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Årsrapport 2017 - Vold og trusselhendelser mot ansatte i 

Utdanningsetaten 

1. Innledning 
Trendene viser at det er en økende risiko for vold og trusler i arbeidslivet, både i Norge og 

internasjonalt1. Tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse oppgir 7,5 % av norske 

arbeidstakere ble utsatt for vold eller trusler2. Så langt UDE kjenner til, finnes det ikke noen 

sammenlignbar statistikk for vold og trusselhendelser for skolesektoren i andre norske kommuner.  

Utdanningsetaten (UDE) utarbeider statistikk over vold og trusler mot ansatte. Det er viktig for 

Utdanningsetaten å ha god oversikt over vold og trusselhendelser for å sikre et trygt og godt lærings-

/arbeidsmiljø for elever og ansatte. Årsrapporten er delt i to hoveddeler: 

 Antall hendelser mot ansatte i ordinær skole 

 Antall hendelser mot ansatte i spesialskoler, byomfattende spesialgrupper på grunnskolenivå 

og spesialgrupper i videregående skole (tilrettelagt opplæring).  

Rapporten er produsert i henhold til følgende krav og føringer: 

 Arbeidsmiljøloven § 3-1 og 5.1 krever at virksomheten har et system for forebygging, 

oppfølging og registrering av vold og trusler 

 SAMU (sentralt AMU i Oslo kommune) krever at etaten har et system for oppfølging og 

rapportering av vold og trusler 

Utdanningsetaten har en rekke tiltak for å forebygge vold og trusler, herunder  

 Veiledning til skoler med mange hendelser  

 Opplæring i, og prosedyrer for, kartlegging og risikovurderinger av elever og konkrete 

situasjoner 

 Kompetansetiltak rettet mot ansatte, om forebygging av voldshendelser og om håndtering av 

hendelser som oppstår 

 Bistand og rådgivning ved konkrete hendelser på skolene 

 rutiner for hvordan ansatte som har vært utsatt for hendelser skal ivaretas 

 Særskilte tilrettelagte skoletilbud for elever med utviklingsforstyrrelser og 

kommunikasjonsvansker og for elever med utfordringer tilknyttet elevatferd og læringsmiljø 

(spesialskoler og spesialgrupper)  

1.1 Definisjoner 
Arbeidstilsynet definerer vold og trusler som (Arbeidstilsynet: Veileder - Vold og trusler 

i forbindelse med arbeidet): 

 Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner 

som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel 

mot deres sikkerhet, helse eller velvære 

                                                           
1 Arbeidstilsynet: Veileder – Vold og trusler i forbindelse med arbeidet 
2 https://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/psykososialtorganisatorisk/vold-mobbing-trakassering/vold-og-
trusler/ 
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 Trusler er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skremme en person. 

Vold er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person 

 Det kan også defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det 

utøves stort skadeverk på inventar og utstyr 

1.2 Informasjon om system for innrapportering 
UDE sin rapport over vold og trusselhendelser mot ansatte er basert på skolenes/ tjenestestedenes 

innrapportering i kommunens HR-system. Det er den skadelidte som selv vurderer alvorlighetsgraden 

av hendelsen. Tallene er for perioden 1.1.2017 - 31.12.2017.  

Hendelser som skal meldes til Arbeidstilsynet, skal meldes etter definisjonen «Alvorlig skade» som vil 

si enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. (ref. 

arbeidsmiljøloven § 5-2). 

  

1.3 Nøkkeltall om hendelsens karakter 
 Det er flest hendelser per ansatt i spesialskoler/spesialgrupper/tilrettelagt opplæring. 

Osloskolen har både spesialgrupper og en spesialskole for elever med atferdsvansker eller 

andre vansker hvor atferd er en del av utfordringsbildet. Disse gruppene og skolene har flest 

hendelser per ansatt  

 Det er hovedsakelig 1-3 elever av elevene som står får de fleste hendelsene på ordinære 

skoler.  

