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Vedlegg 1: Melde- og avviksskjema– leveres rektor umiddelbart 
 

MELDE- OG AVVIKSSKJEMA 
VED BEKYMRING FOR ELEV 

 
Elever, foreldre/foresatte eller ansatte som har en bekymring og/eller ber om tiltak etter Opplæringslova § 9a 
bes om å fylle ut dette skjemaet. Skjemaet kan fylles ut elektronisk eller fylles ut på papirutskrift med penn. 
Ferdig utfylt skjema skal sendes/leveres i papirutgave til skolen v/rektor, evt. leveres til skolens kontor.  
Lenke til loven: https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2017-06-09-38 
 

1.Persondata og informasjon om melding: 
Elevens navn:  Fødselsdato: 
Elevens kontaktlærer: Klasse: 
Bekymringen er meldt av � Foresatt      � Elev        � Ansatt      � Annen ______________ 
Er saken meldt tidligere? � Nei       � Ja    Hvis ja, til hvem:  ________________________ 
Hva handler 
bekymringen om?  

� Fysisk miljø     � Utestenging       � Mobbing      � Vold        � Rasisme      
� Diskriminering       � Hjemmesituasjon      � Annet _______________ 

Type melding: � Avviksmelding ved brudd på Opplæringsloven § 9a-2 
� Melding om bekymring som krever oppmerksomhet 

2. Beskrivelse: hva handler bekymringen om? 
a) Hva gjelder saken (evt. hendelsesforløp)                                                (dersom vedlegg til skjema, oppgi antall ____ ) 
b) Hvem er involvert i saken?  
c) Har det vært tidligere hendelser relatert til saken? 
d) Hvordan er saken fulgt opp fra skolens side? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatur: Dato: 
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3. Fylles ut dersom det bør opprettes stafettlogg 
Beskriv med dine egne 
ord hvorfor du er 
bekymret.  

 

Hvilke vanskeligheter har 
barnet, og hvordan 
kommer de til uttrykk? 

 

Hvilke ressurser har 
barnet, og hvordan 
kommer de til uttrykk? 

 

Beskriv barnets 
følelsesmessige utvikling: 
(Eks: humør, selvtillit, 
reakjsonsmåter, 
frustrasjoner ) 

 

Beskriv barnets evne til å 
inngå i sosiale relasjoner: 
(Eks: tilknytning til 
foreldre, forhold til andre 
voksne og fohold til andre 
barn / unge ) 

 

Fungerer barnet 
aldersadekvat? 
(Kunnskap om 
omgivelsene, interesse, 
konsentrasjonsevne, 
planleggingsevne) 

 

Hvordan er barnets 
fysiske tilstand? 

 

Er det spesielle særtrekk 
hos barnet? 

 

Hvilken kompetanse har 
foreldrene i forhold til 
barnets behov? Er det 
ressurser i familiens 
nettverk? 

 

Egne notater/ 
bemerkninger: 

 

Navn på arbeidsplass:  

Dato og signatur: 

 


