som svært givende og nødvendig å tilhøre et nettverk der vi kan drøfte felles problemstillinger og erfaringer, det være seg
faglige som organisatoriske.
www.elevombudene.no

Samarbeid med Kunnskapsdepartementet
og Utdanningsdirektoratet
Elev- og lærlingombudet har i løpet av året deltatt i møter med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet med formål å informere
om hvordan ombudsordningen organiseres og praktiseres i Troms. I løpet
av det kommende året evalueres nasjonal ombudsordning, og i denne
sammenheng deltar ombudene i Troms aktivt med sine erfaringer og
tanker om tjenestens innhold, organisering og virkeområde.
Fylkestinget anbefales å være tett på Kunnskapsdepartementet i
prosessen rundt de nasjonale ombudsordningene.
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Tendenser
Høg trivsel, og god opplæring blant de aller fleste elever og lærlinger
I samtale med elever og lærlinger får ombudet som oftest høre om høg trivsel og god læring.
Elever forteller om lærere og rektorer som oppriktig bryr seg om dem, at ansatte stopper
opp og slår av en prat, også når de møtes utenfor klasserommet. De møter vennlige ansatte
som lager god grøt i kantina, og vaktmesteren er en hyggelig kar. De forteller at rektor har
tid til å høre på dem, og at de blir tatt på alvor når de kommer med sine saker.
Lærlinger forteller at veilederen er skikkelig grei, og at det er enkelt å ta opp saker, og at
bedrifter og opplæringskontor er gode til å finne løsninger som tilpasses deres behov.
Det er godt å høre om de gode fortellingene som flertallet av elever og lærlinger opplever
gjennom sitt utdanningsløp.
Det er likevel noen av våre elever, lærlinger og lærekandidater som opplever å ikke ha det
trygt og godt på skolen, eller at de ikke får den oppfølging og hjelp som de har krav på. Det
er stor variasjon i behovet for hjelp og bistand.

Du behøver ikke møte meg
likevel, det har allerede ordna
seg siden eg snakka med deg sist.
Tusen takk for hjelpa.
Godt samarbeid mellom elev- og lærlingombudet og utdanningssystemet
Elev- og lærlingombudet opplever å møte et utdanningssystem med god kunnskap og vilje
til å finne løsninger for enkeltpersoner som møter utfordringer i utdanningsløpet. Det oppleves ukomplisert for ombudet å kontakte ulike samarbeidspartnere rundt elev eller lærling.
Rollen som uavhengig ressursperson og brobygger mellom individ og system bidrar til at en
har mulighet å undersøke, etterspørre og følge opp sakene på en effektiv måte.
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Varierende kvalitet i skolenes håndtering av mobbesaker
Skoleåret 2018/19 har de fleste henvendelser handlet om rettigheter knyttet
til opplæringsloven § 9A som omhandler retten til et trygt og godt skolemiljø.
Ombudene erfarer fortsatt varierende kvalitet i skolenes håndtering av
mobbesaker, samt evnen til å følge opp med tilrettelegginger for elever
som opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen pga. mangelfulle tilrette
legginger sett oppimot egen fysisk, og eller psykisk helse.
Ansatte gir tilbakemelding om at de behøver mer kompetanse i håndtering
av 9A-saker, og det etterspørres kompetanseheving i praktisk utøvelse i
avdekking, håndtering og oppfølging av mobbing.

Tilpasset opplæring, underveisvurderinger, tydelige læringsmål
og tilstedeværelse av kompetent lærer i all undervisning
Elever og lærlinger er opptatt av kvalitet i opplæringen på alle nivå, det
være seg tilpasset opplæring og systematikk i underveisvurderinger fram
mot standpunktkarakterer. Elever forteller om lærerløse timer pga fravær
og vanskeligheter med å få tak i vikarer, og at dette får konsekvenser når
læringsmål og vurderinger skal oppnås.
Elever forteller om varierende grad av tilpasset opplæring og konkrete
underveisvurderinger fra de ulike skolene, og også mellom ulike fag på
samme skole.
Ombudet anbefaler et sterkere fokus på praksisen rundt tilpasset opplæring
sett i sammenheng med vurderingsmål, og at det etableres forutsigbare
rutiner ved alle skoler angående forutsigbarhet i vikarbruk ved fravær
av lærere.

