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Forholdsregler i forbindelse med elevers verbale og/eller fysiske vold mod skolens personale
( der henvises endvidere til bekendtgørelse og vejledning af 12. januar 1995 ” ----om foranstaltning til fremme af god orden i folkeskolen”).

Forslag til forebyggelse af vold mod personalet:
Undlad at ”tage fat” i arm eller lignende på en ophidset elev. Ofte er det en sådan reaktion, som
udløser volden, idet eleven derved i sin ophidselse slår ud efter den voksne for at frigøre sig.
Vil eleven i en ophidset situation ikke gøre, hvad der bliver sagt, forlades denne, hvis det er forsvarligt over for omgivelserne. Herefter underrettes skolens ledelse, så denne kan tage affære.
I tilfælde af at man har måttet bruge magt – stor eller lille – over for en elev på skolen, skal der altid
ske indberetning herom til skolen ledelse umiddelbart efter hændelsen.
I en evt. efterfølgende samtale om hændelsesforløbet forudses, at forældrene i sådanne tilfælde kunne fremføre at, at en del af skylden for elevens adfærd var, at denne var udsat for vold fra den voksnes side. Derfor er den hurtige information til skolens ledelse vigtig.
Efterfølgende bør de voksne omkring en elev, der har udvist voldelig adfærd, drøfte, hvordan en
lignende adfærd undgås fremover.
I § 8 i ordensbekendtgørelsen står følgende om udøvelse af magt over for elever:
”for at afværge, at elever udøver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der
anvendes magt i fornødent omfang”.

Verbal vold
Såfremt personalet bliver udsat for verbale angreb fra en elevs side, tages følgende forholdsregler:
1. Eleven bedes forlade klassen/gruppen, og der gives straks besked til ledelsen om, at eleven
er sendt til kontoret (NB tilsynsforpligtelsen!)
Såfremt eleven nægter at forlade klassen og gå til kontoret, skal ledelsen foranstalte, at
eleven afhentes.
2. I førstkommende frikvarter/pause henvender den voksne sig til ledelsen og redegør for det
passerede.
3. Den voksne afgør sammen med ledelsen, om eleven kan deltage i de næste lektioner/aktiviteter eller skal udelukkes fra undervisningen resten af dagen. I tilfælde af udelukkelse underrettes forældrene. Evt. træffes aftale om, at eleven afhentes.
Disse foranstaltninger træffes især, ”hvor eleven f.eks. har chikaneret læreren eller en
klassekammerat så alvorligt, at elevens fortsatte tilstedeværelse i klassen vil være nedværdigende eller ærekrænkende for den pågældende.” (§ 4)
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4. Forældrene bør i øvrigt altid kontaktes. Især hvis elevens udfald mod personale eller klassekammerater har været meget grove. Det er mest hensigtsmæssigt, at personalet selv kontakter hjemmet, så der kan ske en førstehåndsorientering.
Hvis dette ikke er muligt kontakter ledelsen hjemmet.
Fysisk vold
Såfremt personale bliver udsat for fysisk vold, tages følgende forholdsregler:
Skolens ledelse gives omgående en orientering om det skete. Eleven sendes til kontoret til ledelsen,
afhentes evt.
Personale:
1) Skolens ledelse tager straks en samtale med den forulempede.

2) Denne tilbydes en samtale med en psykolog. Psykologhjælpen kan ydes af PPR eller en
ekstern psykolog. Skolens ledelse sørger for det fornødne.
3) Der tilbydes tjenestefrihed resten af dagen.
4) Der indgives arbejdsskadesanmeldelse. Skemaer findes på skolens kontor.
Eleven:
1) Hjemmet underrettes straks af skolens ledelse.
2) Skolens ledelse beder forældre om en samtale, evt. sammen med den voksne.
3) Det overvejes, hvilke foranstaltninger, der skal træffes, over for eleven.
Ifølge bekendtgørelsen er det udelukkende skolens leder eller dennes stedfortræder, som
træffer beslutninger om foranstaltninger over for en elev i sådanne situationer (§ 5).
Følgende kan komme på tale: (§ 5)
Elever i 3.-10-klasse
a) udelukkelse fra undervisningen i op til en uge (NB skolen har tilsynsforpligtelse, hvis forældrene på grund af arbejde ikke selv
kan overtage den)
b) overflytning til parallelklasse
c) overflytning til anden skole
I grove tilfælde og under indtryk af elevens alder er politianmeldelse en mulighed.
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