
Principper og retningslinjer på Herstedøster Skole

Principper for håndtering af vold og trusler mellem elever

Formål
Det er af afgørende betydning for alle elever, at de kan gå i skole og føle sig trygge. Ingen former for vold og
trusler på Herstedøster Skole accepteres.

Selv om den almindelige omgangstone og samværsform på skolen er positiv, sker det undertiden, at der
forekommer voldsomme episoder, som skal håndteres hurtigt og professionelt - i et samarbejde mellem
skole og hjem. Nedenstående anvisninger er udarbejdet.

Forebyggelse
Det er særdeles vigtigt, at der arbejdes med forebyggelse, fordi vold og trusler ofte er afmagtshandlinger,
der bedst forebygges gennem relationsarbejde. Derfor arbejder skolen vedholdende med elevfælleskaber,
demokrati og -trivsel, og de ansatte har konkret fokus på:

• Et inkluderende udviklings-, trivsels- og læringsmiljø i skolen, hvor der er plads til forskellighed
• Adfærdsregler og normer for god opførsel
• Udvikling af børnenes sociale kompetencer
• Konflikthåndtering

Volds- eller trusselssager
Det pædagogiske personale reagerer altid, når de bliver bekendte med vold eller trusler.

I håndteringen af sager om vold og trusler er der opmærksomhed på både skadevolder og skadelidte. Som
udgangspunkt vurderer det pædagogiske personale alvoren af episoden og beslutter, hvordan den skal
håndteres. Ledelsen orienteres altid og involveres om nødvendigt direkte.

Det pædagogiske personale kontakter som minimum altid forældrene til de involverede elever hurtigst
muligt efter en episode.

Sanktionsmuligheder
Udover samtaler med de involverede parter, har skolen mulighed for følgende elevsanktioner ud fra en
konkret vurdering af sagen:

• Udelukkelse fra en specifik aktivitet
• Placering i en parallelklasse
• Hjemsendelse resten af dagen
• Bortvisning fra skolen i op til 5 hverdage
• Hjemmeundervisning indtil der er en afklaring på det videre forløb



Når sagen er på afstand, er det vigtigt at evaluere, hvordan den blev håndteret, da det kan danne grundlag
for en eventuel justering af beredskabet. Her er det naturligt, at elevernes og forældrenes perspektiv også
inddrages.
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Retningslinjer for håndtering af vold og trusler mellem elever

Som udgangspunkt er det personalets vurdering af episoden og alvoren af den, der er afgørende for,
hvorledes vold og trusler om vold håndteres. Disse retningslinjer er udfærdiget dels for at give personalet
handleanvisninger, dels for at synliggøre overfor elever og forældre, hvorledes vi håndterer vold mellem
elever.

Ved opstået vold mellem elever skal det personale, der bliver involveret:

• Stoppe konflikten og drage omsorg for begge parter.
• Tale med eleverne for at få afdækket hændelsesforløbet.
• Kontakte kontaktlæreren eller kontaktpædagogen til eleverne og fortælle, hvad der er sket, og hvilke

aftaler der er lavet.

• Foranledige at forældrene til de involverede elever kontaktes og orienteres så hurtigt som muligt.
• I særlige tilfælde foranledige at forældrene får kontakt til f.eks. SSP eller andre ressourcepersoner

som kan støtte familien ved gentagne tilfælde.

Det pædagogiske personale kan efterfølgende sørge for, at der blive afholdt en samtale mellem eleverne,
for at sikre at konflikten er afsluttet. Det pædagogiske personale kontakter forældrene og orienterer om
mødet og om hvilke aftaler der er blevet lavet. Forældrene kan evt. efterfølgende inviteres til et møde på
skolen.

Det er det pædagogiske personales opgave omkring klassen der i det enkelte tilfælde vurderer, hvor alvorlig
episoden har været og herunder vurdere, om ledelsen skal orienteres.

Hvis det er vold af særlig voldsom karakter, eller der ikke er tale om enkeltstående episoder, skal ledelsen
vurdere om:

• Eleven(erne) skal bortvises, og for hvor lang tid - eller andre sanktioner tages i anvendelse.
• Der skal inviteres til et dialogmøde/mægling.
• SSP skal kontaktes.
• Skolebestyrelsen skal informeres.

Overordnet disse principper gælder ”Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i
folkeskolen”, hvor der bl.a. er beskrevet, hvilke foranstaltninger skolen kan tage i anvendelse.
Bekendtgørelsen kan ses på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72895

Vedtaget i skolebestyrelsen den 8. april 2021.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72895

