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ULLENSAKER KOMMUNE 
Vedtatt med hjemmel i opplæringslova § 11 av Ullensaker Herredstyre 04.12.06 i sak 107/06. Sist endret av 

Ullensaker herredstyret den 05.09.11 i sak 76/11. 
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1 Formål 

Etter opplæringslova § 11-1a skal det ved hver grunnskole i Ullensaker kommune være et 

skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal fatte vedtak etter delegert myndighet og ellers 

uttale seg om saker som gjelder skolemiljøet.  

 

2 Valg og sammensetning  

Etter opplæringsloven skal elever og foreldre være i flertall i skolemiljøutvalget.  

 

Utvalget ved den enkelte skole skal ha følgende sammensetning: 

 

 2 elevrepresentanter fra samarbeidsutvalget (SU), samt en elevrepresentant oppnevnt 

fra elevrådet. 

 2 foreldrerepresentanter fra samarbeidsutvalget (SU), samt en foreldrerepresentant 

oppnevnt fra foreldrerådet. 

 2 representanter for undervisningspersonalet fra samarbeidsutvalget (SU). 

 1 representant fra andre tilsatte fra samarbeidsutvalget (SU). 

 1 representant fra ledelsen ved skolen 

 Den representant i skolens samarbeidsutvalg (SU) som er oppnevnt av hovedutvalg 

skole og barnehage.  

 

Valget av medlemmer fra undervisningspersonalet, annet personale ved skolen, 

foreldrerådet og elevrådet gjelder for et skoleår av gangen. 

 

Valget av representant fra Hovedutvalget for skole og barnehage gjelder for inneværende 

kommevalgperiode. 

 

Skolemiljøutvalget velger selv leder og nesteleder. Rektor er ansvarlig for sekretær- og 

sekretariatsfunksjonen. 

 

3 Arbeidsområde 

Skolemiljøutvalget skal være et rådgivende organ for skolen i arbeid med å oppfylle de 

plikter skolen/skoleeier har etter opplæringslova kapittel 9a om skolemiljøet.  

 

Etter § 9a-1 skal ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt 

fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”.  

 

 

Skolemiljøutvalget skal særlig arbeide med følgende saksområder: 

 

 Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om 

skolemiljøet 

 Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldre, skolen og 

de tilsatte i arbeidet med skolemiljøet 
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Skolemiljøutvalget har den samme retten som de andre organene i skolen til å få 

informasjon, uttale seg, komme med forslag og bli tatt med i planlegging og 

gjennomføring av tiltak ved skolen. 

 

Skolemiljøutvalget kan innkalle sakkyndig fra for eksempel PPT (pedagogisk-

psykologisk tjeneste) eller skolehelsetjenesten. Slike sakkyndige vil imidlertid verken ha 

møteplikt, møterett eller stemmerett.  

 

Skolens ledelse skal holde skolemiljøutvalget underrettet om alle forhold som har 

betydning for skolemiljøet. Denne informasjonsplikten inkluderer alle hendelser av 

betydning, planer og vedtak. I tillegg har skolemiljøutvalget etter forespørsel rett til å få 

fremlagt dokumentasjon i forbindelse med det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet ved skolen.  

 

4 Møter og saksbehandling 

Skolemiljøutvalget har møter når lederen finner det påkrevd eller når minst 3 

representanter krever det.  

 

Skolemiljøutvalget innkalles skriftlig etter vedtatt møteplan med som regel syv dagers 

varsel. Innkalling publiseres samtidig på skolens nettside. Saksdokumentene til møtet 

sendes sammen med innkallingen. Flest mulig saker bør være opplyst skriftlig. 

 

Skolemiljøutvalget avgir sine uttalelser i møter.  

 

Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikten 

etter lover eller forskrifter, blir behandlet i skolemiljøutvalget. For å sikre fortsatt 

brukerstyrt (elever/foreldre) flertall, gis forelderrepresentantene dobbeltstemme i slike 

sammenhenger. 

 

Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall.  

 

Det skal føres møtereferat som godkjennes på neste møte. Avstemmingsresultatet skal 

alltid angis i referatet og i den enkelte uttalelse. Mindretallets synspunkter skal alltid 

framgå av referatet. 

 

Referat publiseres på skolens nettside, sendes representantene, vararepresentantene, 

Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. 

 

For saksbehandlingen i skolemiljøutvalgene gjelder at rektor som har dissentert innen 

møtets slutt, kan forlange at saken fremlegges for hovedutvalget for skole og barnehage 

(HSB) til avgjørelse. Krav om at saken forelegges HSB til avgjørelse må referatføres. 

 

Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan tas opp til behandling dersom flertallet av de 

møtene representantene beslutter dette. 

 

Representantene er underlaget reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 flg jf § 1 

og opplæringslova § 15-1. 