Informasjon om omvalgsmuligheter fram til fullføring
Frafall og mål om gjennomføring har mange aspekt med seg. Flere elever
opplever å måtte gjøre omvalg av ulike grunner, det være seg feilvalg eller
helsemessige årsaker. Det etterspørres muligheter for omvalg, og særskilte
tilpasninger i utdanningsløpet. Det er et behov for bedre informasjon om
muligheter som finnes, og Utdanningsetaten er oppfordret til å lage lett
tilgjengelig informasjon vedrørende temaet.
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Anbefalinger
Styrk skolenes og den enkelte ansattes evne til
håndtering av kapittel 9A i skolehverdagen
• Styrk lærernes relasjonskompetanse, og vektlegg arbeidet med skole
miljø, klasseledelse og sosial kompetanse.
• Kompetanseheving for ansatte i praktisk utøvelse etter kapittel 9A, avdekking, stopping og oppfølging av mobbing.
• Drøft skolenes fokus på kapittel 9A 2, Alle elevar har rett til eit trygt og
godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring, og gjør nødvendige
tilrettelegginger i forhold til elevers psykiske og fysiske helse.
• Etabler ressursteam med kompetanse i å håndtere mobbesaker.

Utarbeid elev- og lærlingvennlige rutiner og prosedyrer
• Rutiner som ivaretar alle krav i opplæringslovens § 9A med aktivitetsplan og dokumentasjonsplikt.
• Rutiner for prosess i å klage på lærers undervisning.
• Rutiner for prosess i å klage på lærers adferd.
• Rutiner for prosess i å gjøre omvalg.

Informer om undervisningstilbudet i samisk på skolenes hjemmesider
Informasjon om samisk undervisningstilbud på skolenes hjemmesider er
etterspurt siden 2017, og er fortsatt aktuelt.

Informer om omvalgsmuligheter fram til fullføring
Utarbeid informasjon på Utdanningsetatens, skolenes og opplæringskontorenes hjemmesider om prosess og muligheter for omvalg i et språk som
er lett å forstå for elever og lærlinger.

Etabler lærlingråd
Ombudet anbefaler at Troms fylkeskommune støtter Elevorganisasjonen
og Ungdommens fylkesråd om å etablere lærlingråd i Troms. Det etableres
stadig nye lærlingråd i ulike fylker, og her har en mulighet å hente erfaringer
som hittil er gjort for å styrke lærlingers medvirkning og stemmer gjennom
hele opplæringsløpet.
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Styrk foreldresamarbeid
Elev- og lærlingombudet får høre at flere foreldre opplever å være til bry
i møte med skoler og bedrifter, og at de dermed ikke får mulighet å være
støtteperson for sine barn. Foreldre er som oftest eleven eller lærlingens
nærmeste støtteperson gjennom hele utdanningsløpet, også etter fylte 18 år.
Det anbefales at skolene drøfter hvilket foreldresamarbeid som skal være
gjeldende gjennom hele utdanningsløpet, og at dette gjøres kjent for både
elever og foreldre.

Styrk elevmedvirkningen
Fra høsten 2019 vil felles retningslinjer for elevrådsarbeidet tas i bruk ved
alle skoler. Det anbefales et særskilt fokus på temaet de nærmeste årene, og
i denne forbindelse anbefaler ombudet en styrking av elevrådskontaktens
rolle og å timeplanfeste klassens time.

Styrk arbeidet med helse, trivsel og læring, også i kantina
Felles for alle videregående skoler i Troms er elevers ønsker om medvirkning i
forhold til drift av kantina, det være seg utvalg, priser og som arena for trivsel.
Kantina er en svært viktig arena for helse, trivsel og læring, og det anbefales
å benytte denne arenaen mer bevisst i forebyggingsarbeid, og som en arena
som systematisk og bevisst fremmer helse, trivsel og læring.

