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Årsrapport 2017 - Vold og trusselhendelser mot elever i 

Utdanningsetaten 

 

Bakgrunn 

Utdanningsetaten utarbeider årlig statistikk over vold og trusler mot elever. 

Vold mellom elever skal håndteres på skolen. Skolen følger Opplæringslovens § 9A og etablerer 

aktivitetsplaner for å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene som er involvert. Pedagogisk 

psykologisk tjeneste bistår elevene i krisesituasjoner. Tilfellene rapporteres inn til Utdanningsetatens 

HMS-portal. Skoler med utfordringer knyttet til vold mellom elever benytter seg av de samme 

støttesystemene som er etablert for skoler som har utfordringer knyttet til vold mot ansatte. I tillegg 

til dette gjennomfører UDE årlige intern revisjoner hvor man går gjennom skolenes rutiner og 

hvordan disse følges opp. 

 

Oversikt over vold og trussel hendelser mellom elever 
Det er totalt meldt om 1174 vold og trusselhendelser mot elever i 2017 mot 698 hendelser i 2016. 

Hendelser fordelt per skoleslag i perioden 2015 - 2017 

Skoleslag 2015 2016 2017 

Spesialskoler på grunnskolenivå  46 41 29 

Grunnskoler med byomfattende spesialgrupper  148 232 381 

Ordinære grunnskoler  370 408 710 

Videregående skoler 8 15 54 

Voksenopplæringssentre 1 0 0 

Spesialklasser (VGS), Andre skoler og PP-tjenesten 0 2 0 

Totalt  573 698 1174 

Kommentar: Tabellen viser antall hendelser fordelt på de ulike skoleslagene. På grunnskoler med 

byomfattende spesialgrupper, videregående skoler og ordinære grunnskoler har antall rapporterte 

hendelser økt mest.  

Nøkkeltall fra skolenes innrapportering: 
 34 % av meldte hendelser forekommer på spesialskoler og grunnskoler med byomfattende 

spesialgrupper 

 På "ordinære” skoler med mange hendelser er det ofte 1 til 3 utøvere som står bak de fleste 

hendelsene 

 88 % av de som blir utsatt for vold og trusler er mellom 6 og 13 år 

 84 % av utøverne er mellom 6 og 13 år 

 74 % av de som blir utsatt for vold og trusler er gutter 

 90 % av utøverne er gutter 

 59 % av alle rapporterte hendelser er spark og slag 

 50 hendelser ble politianmeldt 

 

Oppfølging og tiltak 
Tiltak for forebygging og håndtering av utagerende atferd er redegjort for i "Årsrapport 2017 - Vold 

og trusselhendelser mot ansatte i Utdanningsetaten".  


