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Høring - Om endringer i opplæringsloven og friskoleloven    

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 20. april 2016.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader til saken:  

 

Opplæringsloven gir alle elever en individuell rett til et godt fysisk og psykososialt 

skolemiljø, og gir skolen plikt til å sikre dette. HOD ser det som et fornuftig forslag at fokuset 

endres fra en plikt for skolene til å fatte enkeltvedtak til en aktivitets- og tiltaksplikt.   

 

I høringsnotatet vises det til at det fysiske skolemiljøet vil bli gjennomgått i oppfølgingen av 

Folkehelsemeldingen. Dette er riktig, men denne oppfølgingen vil også inkludere forhold i det 

psykososiale miljøet som går ut over hendelser med krenkelser. Både fysiske og psykososiale 

miljøforhold har stor betydning for skolemiljøet som helhet og påvirker hverandre.  

Gjennomgående har høringsnotatet en mer avgrenset tilnærming til det psykososiale miljøet 

enn det perspektivet som er vanlig å innta i miljørettet helsevern. Skolemiljøet må ses som en 

helhet. Krav til å håndtere enkelthendelser og avvik må ses i sammenheng med krav til mer 

systematisk oversikt og internkontroll og det å fremme de positive forholdene og forebygge 

de negative forholdene i skolemiljøet.  

 

HOD ser det som viktig at forslaget om aktivitetsplikt ved enkelthendelser utformes på en slik 

måte at det ikke svekker skolens helhetlige arbeid med å fremme trivsel og gode psykososiale 

forhold. Slik forslaget fremstår nå er det en fare for at regelverket som helhet endrer fokus fra 

det forebyggende og helsefremmende arbeid, til systemer for å håndtere enkelthendelser. 



Side 2 

 

Regelverket i miljørettet helsevern vil fungere som et sikkerhetsnett, men regelverket bør ses 

mer helhetlig og også opplæringsloven bør fange opp viktigheten av forebyggende arbeid. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Siv Wurschmidt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tone Kurås 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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