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Krænkelser (her under chikane og mobning) fra elever og 
forældre kan have mange former. Det kan forekomme som 
en ubehagelig, aggressiv eller truende kritik eller rygtedan
nelse blandt skolens elever. Krænkelsen kan også ske på 
sociale medier. 

Bemærk, at hvis krænkelsen kommer fra en ansat på skolen 
(lederen eller en kollega), skal den håndteres anderledes.  
Læs om det i ”Inspirationsmateriale om krænkelser  
(fra kolleger og ledere)”.

Krænkende handlinger fra forældre  
og elever kan for eksempel være:
• ydmygelser 
• mistænkeliggørelse 
• forhånelse 
• diskriminerende udsagn 
• seksuel chikane eller anden form for chikane

Krænkelsen kan fremsættes mundtligt eller digitalt  
for eksempel i en sms eller på sociale medier. 

Reglerne kort fortalt
Lærere har en arbejdsfunktion, hvor krænkelser fra elever og 
forældre forekommer. Krænkende handlinger fra eksterne 
personer som for eksempel elever og forældre betragter 
arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdet. Det kan 
også være arbejdsrelateret vold selvom krænkelsen sker uden 
for arbejdstiden for eksempel på sociale medier.

Arbejdsmiljøloven stiller derfor krav om, at skolen systema
tisk forebygger vold i form af krænkelser fra elever og foræl
dre. Skolens arbejdsmiljøorganisation skal vurdere risikoen 
og tage initiativer til forebyggelse af krænkelser  
fra elever og forældre.

Overenskomsten indeholder regler i samarbejdsaftalen om, 
 at skolen skal drøfte indsatsen for at fremme et arbejds
miljø, hvor lærerne ikke udsættes krænkelser for eksempel 
mobning og (sex)chikane fra elever og forældre. Tillids
repræsentanten kan sætte emnet på dagsordenen i sam
arbejdsudvalget. På skoler uden samarbejdsudvalg kan 
tillidsrepræsentanten aftale med lederen, hvordan I arbejder 
med emnet.

Forebyggelse af krænkelser
Skolens arbejdsmiljøorganisation skal efter arbejdsmiljø
loven vurderer risikoen for krænkelser i forbindelse med 
arbejdet på skolen både, når arbejdet udføres og i fritiden.

Arbejdsmiljøorganisationens risikovurderingen kan bruges af 
tillidsrepræsentanten og lederen for eksempel i samarbejds
udvalget til at identificere risikoen for krænkelser på skolen. 

Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten kan 
derfor med fordel samarbejde om at sætte risikoen fokus på 
krænkelser fra elever og forældre på skolen. 

Når I på skolen skal vurdere risikoen for krænkelser 
fra elever og forældre, kan I starte med situationer:
•  hvor skolen stiller krav eller afviser noget i forhold til 

elever og forældre. De situationer kan give anledning til 
krænkelser.  

•  hvor forældre og elever ikke føler sig hørt, når noget er 
svært eller de har kritik af skolen. De situationer kan også 
give anledning til krænkelser 

•  hvor skolen har oplevet udadreagerende adfærd eller anden 
ubehagelig adfærd fra elever og forældre. Der skal være 
særlig fokus på at forebygge tilfælde med krænkelser, når 
risikoen for krænkelser er til stede.  

•  hvor skolen har oplevet urimelig sprogbrug og manglende 
respekt i forhold til lærerne. Skolen skal forebygge kræn
kelser, som læreren udsættes for i forbindelse med under
visningen og tilsynet med eleverne.  

•  hvor teknologien giver elever og forældre mulighed for at 
misbruge billeder og optagelser til krænkende adfærd. I 
kan ikke forvente at ordentlig adfærd på skolen også følges 
af elever og forældre, når kommunikationen flyttes til 
onlineaktiviteter eller sociale medier.  

•  hvor I oplever rygter og usandheder, som krænker den 
eller de ansatte. Det kan for eksempel være den lærer, som 
eleverne mener, følger reglerne mere end andre, som ud
sættes for disse krænkelser. I bør forebygge store forskelle 
på jeres praksis over for eleverne.
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Eksempler på forebyggelse
Skolen kan lave klare og tydelig information til elever og 
forældre om skolens regler. 

Skolen kan arbejde pædagogisk med elevernes sprog og 
respekt for at forebygge krænkelser af de ansatte. 

Skolen kan lave retningslinjer for en god håndtering af kritik 
og klager. 

Skolen kan tilrettelægge forældremøder og skole/hjem
samtaler, så en lærer ikke står alene med den type opgaver. 

Skolen kan beslutte at underretninger indgives af skolens 
leder for at begrænse risikoen for efterfølgende krænkelser 
over for elevens lærere. 

Skolen kan skabe rammer for en god dialog om pædagogisk 
praksis og opfølgning for at sikre en fælles praksis. 

Håndtering af krænkelser
Skolens leder skal orienteres, når en ansat udsættes for kræn
kelser fra forældre og elever. 

Alle episoder med krænkelser fra elever og forældre skal 
ifølge Arbejdsmiljøloven registreres af arbejdsmiljøorganisa
tionen på skolen. Arbejdsmiljøorganisationen bruger denne 
registrering i sit arbejde med at forebygge krænkelser. 

Arbejdsmiljøorganisationen bruger desuden registreringen 
som dokumentation i forbindelse med anmeldelse af ulykker 
og arbejdsskader. Krænkelser fra elever og forældre betrag
tes som psykisk vold, så skolen kan være forpligtet til at an
melde episoden som en arbejdsulykke og/eller arbejdsskade 
efter reglerne i henholdsvis arbejdsmiljøloven og arbejds
skadesikringsloven. 

Du bør som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsen
tant rådgive din kollega til ikke at slette mails og sms med 
krænkende indhold. Sager om digital chikane afgøres ofte 
på baggrund af den dokumentation, som din kollega kan 
fremvise. Det er derfor vigtigt at tage skærmbilleder af 
krænkelsen eller gemme dokumentation for krænkelsen på 
anden måde.

En krænkelse kan ske ved at dele film og billeder af læreren.  
Sker det skal skolen hjælpe med at stoppe krænkelsen. Du 
kan som tillidsrepræsentant bede skolens leder om at tage 
initiativ til at fjerne det digitale materiale for eksempel ved 
at rette henvendelse til forældre eller ansvarlige for det digi
tale medie. 

I særlige alvorlige tilfælde kan der blive tale om politian
meldelse og håndtering af skaden i medierne samt lokalt 
på skolen, så tilliden til læreren og lærerens position kan 
genoprettes.

Din kollega kan få rådgivning hos Frie Skolers Lærerfor
ening, hvis kollegaen er medlem. Din kollega bør særligt 
kontakte os, hvis din kollega bliver så påvirket af hændel
serne, at der kan være tale om en arbejdsskade eller en 
personskade efter offererstatningsloven. 

Frie Skolers Lærerforenings materiale er tænkt som inspi
ration til de tillidsvalgte. Skolen kan finde anvisninger på, 
hvordan skolen lever op til kravene i lovgivningen i Arbejds
tilsynets vejledninger og branchevejledninger fra Branche
fællesskaberne.

Frie Skolers Lærerforenings materiale er tænkt som inspiration til de tillidsvalgte. Skolen kan finde anvisninger på, hvordan 
skolen lever op til kravene i lovgivningen i Arbejdstilsynets vejledninger og branchevejledninger fra Branchefællesskaberne.