Styrk skolehelsetjenesten
Elever tar jevnlig opp utfordringen med mangel på helsesykepleier, eller
annen tilgjengelig person som en kan snakke med ved behov. Skolene er
ulikt rigget i forhold til tverrfaglig kompetanse og ressurspersoner tilgjengelig for elevene. Det savnes en oversikt over fylkets samlede kompetanse,
og det bør vurderes hvordan disse benyttes til felles beste for alle elever,
uavhengig av den lokale skoles spisskompetanse. Dagens organisering
bidrar til å skape forskjeller i tilbudet som gis elever. Satsningen på digital
helsetjeneste er et steg i riktig retning, men vil ikke kunne erstatte behovet
for direkte kontakt og samtaler ved behov.
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Bygging av
ombudsnettverk i
Troms/Finnmark
Elev- lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark har samarbeidet om
denne delen av årsrapporten som handler om hvordan ombudstjenesten
for barn og ungdom i vår region bør utvikles videre.
Ombudsordningen i Troms og Finnmark er fortsatt i etableringsfasen. For
Troms har ordningen fungert i to år og for Finnmark i et halvt år. Ombudene
får stadig bedre kjennskap til oppvekst- og utdanningsmiljøene i regionen,
fra barnehage- og til videregående opplæring. Arbeidet strekker seg over
et geografisk stort område, og i løpet av arbeidshverdagene opplever vi et
rikt mangfold av kulturer, og erfaringer fra barn, elever, lærlinger, foreldre
og ansatte i møte med barnehager, skoler, bedrifter og opplæringskontor.
Vi har igangsatt et arbeid med å utvikle en felles verdiplattform i utøvelse
av ombudsrollene i Troms og Finnmark, og ser på dette som et nødvendig
grep for å bygge en kvalitativ og forutsigbar tjeneste for fremtidens behov.

Vi behøver ombudenes
fokus. Misforstå meg
rett, men det er ikke
nok med teoretikere fra
universitetet.
De har et helhetlig fokus og
kunnskap på oppfølging av
mobbing, fra forebygging
og til aktiv håndtering når
sak oppstår.
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Status i Troms
og Finnmark
per 01.09.19
Stillinger i Finnmark
Elev – og lærlingombud:
• Ingen ansatt i denne stillinga i Finnmark.
Mobbeombud 100 % stilling:
• Hovedarbeidsområde: Barnehage, grunnskole & videregående opplæring.
• Lovverk: Barnekonvensjonen, Barnehageloven, Opplæringsloven §9A.
• Type tilsetting: Prosjektstilling 01.02.19–31.12.19.

Historikk Finnmark
Mobbeombudet i Finnmark tiltrådte i nyopprettet stilling 1. februar 2019.
Arbeidsoppgaver og mandat er fordelt slik at Mobbeombudet skal håndtere saker innenfor retten til et trygt og godt barnehage – og skolemiljø
for barn, elever og lærlinger i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
I oppstarten har arbeidet vært å bygge en ny tjeneste for barn og ungdom
i Finnmark. Både organisasjonsbygging og håndtering av enkeltsaker på
individ og systemnivå har vært vektlagt. Store deler av tiden frem til nå
har vært brukt til å markedsføre og å gjøre tjenesten kjent blant barn og
unge, foresatte, barnehager, skoler og kommuner.
Geografien i Finnmark med lange avstander og mye vær har gjort at møter
med kommuner, barnehager og skoler har krevd kapasitet og ressurser
til reisevirksomhet for å klare å imøtekomme tilgjengelighet og tilstedeværelse etter behov. Det er en stor sårbarhet å være et enkeltmenneske
i denne tjenesten i Finnmark.
Det har tidligere vært et Elev – og lærlingombud i Finnmark, men denne
har ligget vakant i noen år nå.
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Stillinger i Troms
Elev- og lærlingombud 100 % stilling:
• Hovedarbeidsområde: Videregående opplæring.
• Lovverk: Opplæringsloven, Arbeidsmiljøloven, Barnekonvensjon og Lov om Sjøfarten.
• Type tilsetting: Åremålsstilling på seks år.
Mobbeombud 100 % stilling:
• Hovedarbeidsområde: Grunnskole og barnehage.
• Lovverk: Opplæringslovens § 9a. Lov om barnehage og Barnekonvensjon
• Type tilsetting: Fast stilling.

