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Vedlegg: 

1 Retningslinjer - skoleutvalg i Viken fylkeskommune 

 

Retningslinjer for skoleutvalg i Viken fylkeskommune 

 

Fylkesrådens forslag til vedtak 
1. Fylkesrådet godkjenner forslag til retningslinjer for skoleutvalg ved de videregående 

skolene i Viken fylkeskommune, datert 22.6.2020.  
2. Retningslinjene trer i kraft ved skolestart høsten 2020. 

 
 
14.07.2020 
Siv Henriette Jacobsen 
fylkesråd for utdanning og kompetanse 
 

Bakgrunn for saken 
Fylkestingets behandlet 18.6.2020 sak 59/20 Skoleutvalg og skolemiljøutvalg i Viken 
fylkeskommune. Følgende vedtak ble fattet:  
 
1 Organisering av skoleutvalg og skolemiljøutvalg ved de videregående skolene i Viken 
fylkeskommune skjer etter følgende prinsipper:  

a) Fylkesrådet oppnevner rektor som fylkeskommunens representant i skoleutvalg. 
b) Ekstern representasjon gjøres mulig ut fra den enkelte skoles behov, eksempelvis 

skolehelsetjeneste eller andre som er direkte involvert i skolens drift. 
c) Skoleutvalg gis kun rådgivende myndighet. 
d) Skoleutvalget er skolemiljøutvalg med elevene i flertall ved alle skolene. 
e) Det gis ikke godtgjøring for medlemmer i skoleutvalg. 
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f) Fylkesrådet utarbeider retningslinjer for skolene om hvordan de skal forvalte 
opplæringslovens bestemmelser om skoleutvalg.   
 

2 Fylkesrådet evaluerer skoleutvalgene våren 2022 og legger frem ny sak for fylkestinget om 
mandat, organisering og representasjon. 
 
Fylkesråd for utdanning og kompetanse følger her opp vedtakspunkt 1 f) hvor fylkesrådet er 
gitt ansvar for å utarbeide retningslinjer for skolene.  

Fakta 
Formålet med skoleutvalgene er å gi den enkelte skole, de ansatte og elevene mulighet til å 
uttale seg og ta aktivt del i alle spørsmål som handler om skolens indre liv. Det inngår i 
formålet og verdigrunnlaget for elevenes opplæring at skal lære om demokrati og gjennom 
demokrati, og at de har rett til medansvar og medvirkning blandt annet gjennom skolens  
rådsorganer.  

Opplæringsloven gir bestemmelser for skoleutvalg ved videregående skoler i §§ 11-5 og 11-7. 
Etter fylkestingets vedtak om samorganisering av skolemiljøutvalg og skoleutvalg blir også § 
11-5a gjeldende her.  

Problemstillinger og alternative løsninger 
Ved utarbeidelse av retningslinjer for skoleutvalgene ved de videregående skolene i Viken, har 
fylkesråd for utdanning og kompetanse gjort avveininger mellom nivå for skoleeiers styring og 
den enkelte skoles handlingsrom.  

Det er et prinsipp for skolens praksis at den skal preges av elevmedvirkning og elevene skal 
gjøres i stand til å delta i demokratiske prosesser. Et reglement som kun regulerer minstekrav 
i opplæringsloven og fylkestingets vedtak, kan gi skolene handlingsrom til å utvikle egen 
praksis gjennom aktiv brukermedvirkning. Samtidig må reglementet være presist nok til at slik 
praksis utvikles innenfor de fastsatte rammene. 

Alternativt kan skoleier gi strengere føringer som gir en mer ensartede praksis for 
skoleutvalgene i fylket. Det kan gjøre skoledemokratiene forutsigbare og oversiktlige for 
skoleier og skolens brukere, og kan sikre enda bedre at skoleutvalgene gjennomfører 
oppgavene sine formelt korrekt.   

Fylkesråd for utdanning og kompetanse foreslår et reglement som i mist mulig grad regulerer 
skolens praksis med skoleutvalg.   

Vurdering 
Fylkesråd for utdanning og kompetanse vurderer det foreslåtte reglementet som egnet til å 
sikre at skolene formelt oppfyller fylkestingets vedtak og opplæringslovens minstekrav til 
skoleutvalg. Fylkesråden har valgt å regulere skolens praksis i så liten grad som mulig. 
Begrunnelsen for dette er prinsippet om at beslutninger i alminnelighet skal tas nærmest 
mulig den de gjelder, og en oppfatning om at oppfyllelse av formkrav ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med et velfungerenede skoledemokrati.  
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Fylkesråd for utdanning og kompetanse vurderer at oppgaven med å fremme demokrati i 
videregående opplæring, best kan ivaretas ved å gi den enkelte skole handlingsrom til å 
utvikle lokale løsninger. Når skolens brukere kan diskutere og påvirke skoleutvalgets praksis, 
kan det gis grobunn for elevenes læring i levende og gode skoledemokratier.  

Hensynet til elvenes læring i hva demokrati betyr i praksis, har vært tungtveiende ved 
utarbeidelse av reglement. Fylkesråden har vurdert at løsningen som forventes å gi best 
læring må velges fremfor en mer forutsigbar løsning.   

Retningslinjene gir bestemmelsene om at skolene skal publisere informasjon om 
skoleutvalgenes aktivitet. Kravet skal sikre åpenhet om beslutningsprosesser og gi skolens 
brukere en reell mulighet til medbestemmelse. Samtidig gir det skoleeier anledning til å holde 
seg oppdatert om skoleutvalgenes arbeid. Slik publisering, i tillegg til rapportering om 
skoleutvalgenes aktivitet i fylkesrådens skolebesøk og dialogmøter, vil inngå i skoleeier 
forsvarlige system, jf. Opplæringsloven § 13-10. Fylkeråden vurderer at dette vil gi tilstrekkelig 
grunnlag for å kunne avgjøre om skolene oppfyller opplæringslovens krav til skoleutvalg.  

Konsekvenser 
Når skoleutvalgene skal evalueres våren 2022, vil erfaringer med ulike praksiser kunne gi et 
godt grunnlag for å vurdere på nytt hvordan videregående opplæring i fylket best kan lykkes 
med å fremme demokrati i skolen. Det må tas stilling til om stort handlingsrom til skolene 
faktisk er hensiktsmessig, eller om det er behov for mer styring.  

Vedtakskompetanse 
Fylkesrådet er gitt vedtakskompetanse i saken, iht. vedtak i fylkestinget i sak 59/20 punkt 1 f). 


