
Vår dato: 08.09.2014 

Vår referanse: 2014/3981 

Arkivnr.: 630 

Deres referanse: 10.06.2014 

 

Saksbehandler: Silje Therese 

Nyhus 

 

Innvalgstelefon: 32266949 

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no 

Kunnskapsdepartementet  

Postboks 8119 Dep 

0032  Oslo  

 

 

 

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - 

Skolebytte i mobbesaker 
 

Fylkesmannen i Buskerud viser til høring om forslag til endringer i opplæringsloven og 

privatskoleloven med høringsfrist 5. september 2014. Vi beklager at vårt høringssvar kommer 

inn etter fristen. Vi håper det likevel vil tas med i høringen. 

 

Fylkesmannen i Buskerud slutter seg til forslaget om å presisere opplæringsloven § 8-1 fjerde 

ledd adgangen til å flytte en elev som mobber. Vi mener imidlertid at departementet bør 

vurdere å omformulere ordlyden i forslaget. Forslaget lyder: «Dette vil blant anna gjelde 

flytting av ein elev som mobbar ein eller fleire medelevar.» Mobbing er et begrep som etter 

hvert har fått et ganske klart definert innhold. Det kreves blant annet en ubalanse i 

styrkeforholdet mellom mobber og offer, at krenkelsene foregår over en viss tid og at 

handlingene har en viss alvorlighetsgrad. 

 

Sett hen til at opplæringsloven § 9a-1 og 9a-3 verner elever mot alle former for krenkelser, er 

det vår oppfatning at det er uheldig at mobbing blir spesielt nevnt i § 8-1 fjerde ledd som 

grunnlag for skolebytte for den som står for krenkelsene/mobbingen. At også andre former for 

krenkelser kan være grunnlag for skolebytte, ivaretas til en viss grad ved at det står «blant 

anna». Vi mener imidlertid at det vil være mer i tråd med bestemmelsene i kapittel 9a dersom 

ordlyden endres til «grove krenkelser» eller et annet liknende begrep. Dette vil også i større 

grad ta opp i seg at det ikke kun er krenkelser over tid som kan føre til skolebytte, men også 

grove engangskrenkelser. 
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