Historikk Troms
Ombudene i Troms tiltrådte nyopprettede stillinger mai 2017. Arbeidsoppgaver og mandat var
fordelt mellom at Mobbeombudet håndterte saker innenfor opplæringslovens § 9a, retten
til et trygt og godt skolemiljø for grunnskole og videregående opplæring i skole. Elev- og
lærlingombudet håndterte andre saker innenfor opplæringsloven og saker med lærlinger/
lærekandidater innenfor arbeidsmiljøloven.
I oppstarten av arbeidet med å bygge en ny tjeneste for barn og ungdom i Troms ble samarbeid om både organisasjonsbygging og håndtering av enkeltsaker på individ og systemnivå vektlagt.
Første året ble brukt til å markedsføre og å gjøre tjenesten kjent blant barn, ungdom, foreldre og ansatte samtidig som enkelthenvendelser ble håndtert.
Vi erfarte tidlig sårbarheten med å være et enkeltmenneske i tjeneste for barn, ungdom,
elever, lærlinger, foreldre og ansatte med forventninger om behov for tilgjengelighet og
tilstedeværelse når saker oppstår.
Geografien i Troms med lange avstander til kommuner, skoler, enkeltsaker osv krever kapasitet og ressurser til reisevirksomhet som må sees i sammenheng med tilgjengelighet
og tilstedeværelse.
Erfaringer i løpet av første året som ombud med til sammen 250 enkelthenvendelser gjorde
at vi omstrukturerte fordelingen av arbeidsoppgaver, og etablerte en samarbeidsmodell
mellom mobbeombudet og elev- og lærlingombudet tilpasset behov fra Troms fylke – Beskrivelse av Tromsmodellen vedlagt. Gjennom Tromsmodellen har vi etablert felles mottak
av saker gjennom felles telefonnummer. Det gjøres så ei fordeling av hvem som følger opp
henvendelsen. Henvendelser fra barnehage og grunnskole håndteres i hovedsak av Mobbe
ombudet, mens elev- og lærlingombudet følger opp saker som omhandler videregående
opplæring. Ombudene i Troms har de siste to årene mottatt i overkant av 500 enkelthenvendelser som gjelder barn og ungdom som opplever utfordringer i opplæringshverdagen.
Vi erfarer at Tromsmodellen bidrar til å gjøre saksmengden håndterbar.
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Forslag til
veien videre
I arbeid med forebygging samarbeider vi tett, men legger opp til at mobbeombudet samarbeider direkte med kommuner, og elev- og lærlingombudet
med videregående skoler og opplæringskontor.
Den viktigste, og høyest prioriterte, oppgaven består i å hjelpe enkeltmennesker i møte med systemet, slik at de får en rettferdig behandling etter
lov, forskrift og regelverk.
For å lykkes i dette arbeidet må en ha evnen til å lytte og anerkjenne problemet som legges frem. En må inneha analysekompetanse og innsikt i
hvilke muligheter som finnes av kompetanse og ressurser innenfor lokale
rammer, før en går over i aktiv handling.
Under bygging av en helt ny organisasjon, ombudsorganisasjonen i Troms
og Finnmark, som handler på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av
administrativt og politisk ledelse, har det i løpet av disse årene vært nødvendig å bygge uavhengige ressurspersoner sammen i et felles team som
gjensidig bistår og påvirker hverandre faglig, i utøvelse av daglig arbeid om
enkelthenvendelser og i bygging av en bærekraftig organisasjonsmodell.
Vi jobber fortsatt med å definere innholdet i ombudsrollen, og gjør stadig
erfaringer som bidrar til refleksjon og bevissthet omkring egne roller.
Ombudsrollene lokalt i Troms og Finnmark må også sees i sammenheng med
ombudsrollene nasjonalt. For å etablere og opprettholde tillit er det svært
viktig at rollene som uavhengige ressurspersoner ivaretas gjennom alle nivå.
Ombudsrollene i Norge er under utvikling, og det finnes ulike organiseringer
og mandat for samarbeid mellom våre kollegaer som er mobbeombud og/
eller elev- og lærlingombud i de ulike fylker. Ombudsordningen er under
evaluering, og det jobbes fortsatt prosjektbasert på flere steder.
Felles for ombudene er at vi gis samme tilbud om etterutdanning i mobbing gjennom Læringsmiljøsenteret i Stavanger, og at vi i fellesskap har
utarbeidet en samarbeidsplattform. Vi har ulike mandat, ulik kompetanse
og erfaringer, og vi forvalter våre ombudsroller ulikt. I dag er landets ombudsnettverk svært sårbart på grunn av uavklarte mandat, midlertidige
ansettelsesforhold og ulike forventinger fra fylkene, men vi opplever likevel
å ha et svært godt utbytte av erfaringsdeling fra ombudspraksisen som
utøves lokalt og nasjonalt.
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Vi anbefaler fylkestingene i Troms og Finnmark
og Fellesnemda å være tett på Kunnskaps
departementet i prosessen rundt de nasjonale
ombudsordningene slik at barn og ungdom i
Troms og Finnmark sikres ei tilgjengelig ombudsordning som gjenspeiler de kulturelle og
geografiske forholdene i vår region.