 De fleste av utøverne er elever i alderen fra 6-12 år 

 Av alle de innmeldte hendelsene (uavhengig av alvorlighetsgrad) var 4 hendelser av en slik 

alvorlighetsgrad at de ble meldt til Arbeidstilsynet (meldt etter Arbeidstilsynets definisjon på 

"alvorlig skade" som er: enhver skade, fysisk eller psykisk, som medfører varig eller lengre 

tids arbeidsudyktighet.) 

 Av alle de innmeldte hendelsene (uavhengig av alvorlighetsgrad) ble 43 hendelser 

politianmeldt 

 I 2017 har ambulant team gitt råd og veiledning i 86 saker (ambulant team gir skolen bistand 

i spesielt krevende elevsaker) 

 UDEs ressursgruppe for skoler med utfordringer knyttet til vold og trusler har bistått skolene 

i 15 saker i 2017 (ressursgruppen gir bistand til skolen ved svært utagerende elevatferd eller 

stor belastning over tid) 

 

1.4 Hendelser mot ansatte i ordinær skole 

Alvorlighetsgrad Antall hendelser i 2017 

Lite alvorlig 600 

Alvorlig 748 

Svært alvorlig 201 
Kommentar: Totalt er det 13 978 ansatte i ordinær skole (av totalt 15 240 ansatte i UDE). Det er 1-3 elever per 

skole som står for mesteparten av hendelsene. Totalt i ordinær skole er det 87 901 elever. 
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Hendelser fordelt pr. skolegruppe i ordinær skole 

Skolegruppe Lite Alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Skolegruppe A 67 80 15 

Skolegruppe B 116 69 9 

Skolegruppe C 167 227 71 

Skolegruppe D 81 82 39 

Skolegruppe E 60 121 25 

Skolegruppe F 94 140 27 

Skolegruppe G 13 29 15 

Oslo VO 2 0 0 

 

1.5 Hendelser mot ansatte i spesialskoler, byomfattende spesialgrupper på 

grunnskolenivå og spesialgrupper i videregående skole (tilrettelagt opplæring)  
 

Alvorlighetsgrad Antall hendelser i 2017 

Lite alvorlig 915 

Alvorlig 471 

Svært alvorlig 235 

Kommentar: Det er totalt 1262 ansatte i spesialskoler, byomfattende spesialgrupper og spesialgrupper i 

videregående skole. Totalt i spesialskolene/gruppene er det 1621 elever. 

 Hendelser fordelt på spesialskoler og spesialgrupper i skolegruppe 

Skolegruppe Lite Alvorlig Alvorlig  Svært alvorlig 

Spesialskoler på grunnskole nivå 673 165 167 

Spesialgrupper i skolegruppe A 23 11 2 

Spesialgrupper i skolegruppe B 6 33 2 

Spesialgrupper i skolegruppe C 15 9 4 

Spesialgrupper i skolegruppe D 47 97 16 

Spesialgrupper i skolegruppe E 52 91 12 

Spesialgrupper i skolegruppe F 32 11 4 

Spesialgrupper i skolegruppe G 67 53 28 

Spesialskoler på videregående nivå 0 1 0 

 

1.6 Utvikling over 3 års periode 
Tabellen under viser en samlet utvikling i registrerte hendelser over 3 år, ikke fordelt på ordinær 

skoler og spesialskoler/spesialgrupper 

Alvorlighetsgrad 2015 2016 2017 

Lite alvorlig 279 1039 1515 

Alvorlig 425 674 1219 

Svært alvorlig 167 227 436 

 

Dersom man legger sammen hendelser uavhengig av alvorlighetsgrad, ble det registrert 3170 

hendelser totalt i 2017 mot 1940 hendelser i 2016. Det var i 2017 i alt 1164 ansatte som ble utsatt for 

enten vold eller trusler, av totalt 15 240 ansatte i UDE.  Det utgjør 7,6 % av ansatte i UDE.  
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2. Tiltak for forebygging og håndtering av utagerende adferd 
 

2.1 Kompetanseutvikling, råd og veiledning 

 

2.1.1 Kurs og veiledning fra kompetanseenhetene i UDE 
Det finnes to kompetanseenheter i Utdanningsetaten som gir veiledning og bistand til skolene når 

det gjelder særskilte elevgrupper: 

 Kompetanseenhet for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker 
ved Nordvoll, Elverhøy, Haukåsen og Ullevålsveien 

 Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø ved Lønnebakken, Vestre Aker, Nordre 
Aker og Brusetkollen skoler 

Kompetanseenhetene tilbyr følgende kurs: 

Aggression Replacement Training (ART)  
ART er et strukturert pedagogisk program for sosial kompetanseheving og for å forebygge, redusere 
eller erstatte aggressiv atferd. Programmet er tredelt og omfatter sosial ferdighetstrening, 
sinnekontroll og moralsk resonnering. ART- komponenter benyttes for klasser, grupper og i arbeid 
med enkeltelever. Det er Lønnebakken skole som gir tilbud om ART i Osloskolen.  

FOMA (forebygging og mestring av aggresjon) 
Et nyetablert tilbud til Osloskolene. Nordre Aker skole har utviklet et kurs- og veiledningsopplegg 
som har som mål å forebygge og håndtere utagerende atferd hos elever. Kurset består av en teoridel, 
en praktisk del og veiledning og oppfølging av lærere, grupper av lærere eller skoler.  

De Utrolige Årene (DUÅ) 
DUÅ er et skole og barnehageprogram med hovedfokus på forebyggende strategier i gruppe- og 
klasseledelse for å imøtekomme elever med ulike behov og utfordringer. DUÅ innebærer kursing i 
verktøy og praktiske hjelpemidler til å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos alle elever. 
Opplæring gir kompetanse i positiv klasseledelse med vekt på å fremme positive relasjoner med 
elever og håndtering av utfordrende atferd. Brusetkollen skole og ressurssenter er ansvarlig for 
Osloskolens satsning i De Utrolige Årene.  

Traumesensitiv tilnærming 
Som en ny innsats tilbyr Brusetkollen skole og ressurssenter kurs og veiledning i traumesensitiv 
tilnærming til læring og atferdsregulering. Traumesensitiv tilnærming tar utgangspunkt i hjernens 
oppbygging og funksjon, og gir redskap til å forstå og håndtere elevers atferd. Traumesensitiv 
tilnærming er særlig virkningsfullt for barn som har opplevde kriser, traumer og alvorlige 
relasjonsbrudd.  

Forebygging, sikring og trygghetstiltak (FST) 
Lønnebakken skole og ressurssenter tilbyr kurs og veiledning innen FST, for håndtering av utagerende 
elever. Kursdeltakerne får en innføring i "Fyringsmodellen", de lærer konfliktløsningsmetoder og de 
lærere å stoppe vold og beskytte seg mot utagering.  
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2.1.2 HMS-kurs 
Utdanningsetaten tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø og HMS-kurs for ledere, og temakurs innen 

risikovurdering og forebygging og håndtering vold og trusler: 

 Grunnkurs i arbeidsmiljø gir deltagerne innsikt i Arbeidsmiljøloven og HMS-systemet i UDE 

 Risikovurderingskurset gir deltagerne opplæring i hvordan bruke UDEs 

risikovurderingsverktøy og praktisk erfaring i hvordan risikovurdere psykososialt arbeidsmiljø, 

herunder vold og trusselhendelser 

 Forebygging og håndtering av vold og trusler gir deltagerne kompetanse i hvordan forstå 

utagerende adferd, samarbeid på skolen om utagerende adferd, risikovurdering og oppfølging 

av ansatte og elever 

 HMS-kurs for ledere gir opplæring i Arbeidsmiljølovens krav til en leder, herunder forebygging 

og oppfølging av vold og trusler 

2.1.3 Læringsmiljøteamet  
Læringsmiljøteamet har følgende arbeidsområder: 

 Skoleutvikling/systematisk arbeid med læringsmiljø 

 Uro, negativ stemning og usikkerhet i elevgrupper 

 Mobbing/utestenging 

 Elever med atferdsvansker/samspillsvansker 

 Skole-hjem samarbeid 

 Refleksjonspartner for ledere, lærerteam, enkelt lærere og aktivitetsskoler 

 Kurs for skolens ansatte 

I samarbeid med skolen velges den veiledningsstrategien som til enhver tid er mest hensiktsmessig 
for endringsarbeidet med skolemiljøet og for den enkelte ansatt. 

