Retningslinjer ved vold eller trusler om vold blandt elever
på Dragør skolerne.
Retningslinjerne tages i anvendelse i forhold til elever på Dragør skolerne, når et barn har været udsat for
vold eller trusler om vold fra andre børn.
Hvad forstår vi ved vold/trusler om vold.
Psykisk vold kan være episoder, hvor et barn udsættes for trusler, krænkelser eller ydmygelser. Fysisk vold
kan være spark, bid, slag eller hvis et barn bliver udsat for en voldsom handling.
Når et barn har været udsat for vold, trusler om vold eller en voldsom handling, er det vigtigt, at der vises
støtte og omsorg. Der tages udgangspunkt i barnets og de ansattes oplevelse af situationen.
Sådan handler man, når børn udsættes for vold/trusler om vold:
• Først og fremmest skal man passe godt på sig selv og de andre børn.
• Forsøg at bevare overblikket og undgå optrapning af konflikten.
• Tilkalde hjælp.
Sådan handler vi, når et barn udsættes for vold/trusler om vold:
Hvad gør man som den voksne, hvis man ser et barn i en konflikt, der eventuelt kan udvikle sig voldeligt.
 Blive i nærheden og gøre sig synlig.
 Være parat til at hjælpe.
 Være opmærksom på, hvad der faktisk sker - observere den truende persons adfærd.
 Udvikler situationen sig skal man sørge for, at der bliver hentet yderligere hjælp.
Handling efter konflikten:
 Ledelsen skal have besked om konflikten. Konflikten tales efterfølgende igennem og lederen er
ansvarlig for at følge op efter behov.
 De ansatte der har kendskab til konflikten laver notat om hændelsen, som arkiveres på skolen. Kopi
gives til forældrene til det udadreagerende barn.
 Ledelsen er ansvarlig for at indgive evt. politianmeldelse samt orientere de involverede parter
(elevens forældre, ansatte m.m.) om anmeldelsen.
 Har der ved episoden været magtanvendelse fra en ansats side skal det registreres. Ledelsen
registrerer det ved hjælp af skemaet Magtanvendelse.
 Ledelsen orienterer de øvrige ansatte om episoden.
 Offerets forældre orienteres om det hændte.
 Der samtales med de børn der evt. har overværet hændelsen.
Hvad sker der med eleven, hvis de udøver vold/trusler om vold mod andre børn på skolerne i Dragør
Eleven:
 Ledelsen kontakter hjemmet.
 Ledelsen hjemsender eleven straks efter episoden i samråd med dens forældre - med henblik på at
skabe et frirum for offeret og de børn der har overværet episoden.
 Elevens samlede situation overvejes, inddrages ROF

- skal der skrives en underretning til de sociale myndigheder m.m.
 Skolesocialrådgiveren inddrages.
 Det skal markeres overfor eleven, at der er udvist uacceptabel adfærd.
 Har andre børn overværet episoden, skal det også markeres overfor dem, at den adfærd ikke
accepteres her.



SSP informeres.

