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Tillegg nr. 35 til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet med oppdrag 
2022-041 om å samordne tiltakene for å bygge inkluderende trygge og 
gode barnehage- og skolemiljø og vurdere nye behov 
Oppdrag nr: 2022-041 
Oppdrag:  Samordne eksisterende tiltak for å bygge inkluderende, 

trygge og gode barnehage- og skolemiljø og vurdere 
nye behov. 

Frist: Vi ber Udir som en del av oppdraget lage en 
milepælsplan for arbeidet innen 22. desember 2022. 
Øvrige frister blir fastsatt i forbindelse med 
godkjenning av milepælsplanen. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
 prosjektnummer  
 
  

Tiltak knyttet til inkluderende, trygge og gode 
barnehage- og skolemiljø er finansiert over kap. 226, 
post 21 og kap. 231, post 21, og er spesifisert i de årlige 
tildelingsbrevene til direktoratet.  
 
Vurderinger direktoratet skal gjøre som følger av dette 
oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer  

Bakgrunn for oppdraget: 
Regjeringen vil styrke arbeide for at barn og elever skal trives og ha det trygt og godt i 
barnehage og på skolen. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, som kan gi barn og elever 
skader for resten av livet. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil forsterke forebygging 
av mobbing og læringsmiljøutfordringer, blant annet ved å gjennomføre et bredt 
kompetanseutviklingsprogram for tilsette i skolen og krav om beredskapsteam mot mobbing 
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Side 2 
 

Arbeidet med å bygge inkluderende, trygge og gode barnehage- og skolemiljø har vært et 
prioritert felt i mange år. Det har vært satt i gang ulike tiltak for å bidra til å forebygge, 
oppdage og stoppe mobbing og andre krenkelser og å skape trygge, gode og inkluderende 
miljø i barnehage og skole. Tiltakene har kommet til på ulike tidspunkt, på bakgrunn av ulike 
oppdrag og i ulike sammenhenger. Det er nå behov for å gjennomgå tiltakene med sikte på å 
styrke helhet og sammenheng. Samtidig er det viktig å undersøke hvilke behov sektor har for å 
kunne sette inn nye og målrettete tiltak. 
 
1. januar 2021 kom det nye regler om psykososialt barnehagemiljø i barnehageloven. 
Kunnskapsdepartementet har behov for kunnskap om hvordan barnehagensektoren forstår og 
tar i brukregelverket. 
 
Beskrivelse av oppdraget:  

1. Kompetanseutvikling i sektor 
Vi ber Udir: 
Vurdere hvilke behov for for kompetanseutvikling sektor har for å kunne forebygge, oppdage 
og stoppe mobbing og andre krenkelser og å skape trygge, gode og inkluderende miljø i 
barnehage og skole.  
Dette inkluderer å undersøke om det er systematikk i hvor bruddene på aktivitetsplikten er og 
vurdere om det er behov for kompetanseutviklingstiltak som er spisset mot dette.  
 

2. Mobbeombudsordningen 
Som svar på oppdragsbrev 2021/029 kom Udir med forslag til hvordan en permanent 
mobbeombudsordning bør organiseres og hva som skal være mandatet for ordningen. 
 
Vi ber Udir:  

A. Viderføre mobbeombudsordningen ut 2024 og justere mandatet for denne perioden, 
slik Udir foreslo i svaret. 
  

B. Gjennomføre en bred gjennomgang av juridiske og forvaltningsmessige forhold knyttet 
til mobbeombudsordningen. 

 
3. Læringsmiljøprosjektet 

Vi ber Udir:  
A. Koordinere uttrekket av kommuner/skoler i Læringsmiljøprosjektet med uttrekket i 

oppfølgingsordningen (alternativ 1 i svar på oppdragsbrev 21/032) slik at kommuner 
som er identifisert i oppfølgingsordningen kan velge læringsmiljøprosjektet som tiltak. 

 
B. Videreutvikle prosjektet ( jf. svar på oppdragsbrev 21/032) slik at det bygger bedre opp 

under lokale kompetanseutviklingstiltak, skaper bedre sammenheng mellom 
virkemidlene og at kompetanseutviklingen i større grad synliggjør formålet, rammene 
og kravene i regelverket.   
 



 

 

Side 3 
 

C. Vurdere kostnadene ved å utvide ordningen med et ekstra år, ha dialog med KD om 
eventuelt budsjettbehov og følge opp i de årlige budsjettinnspillene. 

 
4. Regelverk om psykososialt barnehagemiljø  

Vi ber Udir : 
Evaluere hvordan barnehagesektoren forstår og etterlever det nye regelverket om 
psykosoialt barnehagemiljø. 
 

5. Sammenheng med politisk plattform 
Vi ber Udir: 

Se hele dette oppdraget i sammenheng med plattformpunktet om kompetanseutvikling 
og beredskapsteam mot mobbing.  

 
6. Milepælsplan 

Vi ber Udir: 
Som en del av oppdraget lage en framdriftsplan for arbeidet. Framdriftsplanen skal 
inneholde milepæler for leveranser og stoppunkter for når det er behov for å informere 
og/eller involvere departementet.  
 

Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Det er viktig at det er helhet og sammenheng i tiltakene på barnehage- og skolemiljøfeltet 
Derfor ber vi Udir om å se de ulike deloppdragene i oppdragsbrevet i sammenheng.  
 
I tillegg skal Udir se dette oppdraget i sammenheng med ”Tillegg nr. 26 til tildelingsbrev 
til Udir for 2021 - oppdrag 2021-032 om kompetansetiltak for barnehage- og skolemiljø” 
og ”Tillegg nr. 19 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-027 om 
fravær i grunnskolen og videregående skole” 
 
Udir skal involvere sentrale organisasjoner i sektor i arbeidet. 
 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som framgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Når direktoratet anser oppdraget som utført, sendes enten beskjed om at oppdrag er utført eller 
det som skal eventuelt skal leveres, til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og saksbehandler Anne.Borgersen@kd.dep.no. 
Milepælsplan for arbeidet sendes innen 22. desember 2022. Øvrige frister for deloppdragene 
blir fastsatt i forbindelse med godkjenning av milepælsplanen. 
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Side 4 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Grethe Daal Berentzen 
rådgiver 
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