2.2. Øvrige tiltak for forebygging og håndtering av utagerende adferd 

 
UDEs HMS-system inneholder flere prosedyrer og rutiner som beskriver hvordan skolene skal 

forebygge uønskede hendelser (vold og trusler) og håndtere det, blant annet: 

 Kartlegging av arbeidsmiljøet 

 Risikovurdering av uønskede hendelser 

 Registrering når uønskede hendelser inntreffer 

 Internrevisjon 

 

Ansvaret mellom skole og UDE er fordelt på følgende måte: 

Skolens ledelses forebyggende ansvar:  

 Søke informasjon til enhver tid om eventuelle utfordringer rundt elev/elevgrupper 

 Utføre risikovurdering vedrørende nye utfordringer rundt elevgruppen og utarbeide tiltak 

ved bruk av UDEs risikovurderingsverktøy 

 Gi opplæring/kompetanse til ansatte for å mestre spesielle utfordringer 

 Informere alle berørte ansatte om risikoer 

 Sørge for at de ansatte har kunnskap om hvordan skader og vold/trusselhendelser skal 

rapporteres 
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Skolens ledelses håndtering av hendelser: 

 Følge opp og ivareta den skadelidte, gi tilbud om bedriftshelsetjeneste 

 Sørge for å analysere hendelsen og sette inn tiltak for å hindre gjentakelse 

 Vurdere om skolen må revidere de forebyggende tiltakene 

 Kontakte relevante aktører innen UDE og vurdere eksterne instanser som BUP og 

Barnevernet 

 

UDEs ansvar 

 Utarbeide retningslinjer for skolens arbeid med forebyggende og håndtering av utagerende 

adferd 

 Gi opplæring til skolene gjennom kursing og utadrettet virksomhet fra kompetanseenhetene 

 Overordnet strategisk arbeid for å styrke skolenes arbeid med elevadferd 

 Systematisk oversikt over alle hendelser i Osloskolen (statistikk) 

 Analysere trender i Osloskolen 

 Veiledning og rådgivning til skoler ved behov 

 

2.2.1 Internrevisjon av skolenes arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler 
UDE gjennomfører internrevisjon på skolene hvor temaet er vold og trusler og beredskap. Der 

foreslås tiltak for skoler hvor revisjonen viser mangler. Noen av de foreslåtte tiltakene er å få skolene 

til å ha mer fokus på forebygging av uønskede hendelser med bedre kartlegging, flere 

risikovurderinger og øvelser. 

2.2.2 Bedriftshelsetjenesten 
Alle ansatte, uansett skoleslag, som er utsatt for vold tilbys debrifing og oppfølging fra BHT. 

Utdanningsetatens handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjeneste for 2016 og 2017 inneholder 

satsingspunkter tilknyttet utagerende adferd, herunder forebygge og minimere risikoen for å bli 

utsatt for vold og skader og sikre utøvelse av systematisk HMS-arbeid. Dette gjøres blant annet ved å 

bistå spesialskoler og skoler med spesialgrupper med risikovurdering og oppfølgingstiltak, rådgivning 

og debrifing i krisehåndtering og opplæring i debrifingsmetodikken.  

2.2.3 Ambulant team 
Ambulant team er et team av ansatte med spesialkompetanse, som gir skolene bistand i akutte 

situasjoner. Ambulant team gir støtte til rektorer og skoleledelsen i håndtering av spesielt krevende 

elevsaker. Ambulant team bidrar til å sikre en forsvarlig behandling av berørte parter i saken. 

Innsatsen varierer etter den enkelte rektors behov og kan bestå av:  

 Bistand i kartlegging av faktorer som innvirker på den utfordrende situasjonen  

 Bistand til hastetiltak på skolen for å ivareta og skape oversikt i situasjonen  

 Bistand til å utforme en plan som ivaretar eleven og miljøet rundt eleven 

 Støtte i samhandling med foresatte  

 Støtte i samhandling med hjelpeapparat og bistand til koordinering av innsatser   

 Støtte i administrativt arbeid (som å utforme vedtak o.l.) 

