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Principper for magtanvendelse 
 
På Herstedøster Skole kan der i det daglige i skoletiden eller fritiden opstå situationer, 
som nødvendiggør, at personalet må gribe til fysisk magtanvendelse i en eller anden 

grad, for at afværge eller modvirke en situation, hvor barnet er til fare for sig selv el-
ler andre eller for at afværge beskadigelse eller ødelæggelse af materielle ting. 

 
Magtanvendelse er et indgreb i barnets individuelle frihed og defineres alene som: 
Fastholden eller føring til andre lokaliteter. Hvis man foretager sig noget, der går ud 

over ovennævnte, er der tale om nødværge, hvilket vurderes i forhold til straffelovens 
almene bestemmelser. 

 
Principper gældende i Albertslund Kommune 
Udgangspunktet er at al magtanvendelse så vidt muligt skal undgås og hvis den ud-

øves, udøves den efter følgende principper: 
• Mindsteindgrebsprincippet: den mindst indgribende løsning skal altid have 

første prioritet således at den kun forhindrer et barn i at udøve skade på sig 
selv eller på andre. 

• Pædagogisk bistand går altid forud for magtanvendelse 

• Individualitetsprincippet: indgreb i den personlige frihed (Magtanvendelse) 
skal tilpasses den enkeltes situation og behov og den enkeltes behov kan 

ikke begrunde uforholdsmæssige indgreb overfor andre f.eks. øvrige børns 
begrænsning i deres udfoldelsesmuligheder. 

• Åbenhed: Det skal være klart for den enkelte eller pårørende, hvilke beslutnin-

ger der træffes og hvorfor. Pårørende bør generelt have adgang til viden om 
gældende regler og praksis og der skal udarbejdes skriftlige beskrivelser om 

magtanvendelse efter udøvelsen 
• Legalitet: krav om klar lovhjemmel for indgreb.  

 

 

Retningslinjer og procedure ved magtanvendelse 
 

Udgangspunktet er at al magtanvendelse som udgangspunkt skal undgås. Der kan 
dog opstå situationer hvor magtanvendelse er nødvendig for at undgå at barnet ska-

der sig selv eller andre.   
 
Formål med magtanvendelsesproceduren er følgende: 

• At sikre professionel håndtering af sager med magtanvendelse ift. både børn, 
personale og forældre 

• At begrænse tilfælde af magtanvendelse 
• At undgå manglende indgriben eller for vidtgående indgriben i situationer, hvor 

magtanvendelse kan være nødvendigt 

• At beskytte personalet ved at skabe klarhed over procedure og sagsgange i for-
bindelse med anvendelse af magt 

• At sikre åbenhed ift. forældre, personalet m.fl. om proceduren ved magtanven-
delse 
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Procedure i forbindelse med magtanvendelse 

 
• Al magtanvendelse indberettes til afdelingslederen/lederen 
 

• Forældrene informeres samme dag.  
Hvis ikke andet er aftalt med afdelingsleder/leder, er det den involverede  

lærer/pædagog der kontakter forældrene. 
 

• Den involverede medarbejder redegør for hændelsesforløbet i det officielle 

magtanvendelsesskema. 
 

• Afdelingslederen/lederen gennemgår/drøfter hændelsesforløbet med den eller 
de involverede medarbejdere. 

 

• Der henvises i øvrigt til kriseplanen. 
 

• I særlige tilfælde med gentagne ens episoder, indberettes på et særligt skema 
”Gentagne episoder – velfærd/værdighed”. Disse episoder skal evalueres min. 
hver 3. måned af afdelingsleder og implicerede medarbejdere. 

 
• Sekretariatet arkiverer det udfyldte magtanvendelsesskema i SBSYS og en kopi 

opbevares i særlig mappe hos den administrative afdelingsledere.  
 

• Skolens administration samler og indberetter en gang årligt samtlige hændelser 

i skoleåret til Skoler og Uddannelse.  
 

 
 

Vedtaget i Skolebestyrelsen den 15. maj 2019.  
 
Vedtaget i MED-udvalget den 13. september 2018 

 


