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Handlingsplan mot vold        
utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole  
 
 
BEREDSKAPSGRUPPE fra 01.09.08: 
Beredskapsgruppen er den samme i voldstilfeller som ved ulykker og dødsfall. 
Hanne Siljebøl              - Hovedverneombud 
Marit Engen    - Verneombud for pedagogisk personale 
Trine Furulund    - Verneombud for øvrige tilsatte 
Merete Skolla               - Sosiallærer 
Kristine Ø. Ottersen      -    Undervisningsinspektør  
Eva-Ma Holmen   - Assisterende rektor 
Guri Normann    - Rektor 
 
 
Innledning: 
Vold er et mangetydig begrep. Vold forekommer både fysisk og psykisk. Jorunn Kristoffersen 
definerer vold slik: "Det er vold når en person bruker slag, spark, ødeleggelser, trusler og/eller 
trakassering for å tilfredsstille sitt behov for makt, beundring, respekt, kontroll og/el. nytelse." 
I det øyeblikk en person mister kontrollen eller velger vold for å prøve å mestre en konfliktsituasjon, 
har vedkommende trådt over en grense som ikke kan aksepteres. 
Det er de voksne på skolen som må vurdere og avgjøre om en situasjon kan karakteriseres som en 
voldssituasjon.  Enhver vurdering vil være situasjonsbetinget. Vold er helt klart den riktig betegnelsen 
i tilfeller der de involverte kan deles i utøver/overgriper og utsatt/offer.  
  
Lekeslåssing: Det er viktig å være bevisst på at lekeslåssing svært ofte går over i alvorlig slåssing, og 
at den ene gjerne har overtaket helt fra begynnelsen. Det kan lett skjules at den ene ikke ønsker å delta 
i lekeslåssingen ved at den som har overtaket bagatelliserer slåssingen/volden til å "bare være 
lekeslåssing".  Lekeslåssing er ikke tillatt og stanses momentant av oss voksne.  
 
Trusler: Trusler bør vi ta helt bokstavelig og reagere deretter mht sanksjoner. En som framsetter 
trusler kan framkalle sterk angst hos den som blir utsatt for det.  I mange tilfeller er dette tilsiktet fra 
utøvers side.  I andre tilfeller forstår ikke utøver virkningen av sine trusler fullt ut, eller later som det 
er slik, og hevder derfor at "Det var bare en spøk, jeg mente det jo ikke". Uansett framsettes trusler for 
å få makt over andre. Vi voksne må ikke akseptere en bagatellisering av trusler, men konfrontere 
utøver med innholdet og forklare virkningen. Trusler som "Jeg skal banke deg i frikvarteret / på 
hjemveien" bør for eksempel føre til at elevene holdes inne i frikvarter / etter skoletid til den andre har 
fått gått trygt hjem, med varsling til begge hjem samt oppfølging neste dag. Unntak kan gjøres hvis 
trusselen er av mindre alvorlig karakter, gjentakelse vurderes som lite trolig, og den som truer seriøst 
trekker dette tilbake overfor den utsatte.  



 

Mål for handlingsplanen mot vold:   
• å bidra til å forebygge voldssituasjoner 
• å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold 
• å hjelpe og ansvarliggjøre den som utøver vold 
• å klargjøre rutiner i forhold til iverksetting av tiltak 
• å gjøre bruk av handlingsgruppa mot vold i konkrete voldssituasjoner  
 
Personalet: 
Beredskapsgruppa er ansvarlig for at vi hver høst gjennomgår i personalet hva vi legger i begrepene 
fysisk og psykisk vold, samt gjennomgå voldsplanen og hvordan vi vil praktisere den. Videre har alle i 
personalet ansvar for å fokusere på hva god klasseledelse og godt klassemiljø innebærer. Hver 
basisgruppe må også fokusere spesielt på trivsel og klassemiljø hver høst, og ellers arbeide med 
klassemiljøet kontinuerlig gjennom skoleåret. 
 
Beredskapsgruppa: 
Medlemmene i beredskapsgruppa har et spesielt ansvar hvis en voldssituasjon oppstår. Be om hjelp 
fra beredskapsgruppa hvis du er i tvil om hva du skal gjøre, eller om en situasjon bør karakteriseres 
som en voldssituasjon. Medlemmene i beredskapsgruppa skal også kunne hjelpe til med oppfølgingen 
av enkeltelever eller elevgrupper. 
 

TILTAK VED FYSISK OG PSYKISK VOLD  
Fysisk vold:  Slag, spark og andre fysiske angrep 
Psykisk vold: Trakassering og trusler 
 

DER OG DA: 
I en akutt situasjon melder du fra til kontoret så fort som mulig. Kontoret gir beskjed videre til 
ledelsen/ beredskapsgruppa som følger opp situasjonen videre.  
Hvis ikke alle er å få tak i, blir rekkefølgen denne:  1. U.insp/ass.rektor for trinnet   

2. Den andre u.insp/ass.rektor    
                                                                                    3. Rektor            
                                                                                          4. Sosiallærer     
                                                                                    5. Kollega på trinnet, verneombud 
 
En situasjon kan være så akutt at du først må tilkalle den/de voksne som befinner seg nærmest. 
Ofte må du selv bli på stedet og prøve å roe ned situasjonen, mens du sender en annen (elev eller 
voksen) etter hjelp. En voksen skal ikke være alene i en slik situasjon. Det kan være nødvendig å 
tilkalle foresatte som ev. overtar ansvaret for sitt barn. 
 
