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Ny pjece: Vold, trusler og magtanvendelse  
 

 

I lyset af at vi ser en stigning i arbejdsskader, som omhandler vold og trusler fra elever samt afske-

digelser, som omhandler magtanvendelse, har Danmarks Lærerforening udarbejdet en pjece, som 

vejleder dig – både i forhold til det forebyggende arbejde, og når skaden er sket. 

 

Pjecen 'Vold, trusler og magtanvendelse' er skrevet til dig som arbejdsmiljørepræsentant, skolele-

delsen, tillidsrepræsentanter og ansatte i kredsene. Pjecen lægges også på hjemmesiden, så den er 

tilgængelig for alle. 

 

Målet med pjecen er at medvirke til at reducere antallet af arbejdsskader og (unødige) magtan-

vendelser, og derfor er der i pjecen stort fokus på tidlig indsats og forebyggelse. 

 

Pjecen giver dig viden og gode råd til, hvordan du kommer hele vejen rundt i det voldsforebyggen-

de arbejde gennem identifikation, forebyggelse og håndtering. Det anbefales, at I på skolen har en 

voldspolitik eller beredskabsplan, som beskriver, hvordan I forholder jer til vold, trusler og magt-

anvendelse før, under og efter episoder.  

 

I forhold til det forebyggende arbejde er der nogle centrale gode råd at arbejde efter for at sikre fo-

kus og varige løsninger. F.eks. at skolen:  

- har udarbejdet en voldspolitik, som alle kender og herigennem opnår et fælles sprog om vold og 

trusler. 

- har en fælles definition på vold og trusler. 

- registrerer alle episoder med vold og trusler for at opnå overblik og læring, så man fremadrettet 

kan forebygge den slags hændelser. 

- sørger for at videndele om elever med særlige behov og instruerer medarbejderne i at læse signa-

ler og hensigtsmæssig adfærd i forhold til elever med særlige behov  

- har fælles aftaler om, hvordan man støtter elever og kolleger  

- sikrer kendskab til ro-givende pædagogik og frigørelsesteknikker 

- har fælles aftaler om ansvar for at gribe ind og tage hånd om hændelser.  

 

Herudover er der råd om og vejledning i, hvad der skal aftales med hensyn til reaktioner og hand-

linger, når skaden er sket. Det vil sige råd om, hvordan man politianmelder eller udarbejder notat 

om pædagogiske hensyn. I pjecen er indsat eksempler på, hvordan I kan indlede en dialog om vold 

og trusler samt skemaer, som I kan bruge, når I f.eks. vil risikovurdere elever og skal beskrive en 

magtanvendelse. 

 

 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20035369&uid=1175237054&&&https%3A%2F%2Fdlfweb.dlf.org%2Fshortcut%2Fsc_download_fil%3Fvar_filnavn%3DF1654105707%2Faoa5bilag.pdf
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=20035369&uid=1175237054&&&http%3A%2F%2Fwww.dlf.org%2Floen-og-vilkaar%2Farbejdsmiljoe%2Ffysisk-og-psykisk-vold


Vær opmærksom på, at alle kan og skal bidrage til forebyggelsesarbejdet, mens det kun er de få 

personer med ansvar for anmeldelse af arbejdsskader, som behøver detaljeret viden om forsikring 

og erstatning. 

 

Kredsen er blevet informeret om pjecens indhold og vil formentlig indkalde dig til et møde om 

emnet vold og trusler i løbet af 2018, hvis det ikke allerede er sket. Endvidere kan det oplyses, at 

Undervisningsministeriet også har fokus på emnet og inden jul i år udsender en handleplan i form 

af en vejledning til skolerne vedrørende udarbejdelse af en beredskabsplan, som skal bidrage til at 

forebygge vold i skolen. 

 

 

Min side 

Hvis du skifter mailadresse, bedes du opdatere den her via "Min Side" på foreningens website. Vælg 

Personlige oplysninger i menuen til venstre, og indtast din nye mailadresse i E-mail-feltet under 

Kontaktoplysninger. 

 

DLinFo 

Som AMR har du adgang til DLinFo, hvor du kan hente tidligere Aktuelt om Arbejdsmiljø mm. Du får 

adgang til DLinFo med brugernavn (dit medlemsnummer) og adgangskode (fødselsdag i 'ddmmåå'-

format). Hvis du ikke kender dit medlemsnummer, kan du se det på "Min Side" eller få det tilsendt 

ved at indtaste dit CPR.nr. her. Husk i øvrigt altid at holde din mailadresse opdateret via "Min Side".  
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