
Undersøkelseskjema 9A-saker 

Skolen skal undersøke eleven(e)s opplevelse av skolemiljøet. Målet er å få fram fakta om 

situasjonen og hva som påvirker hvordan eleven(e) opplever skolemiljøet. Det kan være aktuelt å 

undersøke hendelser tilbake i tid eller forhold utenfor skolen dersom disse påvirker eleven(e)s 

skolehverdag. Skolen skal ha en åpen og selvreflekterende holdning i undersøkelsen – og være 

oppmerksom på kontekst og sammenheng. En pedagogiske analyse skal avdekke opprettholdende 

faktorer som sørger for at en elev, gruppe eller klasse ikke har et trygt og godt skolemiljø. De 4 

kjerneverdiene likeverd, anerkjennelse, deltakelse og tilhørighet skal prege samtalene med alle 

berørte elever og foresatte. Omfanget av en undersøkelse vil variere. Punkt 1, 2 og 5 skal alltid 

gjennomføres. Under punkt 3 og 4 må det vurderes fra sak til sak hva som er hensiktsmessig å 

undersøke nærmere.  

 

1. Innledende spørsmål/vurderinger 

Leder for 
undersøkelsen: 

 
 

Frist for gjennomføring: Elev(er) og foresatte er informert om  
- rettigheter etter kap. 9A (dato): 

 
- at undersøkelse settes i gang 

(dato):  
 

Bakgrunn for undersøkelsen (inkl. elevens stemme): 
 

 
 
 

Beskriv hvordan skolen tar hensyn til barnets beste i planlegging og gjennomføring av denne 
undersøkelsen:  

 
 
 
 

 

 

2. Innhentet informasjon fra samtaler og undersøkelser som alltid gjennomføres  

Informasjonskilde Ansvar Dokumentasjon 

Samtale med elev(er) som ikke har et trygt 

og godt skolemiljø  

 Referat 

Samtale med foresatte til elev(er) som ikke 

har et trygt og godt skolemiljø 

 Referat 

Samtale med andre berørte elever/ansatte   Referat 

Samtale med foresatte til andre berørte   Referat 

Samtale med ansatte i klasse (evt. trinn)  Referat/notat 

Pedagogisk analyse/SMTTE (Omfanget 

vurderes ut ifra sakens kompleksitet)  

 Referat/notat 

 

 

3. Innhentet informasjon fra tidligere samtaler, møter og undersøkelser 

som kan kaste lys over denne saken 

Informasjonskilde Ansvar Dokumentasjon 

Referat elevsamtaler  Notat med 

oppsummering av 

innhentet 

informasjon og 

henvisning til 

tidligere referater 

Referat foreldresamtaler  

Klassetrivsel  

Relasjonssirkelen  

Elevundersøkelsen  

Referat elevråd  

Referat skolemiljøutvalg  

Referat andre råd og utvalg  

Annet  



4. Innhentet informasjon fra samtaler, møter og undersøkelser som 

besluttes gjennomført med utgangspunkt i denne saken  

   

Informasjonskilde Ansvar Begrunnelse/mål Dokumentasjon 

Helsesykepleier/sosiallærer/miljøterapeut   Referat/notat 

Andre ansatte   Referat/notat 

Andre med tilknytning til skolen (f.eks 

buss-sjåfør) 

  Referat/notat 

Klassetrivsel med tilpassede spørsmål   Notat/skjema 

Skolegårds-undersøkelsen   Notat/skjema 

Verktøy for systematisk observasjon: 

klasserommet  

  Skjema 

Innblikk   Notat/skjema 

Annet   Notat 

 

 

5. Oppsummering og veien videre 

Hvilke opprettholdende faktorer har vi funnet? 

 

 

 

 

 

Hvordan er læringsmiljøet inne og ute 

på skolen?  

 

 

 

 

 

 

Hvordan er forholdet mellom elever og 

ansatte? 

 

 

 

Er det forhold utenfor skolen eller bak i 

tid som påvirker eleven(e)s 

skolehverdag? 

 

 

 

Oppsummering av hva som må påvirke valg av egnede tiltak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan skal dialogen med de berørte partene følges opp framover:  

 

 

 

 

 

 


