
                                                                                                                                            
 

 

Mandat for oppgaveutvalg Skolemiljø 
 

MANDAT FOR OPPGAVEUTVALG «SKOLEMILJØ» 

Oppgaveutvalg skolemiljø vedtatt i Fellesnemnda 16.1.18 (sak 7/18)  

 

1. BAKGRUNN OG FORMÅL  

Bakgrunn  

I avtale om sammenslåing av Oppegård og Ski kommuner sies det følgende i kapittel 6 om politisk 
organisering og lokaldemokrati: «Det skal legges til rette for et levende lokaldemokrati basert på 
innbyggermedvirkning og deltakelse. Den nye kommunen skal understøtte lokalt engasjement og 
stedsutvikling, herunder samarbeid med lag, foreninger og frivilligheten». 
De siste årene har temaet skolemiljø vært løftet gjennom flere NOU-rapporter og Stortinget har 
vedtatt nytt regelverk om skolemiljø gjeldende fra 1. august 2017. Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven 
har lagt føringer for planer og retningslinjer vedrørende elevenes skolemiljø. 
 
Formål  
Oppgaveutvalget ønsker at lokalsamfunnet skal samarbeide om å utvikle gode skolemiljøer. Hjem, 
foreningsliv, barnehage og skole er viktige i utviklingen av trygge og aktive barn og unge. 
Mobbeombudet skal ha en viktig rolle i dette samarbeidet. 
 
Nordre Follo har som mål å være den beste oppvekstkommunen. Gjennom gode og 
sammenhengende tjenester for barn og unge, blir Nordre Follo et godt sted å vokse opp. 
 

2. OPPGAVEUTVALGETS OPPGAVER  

 
• Få kjennskap til planer og retningslinjer for skolemiljø i de to kommunene. Disse legges til 

grunn for videre arbeid. 
• Gjøre seg kjent med resultater fra Elevundersøkelsen i de to kommunene. 
• Kartlegge samarbeidsrutiner mellom fritidsaktivitet, frivillighet, hjem og skole. 
• Foreslå strategier for kommunikasjon mellom de ulike aktørene, se forrige punkt. 
• Formulere målsettinger for gode holdninger som forebygger krenkende atferd hos/overfor 

barn og unge i lokalsamfunnet. 
• Foreslå mobbeombudets oppgaver i arbeidet med gode oppvekstmiljø i skole og fritid. 

 

3. SAMMENSETNING AV OPPGAVEUTVALGET  

 
Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:  
6 medlemmer fra Kommunestyrene/de faste utvalgene:  

Synnøve Kongsrud, leder 

Gunvor Eldegard, nestleder 

Lars Magnus Günter 



                                                                                                                                            
 

Kirsten Torp 

Jan Roger Bjørnstad 

Stein Wik 

 
10 medlemmer (innbyggere) med følgende kompetanseprofil: 
 

• voksne med interesse for samarbeid hjem-skole  
• voksne med erfaring fra organiserte aktiviteter/foreningsliv 
• medlemmer mellom13-25 år med erfaring fra organiserte eller uorganiserte aktiviteter  
• ungdom/voksne med innvandrer- eller flyktningebakgrunn 
• voksne med kompetanse i undervisning/arbeid med barn og unge i skolen 
• voksne som har jobbet spesifikt med barn og ungdom 

 

4. OPPGAVEUTVALGETS ARBEIDSFORM  

Oppgaveutvalget fastsetter selv arbeidsform. Det blir viktig å finne deltakere som favner bredt og 
som kan bidra med sin erfaring og kompetanse i forhold til oppgaveutvalgets tema. 
 
Administrasjonen vil bistå oppgaveutvalget med praktisk tilrettelegging som f.eks. møteinnkallelser, 
utsendelse av dagsorden og referater, samt rigge møtested. Administrasjonen vil også bistå leder 
med å planlegge og fasilitere oppgaveutvalgets møter, samt bidra med fagkunnskap og kompetanse.  
 

5. TIDSPLAN  

Juni 2018 Oppgaveutvalget konstituerer seg 
01.09.2018 Rapportering 
01.11.2018 Rapportering 
15.01.2019 Sluttrapport overrekkes Fellesnemda for Nordre Follo 
 
  
Etter at oppgaveutvalget har overrakt sin rapport til Fellesnemnda, vil denne saksbehandles av 
administrasjonssjefen og deretter fremmes til politisk behandling i Fellesnemnd, Formannskap og 
Kommunestyre.  

6. ØKONOMI  

 
Utvalget har inntil kr 50.000 til fri disponering til arbeidet i oppgaveutvalget. 
 