TVANGSHOLDING AV EN ELEV kan være påkrevet 
• for å hindre at eleven skader andre 
• for å hindre at eleven skader seg selv 
• for å hindre at eleven ødelegger inventar o.a. 
• i selvforsvar 
 
I tilfeller hvor en lærer ikke er fysisk i stand til å holde en elev, må hjelp tilkalles så fort som mulig. 
Om mulig, bli selv på stedet og prøv å roe situasjonen, mens du sender en annen (for eksempel en elev 
du stoler på) for å melde fra på kontoret. 
 
Ved tvangsholding skal det skrives tvangs"protokoll". Det vil si at det kort redegjøres for 
situasjonen skriftlig, slik at det framgår at tvangsholding var påkrevet. Meldingen skrives på 
skjema som finnes på kontoret og leveres rektor til underskrift, arkivering i elevmappen og 
innsending til Skoleetaten. De involvertes navn oppgis ikke på skjemaet. 



 

 
HVA SKAL GJØRES FOR OFFERET  
 
A. Legebesøk 
Elever: Ved fysisk vold skal det vurderes om offeret skal sendes til lege. Eleven skal i tilfelle ha følge 
av en voksen. Det skal da skrives rapport fra undersøkende lege og fylles ut skademeldingsskjema. 
Skademelding kan være aktuelt selv om eleven ikke sendes til lege. Offeret bør ha oppfølging/kontakt 
utover kvelden. De i beredskapsgruppa som er varslet, har ansvaret for at dette blir gjort.  
 
 
B. Varsel til foresatte 
Foresatte skal orienteres pr telefon snarest mulig etter hendelsen. Foresatte skal også ha informasjon 
om videre oppfølging og eventuelt tilbud om samtale. Medlemmene i beredskapsgruppa har ansvaret 
for at dette blir gjort. 
 
 
C. Samtale med offeret 
Voldsofferet skal etter en voldssituasjon ha samtale med sosiallærer eller en fra skolens ledelse.  
Situasjonen / problemet klargjøres og vurderes sammen med voldsofferet. Hvis offeret er en ansatt, 
kan om ønskelig verneombudet være med. Medlemmene i beredskapsgruppa har ansvaret for at dette 
blir gjort. Det er viktig at offeret ivaretas med en eller flere samtale etter en tid. Da kan det også 
vurderes om det er behov for ekstern bistand. 
 
 
D. Politianmeldelse 
Politianmeldelse av forholdet vurderes av skolens ledelse. Rektor informerer foresatte om at det 
normalt er de foresatte som kan politianmelde forholdet på vegne av barnet. Rektor kan etter 
vurdering anbefale politianmeldelse.  I helt spesielle tilfeller kan rektor anmelde et forhold til politiet 
på vegne av en elev. 
 
 
E. Melding til Skoleetaten 
Ved vold/trusler skrives det rapport til Skoleetaten på eget skjema. Ved behov bør det utarbeides en 
mer fyldig skriftlig rapport fra den som vet mest om hendelsen. Ved behov for legehjelp/mulighet for 
senskader benyttes Rikstrygdeverkets skademeldingsskjema. Eventuelt senes også melding til 
forsikringsselskap. 
 
 
F. Vold mot ansatt 
Meld fra til verneombudet eller skolens ledelse dersom du tror eller vet at det foregår psykisk vold 
mot en ansatt fra kolleger. Meld fra til en i beredskapsgruppa hvis du tror eller vet at en kollega 
utsettes for psykisk eller fysisk vold fra elever.  
AMU skal behandle alle saker vedrørende vold og trusler der ansatt/e er involvert, og kartlegge 
risikofaktorer. 
 
 
Når offeret er en elev, er det naturlig at sosiallærer ivaretar denne eleven, mens skolens ledelse 
følger opp i forhold til voldsutøver. 
 
Når offeret er en voksen, vil ledelsen følge opp begge parter. 
 
 
 



 

 
 

HVA BØR GJØRES I FORHOLD TIL DEN SOM UTØVER VOLD 
 
A. Utenforstående 
Når en utenforstående eller ukjent utøver vold, vurderer skolens ledelse om saken skal meldes til 
politi eller barnevern. 
 
B. Elever ved skolen 
Når den som utøver vold er elev ved skolen, skal eleven tas ut av undervisningssituasjonen. En fra 
ledelsen legger til rette for at eleven kan holdes borte fra basisgruppa/gruppa så lenge det er behov for 
det. Eleven konfronteres og ansvarliggjøres i forhold til sine handlinger. Eleven har rett til å forklare 
seg. Medlemmene i beredskapsgruppa har ansvaret for at dette skjer. Det skal alltid fylles ut 
voldsskjema som finnes på kontoret og som leveres rektor til underskrift, arkivering i elevmappen og 
innsending til Skoleetaten. De involvertes navn oppgis ikke på skjemaet. 
 