Viktige momenter i arbeidet med å styrke ombudsrollene
• Overlappe/støtte/utfylle hverandres arbeidsoppgaver.
• Felles mottaksapparat for henvendelser.
• Felles verdiplattform under utarbeidelse.
• Kontinuerlig fokus på å videreutvikle ombudsorganisasjonen i Troms/
Finnmark basert på kunnskap og kapasitet.
• Følge tett opp med å bygge relasjoner/etablere tillit til barn/ungdom, foreldre, kommuner, skoler, opplæringskontor og andre aktuelle instanser
gjennom jevnlige besøk.
• Sikre mulighet for størst mulig grad av nærvær og tilstedeværelse gjennom jevnlige/ årlige besøk.
• Bidra til at de ulike institusjonene lokalt holder høyt trykk på forebyggingsarbeidet.
• Bidra med lokale erfaringer inn mot utdanningsmiljøer, skoler, kommuner
etc.
• Aktiv markedsføring og profilering for å gjøre flere parter kjent med ombudsfunksjonen, både på individ og systemnivå.
• Folkehelseperspektivet ivaretas.
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Utfordringer som må vurderes og videreutvikles
for å sikre en tilgjengelig, kvalitativt og robust
ombudstjeneste i Troms og Finnmark
• Geografisk plassering både for arbeidsområder og kontorplassering hvordan opprettholde relasjoner og bygge tillit til systemet gjennom
ombudsrollene?
• Hvordan sikre tilstedeværelse i hele regionen?
• Felles journal og rapportsystem.
• Hvilket detaljnivå forventes i årsrapport (geografi, nivå).
• Hvordan sikre økonomi og kostnader for å kunne drive et forsvarlig ombudstilbud.
• Sikre en mest mulig komplementær kompetanse i teamet.
• Sikre ivaretagelse av kulturforståelse i ombudsrollen sett i lys av det
geografiske området vi skal dekke.
• Arbeidsfordeling mellom ombudene.
• Mobbeombudet i Finnmark er foreløpig tilsatt bare til 31.06.20 – dette gir
stor uforutsigbarhet i tjenesten for barn, ungdom og foreldre i Finnmark.
• Mangel på elev- og lærlingombud i Finnmark betyr at elever og lærlinger
i videregående opplæring ikke gis samme tjenestetilbud som i landet for
øvrig. Finnmark er per i dag det eneste fylket som ikke har ansatt elevog lærlingombud.

Våre anbefalinger til framtidig felles
ombudstjeneste for Troms og Finnmark
• Bygge kapasitet for tilgjengelighet og tilstedeværelse gjennom å videreutvikle ombudstjenesten i Troms/ Finnmark til å omfatte minimum to
stillinger som mobbeombud og to stillinger som elev- og lærlingombud.
• Et felles ombudsteam for Troms og Finnmark som sammen skal hjelpe
barn/ungdom i den nye regionen.
• Organisere ombudstjenesten under fylkesordfører for å sikre ei best
mulig uavhengighet.

Lytte
Anerkjenne
Handle

Tromsmodellen 2018–2020

VIDEREGÅENDE
OPPLÆRING (BEDRIFT)

Elev- og lærlingombudet og mobbeombudet skal gjennom tett samarbeid bidra til å sikre barn og ungdom i Troms et trygt og utviklende barnehage og opplæringsmiljø.

VIDEREGÅENDE
OPPLÆRING (SKOLE)

Lovverk
Opplæringslov
Arbeidsmiljølov
Lov om sjøfarten
Barnekonvensjonen

UNGDOMSSKOLE

Lovverk
Opplæringsloven
Barnekonvensjonen

Ansvar
Elev- og lærlingombudet

BARNESKOLE

Ansvar
Elev- og lærlingombudet

Støtte
Mobbeombudet

BARNEHAGE

Ansvar
Mobbeombudet

Støtte
Mobbeombudet

Lovverk
Kap. 9A i Opplæringsloven
Barnekonvensjonen

Ansvar
Mobbeombudet

Støtte
Elev- og lærlingombudet

Lovverk
Kap. 9A i Opplæringsloven
Barnekonvensjonen

Ansvar
Mobbeombudet

Støtte
Elev- og lærlingombudet

Lovverk
Barnehageloven
Rammeplanen
Barnekonvensjonen

Støtte
Elev- og lærlingombudet
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