2.2.4 UDE Ressursgruppe 
I tilfeller der vold og utagering er av en slik karakter (svært alvorlig og/eller stor belastning over tid) 

at skolen eller skolens støtteapparat ikke har myndighet til, eller kompetanse til å håndtere 

situasjonen, skal skolen henvende seg til UDE for råd og bistand. UDE opprettet en ressursgruppe 
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våren 2017 som skal sikre god samhandling når en skole ber om bistand. I løpet av 2017 var det 15 

saker i ressursgruppen. UDE Ressursgruppe består av avdelingsdirektører, områdedirektør, rektor, 

verneombud for skole og UDE og assisterende direktør. 

2.2.5 SaLTo 

Utdanningsetaten er aktiv samarbeidspart i SaLTo, samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og 

Oslo politidistrikt om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge, i henhold til 

Handlingsprogrammet 2017-2020 for SaLTo i Oslo kommune.  

Overordnede strategier for samarbeidsmodellen er: 

 Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus 

 Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon 

 Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått eller blir utsatt for lovbrudd 

 Trekke unge, foresatte og frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i 

forebyggende arbeid 

 Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer 

SaLTo innsatsområder:  

1. Sikre trygge og inkluderende skoler – motvirke fravær, frafall og utenforskap 

2. Sikre tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger 

3. Forebygging, beredskap og oppfølging – konflikter, vold og seksuelle overgrep 

4. Forebygging, beredskap og oppfølging – hatkriminalitet og voldelig ekstremisme 

5. Forebygging, beredskap og oppfølging – kriminalitet på internett og sosiale medier 

6. Forebygging, beredskap og oppfølging – misbruk av rusmidler 

7. Forebygging, beredskap og oppfølging – utsatte unge i Oslo sentrum 

8. Utvikle gode modeller for samarbeid – utsatte unge mellom 16-22 år 

9. Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring 

2.2.6 Varsling etter opplæringsloven 9A 
Etter nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven (9A), som trådte i kraft 01.08.2017, har rektor 

plikt til å varsle skoleeier om alvorlige tilfeller der skolen har fått mistanke om eller kjennskap til at 

en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

For å ivareta skoleeiers forpliktelse har UDE etablert et sentralt varslingsmottak for alvorlige 

hendelser.  

3. Særskilte tilrettelagte skoletilbud 
 

3.1 Inntak til akuttplasser 
Det mest inngripende tiltaket Ambulant team kan tilråde er bruk av akuttplass på Lønnebakken skole 

eller Vestre Aker skole. I de tilfeller der situasjonen ikke lar seg utbedre ved nærskolen eller andre 

ordinære skoletilbud, skal Ambulant team vurdere akuttplassering av eleven. Akuttplassering krever 

foresattes samtykke. Ambulant team foretar en helhetlig vurdering av elevens mulighet til å fungere 

på nærskolen, og legger til grunn den kartleggingen som er gjort i samarbeid med skole, hjem og 

eksterne instanser.   
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3.2 Særskilt tilrettelagte skoletilbud 

I tillegg til bistand til skolene er det etablert følgende særskilt tilrettelagte skoletilbud for elever med 

utfordrende atferd: 

 Byomfattende spesialskoler for elever med sosiale/emosjonelle vansker  
ved Lønnebakken, Vestre Aker, Sedsvoll og Brusetkollen 

 Spesialgrupper for elever med Asberger syndrom  
ved Hauketo, Engebråten og Skullerud 

 Spesialgrupper for elever med autisme  
ved Bryn, Bjørnsletta, Hallagerbakken, Karlsrud, Kringsjå, Kjelsås, Linderud, Marienlyst, Nedre 

Bekkelaget, Nordpolen, Nordtvet, Smestad og Voksen 

 Spesialgrupper for elever med sosiale/emosjonelle vansker  
ved Jordal, Sinsen, Rustad og Vestli 

Alternative skoletilbud  

 Korttidsplasser, med varighet i inntil 12 uker  
ved Bjøråsen, Brusetkollen, Jordal, Jeriko, Sedsvoll og Vestre Aker 

 Akuttplasser 
ved Lønnebakken skole og Vestre Aker skole. Plassene er ikke søkbare, og inntak gjøres av 

Ambulant team.  