C. Varsel til foresatte / drøfting av tiltak 
Foresatte til den som har utøvd vold varsles så snart som mulig. Når det er nødvendig, innkalles 
eleven med foresatte til møte der situasjonen belyses og videre tiltak drøftes, for eksempel alternative 
skoleopplegg. I tilfeller av grov vold har rektor anledning til å bortvise eleven for resten av dagen.  
 
D. Vold fra elev mot en ansatt 
Dersom en elev utøver vold mot en ansatt, vil fast reaksjonsform være at rektor bortviser eleven fra 
basisgruppa/gruppa eller fra skolen for resten av skoledagen.  En forutsetning for at eleven bortvises 
fra skolen, er at foresatte henter og overtar ansvaret for eleven.  
 
I saker der en elev er overgriper, vurderes kontakt med barnevern og politi i hvert enkelt 
tilfelle.  
Iverksetting av sanksjoner skjer i overensstemmelse med de bestemmelser som er nedfelt 
i skolereglene (Ordensreglement for Oslo-skolen). 
 
E. Vold mot elev fra en ansatte   
Dersom en ansatt ved skolen utøver fysisk eller psykisk vold mot en elev, er dette en personalsak for 
skolens ledelse. Ansatte som får kjennskap til at slikt forkommer, har plikt til å melde dette til 
ledelsen, eventuelt via verneombud eller tillitsvalgt. 
 
 
KJØREREGLER FOR PERSONALET 
• Vær lydhør overfor elever eller kolleger som viser tegn på eller melder fra om problemer. 
• Vær lojal i forhold til oppfølging av handlingsplanen mot vold, skolereglene og i andre 

situasjoner der personalet bør opptre likt overfor elevene.  Vær med på å praktisere og stadfeste 
felles holdninger. 

• Gå foran med et godt eksempel mht å behandle elever og kolleger med respekt. 
• Vi voksne må tilstrebe å bevare roen overfor en utagerende elev, slik at det etterpå blir fokusert på 

elevens handlemåte og  ikke den voksnes.  
 
 
MULIGE TILTAK OVER TID 
• Regelmessige samtaler med sosiallærer eller en fra ledelsen (individuelt eller gruppe) 
• Økt voksentetthet i timene over en periode, evt. omdisponering av personale 
• Økt voksentetthet i friminuttene 
• Omplassering av en eller flere elever i en periode eller permanent 



 

• Fokusering på utvikling av det sosiale samspillet i basisgruppa. 
 
 
 
MULIGE HJELPEINSTANSER 
 
• PPT tlf.: 23 46 55 50, PPT's kriseteam tlf.: 93 43 64 95 
• BUP Holmlia tlf.: 23 42 82 00 
• Barnevernet v/ Liv Basteskår tlf.: 23 49 64 95 
• Politiet, Holmlia politipost tlf.: 22 70 59 00/05 

       Manglerud Politi tlf.: 22 70 51 00/03, forbyggende tlf.: 22 70 51 89  
       Grønland Politi tlf.: 22 66 90 50 

• Brusetkollen skole og ressurssenter tlf.: 66 90 71 90 
• Majorstua-teamet 
• Ressursteamet, Bjøråsen Tlf:91676404/23466346 
 
Elevmegling  
Elevmegling skal ikke benyttes i saker som defineres som fysisk eller psykisk vold. 
 
 
FOREBYGGENDE TILTAK 
 
• Positivt skolemiljø: Satse på positive felles opplevelser for elevene gjennom musiske og 

aldersblandete aktiviteter, fellessamlinger, tema-/prosjektuker, kulturopplevelser internt og 
eksternt etc. 

• Jevnlig arbeide med elevens stegark i sosial utvikling 
• Jevnlige drøftinger i personalet, felles holdninger; voksenstandard, være en "VI"-skole 
• Drive kontinuerlig holdningsskapende arbeid i basisgruppene 
• Foreldresamarbeid i basisgruppene og gjennom FAU og DS 
• Elevmegling 
• Elevsamtaler 
• Utviklingsamtaler 
• Benytte ressurspersoner i personalet og utenfra 
• Nært samarbeid med politiet etter behov 
• Samarbeid med naboskolene 
 
 

MEDIA  
Ved henvendelse fra media om voldshendelser eller andre alvorlige hendelser, er det rektor eller 
rektors stedfortreder som uttaler seg på skolens vegne. Henvis til skolens ledelse v/rektor hvis du får 
slike henvendelser fra utenforstående.  Vedlegg: ”Råd for mediahåndtering” fra utdanningsetaten.  
 
 
 
For beredskapsgruppa, januar 2006, oppdatert 12.09.2008. 
 
 
 
Guri Normann 
rektor 
 


