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 Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn 

 
 

KLAGE PÅ SKADELIG INNEMILJØ I BARNEHAGE OG SKOLE  
Hvis en eller flere elever mener at skolen har et fysisk skolemiljø som gir mistanke om ugunstige 
helseeffekter, kan du som elev eller dine foreldre/foresatte sende en skriftlig henvendelse til 
skolen. Hvis ikke skolen gjør nok for å hjelpe deg, henvender du deg skriftlig. Henvendelsen skal 
peke på det som ser ut til å være i veien med det fysiske skolemiljøet.  
 

Det kan gjøres ganske enkelt, se dette eksempelet på en klage: 
 

Til Rektor, mars 2022 

Som foresatt til Herdis vil jeg gjøre oppmerksom på at hun daglig kommer hjem fra skolen med 

rennende øyne og nese. Hun er støvallergiker og trenger godt rengjort miljø. Jeg viser til §9A-2 i 

opplæringsloven. Vi tror at klasserommet har for dårlig ventilasjon. Vi ber skolen gjøre rede for 

hva som vil bli gjort for å bedre forholdene 

Vennlig hilsen  

foresatt. 

 

Flere kommuner har egne klageskjemaer på sin nettside.  

Disse kan brukes eller du kan skrive et enkelt brev som det over, eller du kan bruke dette 

klageskjemaet. Det viktige er at din henvendelse er skriftlig. Beklageligvis er vår erfaring at 

muntlige henvendelser ikke alltid blir tatt alvorlig. 

 

SAKSGANG: 

• Skolen /Barnehagen er forpliktet til å behandle en henvendelse etter reglene i 

forvaltningsloven - senest i løpet av fire uker 

• Svaret er et enkeltvedtak og du har rett til å klage på vedtaket 

• Klagen (skriftlig) rettes til Statsforvalteren – men leveres til skolen eller skoleeier, slik at 

de får anledning til å ta stilling til saken en gang til. 

• Om skolen/Barnehagen kommer deg som klager i møte – slutter saken. 

• Om skolen /barnehagen ikke vil gjøre endringer – går saken videre til 

skole/barnehageeier og videre til Stasforvalteren 

• Statsforvalteren har myndighet til å avgjøre om skolen/barnehagen har innfridd kravene 

i Opplæringsloven / Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Finner Statsforvalteren at skolen/barnehagen ikke har oppfylt nevnte krav, pålegger 

Statsforvalteren strakstiltak. 
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Eksempel på SKJEMA til bruk ved KLAGE etter Opplæringslovens § 9A og/eller 

Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

 

 

 

 

 
 

SKJEMA/INFORMASJON til bruk ved klage på inneklimaet 

 

Elever eller foreldre/foresatte bes om å fylle ut skjemaet og sende/levere det til skolen.  

 

Dato for innlevering av skjema: ………………….  

 

Henstilling / klage gjelder …………………………… 

 

 

Antall vedlegg ….  

 

Beskriv hva saken gjelder, hendelsesforløp, hvem som er involvert, og hvordan saken ble fulgt 

opp fra skolens side. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………... 

 (Du kan gjerne bruke eget ark/vedlegg om du ønsker å utdype saken) 

 

 

 

Navn på eleven klagen gjelder: …………………………………………………………. Trinn: ……………..  

 

Underskrift: ………………………….…  

Elev eller foreldre/foresatte  

 

 

 

 

 

 

 

Skjema fra mars 2022. 


