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Beredskabsplan ved voldsepisoder 

 

Hvad er vold? 

Det er en personlig oplevelse og må af omgivelserne opfattes som vold - ligegyldig hvilken 

udtryksmåde personen anvender. Volden er forekommet, når personen siger, den har. 

Fysisk vold omfatter f.eks. slag, bid, krads, uønsket omklamring samt kast med ting og anden 

form for vold med ting. 

Psykisk vold omfatter eksempelvis chikane, forfølgelse og udtalte og ikke-udtalte trusler om vold 

mod medarbejderen eller dennes familie. 

Volden opstår som en del af arbejdssituationen og kan hænge sammen med en lang række 

forhold, som medarbejderen ikke har indflydelse på. 

Det betyder, at det ikke er den enkelte medarbejder, der med sig selv og sin samvittighed skal 

afgøre, om et overgreb skal have følger for den person, der har udøvet volden. 

Inden episoden  

Alle medarbejdere opfodres til at udfylde et kort med oplysning om, hvilke 2 kolleger man 

ønsker, skal være omsorgsperson for én ved en voldsepisode, samt hvilke personer, der kan yde 

omsorg hjemme, umiddelbart efter en voldsepisode. Oplysningerne lægges i en kuvert i 

personalemappen. Kuverten må kun åbnes efter samtykke med pågældende medarbejder. Der 

spørges til kuverten ved RUS-samtaler. 

 

Registrering af krænkende adfærd  
Krænkende/voldelig adfærd skal registreres på et skema og afleveres til ledelsen 

(viceskoleinspektør/afdelingsleder) inden for en uge. 

Ledelsen behandler registreringen af krænkende adfærd/voldsepisoder en gang månedligt på et 

ledelsesmøde. Ledelsen fremlægger resultatet af sine drøftelser i sikkerhedsgruppen, der tager 

stilling til, om det giver anledning til handling. Emnet behandles mindst én gang årlig på et 

MEDudvalgsmøde. 

Beredskabsplan 

 

Akut hjælp: ring evt. 112 i absolut nødstilfælde. 

 

Tilkald hjælp fra kollegaer 

 

Tilkald ledelsen  

Er ledelsen ikke fysisk tilstede på skolen, skal det klart fremgå, hvem der i så fald skal tages 

kontakt til i tilfælde af voldsepisoder. Vedkommende er stedfortæder for ledelsen og varetager 

ledelsens opgaver, indtil ledelsen kan overtage sagen. Ledelsen kontaktes telefonisk, så snart det 

er muligt: 

(Telefonnumre til ledelsen er slettet i denne udgave - Red.) 
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Ledelsen tager hånd om undervisningen i klassen og sørger for at der er tilstrækkeligt mandskab i 

klassen, såvel i situationen som i de nærmest følgende dage.  

Ledelsen tager ligeledes hånd om eleven, der har optrådt voldeligt og tager stilling til, hvad der 

skal ske her og nu. Ledelsen kontakter hjemmet og orienterer om episoden. 

Ledelsen informerer AMR om episoden. AMR hjælper skadesramte med skadesanmeldelsen. 

 

Afdelingslederen/Viceskoleinspektøren er tovholder i sagen afhængig af, hvor episoden er 

foregået, og fungerer som bindeled mellem de implicerede parter. 

 

Ledelsen og medarbejderen vurderer om episoden skal anmeldes til politiet - når fysisk vold 

anmeldes, så skal der indhentes en lægeattest 

 

Psykisk førstehjælp 
Kollegaer/ledere tager umiddelbart ansvar for den voldsramte og giver psykisk førstehjælp, der 

kan bestå af nedenstående tiltag: 

 

 lad ikke den voldsramte være alene 

 find et sted, hvor der er ro til at snakke 

 Skab ro og tryghed. Vis du er der, uden at omklamre 

 lad den voldsramte fortælle igen og igen og igen, hvad der skete - lyt! 

 undgå at bagatellisere 

 undgå at kritisere den voldsramtes handlinger 

 Hjælp evt. med kontakt til familie og pårørende 

 Følg evt. voldsramte hjem 

 sørg for, at den voldsramte ikke er alene det første døgn 

 

Efter skaden er sket, anvendes nedenstående huskeliste, og det vurderes, hvilke punkter der 

skal iværksættes 

 

 Skema vedr. arbejdsulykke udfyldes og indsendes. 

 Egen læge underrettes. 

 Voldsramte udfylder et skema til registrering af episoden. Skemaet afleveres til 

sikkerhedsgruppen og arkiveres i personalemappen 

 den voldsramte vurderer, om han/hun har brug for psykologhjælp via Falck Healthcare – 

(Telefonnummeret er slettet i denne udgave - Red.) - vurderingen foretages i samråd med 

skoleledelsen. 

 det vurderes af skoleledelsen og relevante medarbejdere om andre implicerede skal tilbydes 

krisehjælp 

 Ledelsen tager stilling til, hvad der skal ske med eleven på kort sigt ifølge retningslinjerne i 

cirkulære om god ro og orden i folkeskolen. 

 Ledelsen informerer alle medarbejdere, enten skriftligt via besked-systemet i intra, på 

ekstra indkaldte møder eller på afdelingsmøder. Information skal ske så hurtigt som muligt. 

 Ledelsen kontakter forvaltningen og informerer sagsbehandler, hvis det er relevant 

 ledelsen indkalder de implicerede parter til et møde, hvor episoden kan drøftes i relevant 

omfang. Ledelsen står for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med mødet og 
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udarbejder dagsorden, sørger for indkaldelse og udarbejder referat. 

 Ledelsen tager i samarbejde med den ansatte stilling til, om eleven og den ansatte skal 

skærmes fra hinanden i en periode. 

 Der tages stilling til elevens fremtidige situation på længere sigt. Ved eventuelle krav om 

skriftlige ekstraopgaver i forbindelse med ændringer i elevens situation, vurderes det, om 

medarbejderen skal fritages for undervisnings- eller pasningsopgaver i tilsvarende omfang. 

 episoden registreres og indgår i forebyggelsesdrøftelse i sikkerhedsgruppen/MEDudvalg 

 

Forholdsregler ved risiko for voldelige situationer 

 

 Beskyt dig selv og andre. Liv før ejendom 

 Glem aldrig dit ansvar for andres sikkerhed 

 Hold afstand til eleven og sørg for at kunne forlade lokalet hurtigst muligt 

 Forstå aggressivitet, men tolerer aldrig vold eller trusler om vold 

 Undgå stirrende øjenkontakt 

 Undgå at være alene med eleven og sørg for at du kan tilkalde hjælp 

 Voldelig adfærd kan ofte kontrolleres ved, at mange personer er til stede 

 Bevar din selvkontrol. Forbliv rolig og stilfærdig. Undgå højt stemmeleje 

 Undgå at signalere frygt og aggression 

 Samtalen - kun én fører samtalen: 

 

 lyt empatisk, vær engageret og vis respekt 

 afvis altid vold og trusler, men vis accept og tolerance overfor elevens andre sider 

 vær forsigtig med følsomme spørgsmål - gå ikke for tæt på 

 undgå kritik 

 involver dig aldrig i diskussion med eleven 

 vær neutral, men undgå ligegyldighed 

 kommuniker entydigt og klart 

 udvis verbal aktivitet og hold samtalen i gang 

 kend dine egne følelser og holdninger 

 vær fortrolig med procedurer ved magtanvendelse 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget i MEDudvalget d.  


