


Informasjon til elever og foreldre 

Skolemiljøutvalg 
  



Hva er formålet med et skolemiljøutvalg? 

• øke deltakelsen fra elevene, 
foreldrene, skolen og de ansatte 
i arbeidet med skolemiljøet 
• gi råd til skolen om 
skolemiljøet  

• ikke fatte bindende vedtak 
• be skolen sette inn tiltak for å 
bedre det fysiske og 
psykososiale miljøet 
 
 Alle skoler har plikt til å ha et 
skolemiljøutvalg etter opplæringsloven 
kapittel 11. 

 



Hvorfor delta i skolemiljøutvalget?  

• Du får informasjon om alle 
forhold som har vesentlig 
betydning for skolemiljøet. 

 
• Du får uttale deg, komme med 
forslag og stemme i saker som 
gjelder skolemiljø. 

 
• Du deltar i planlegging og 
gjennomføringen av det 
systematiske arbeidet med 
helse, miljø og sikkerhet i skolen. 



Hva kan utvalget påvirke og bidra med? 

• godt fysisk miljø 
• godt psykososialt miljø 
• ordensreglement 
• brukerundersøkelser 
• be om tiltak for å bedre 
forhold ved skolen 
• trivselstiltak 

 



Hvem deltar i utvalget? 

Grunnskole  
• elevene 
• foreldrerådet 
• skolens ansatte 
• skolens ledelse 
• kommunen 

 
• Elevene og foreldrene 

skal tilsammen være i 
flertall. 
 

 

• Videregående skole 
• elevene 
• skolens ansatte 
• skolens ledelse 
• fylkeskommunen 
 
• Elevene skal være i 

flertall. 
 

 



Godt fysisk skolemiljø 

• Skolens inne- og utemiljø:  
• lysforhold, støy, temperatur, 

hygiene, luft, utearealer, 
lekeapparater, tilgang til rent 
drikkevann, gode rammer 
rundt skolemåltidet m.m. 

• Skolen skal kontrollere at 
miljøet er bra, og arbeide for å 
fremme elevenes helse, miljø 
og trygghet. 

 
 Opplæringsloven § 9a-2 og § 9a-4 

og forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler 
m.v. 



Godt psykososialt skolemiljø 

• Et godt skolemiljø handler om 
hvordan ansatte og elever 
oppfører seg overfor hverandre 
på skolen. 
• Skolemiljøet skal fremme 
helse, trivsel og læring.  
• Skolen skal ha så gode rutiner 
at eventuelle krenkelser 
oppdages raskt, og tiltak som 
settes inn skal være egnede, 
lovlige og tilstrekkelige. 
 
 Opplæringsloven § 9a-3 og § 9a-4 
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