11. november 2019

Vold mot ansatte i skolen
Anmeld arbeidsgivere som ikke tar vold mot ansatte i skolen på alvor,
mener Geir Allan Stava i Skolenes landsforbund. – Det er arbeidsgiver
som skal anmelde voldsovergrep, ikke offeret, sier han.
Skolenes landsforbund får ofte meldinger om at ansatte i skolen blir offer for grov vold
fra elevers side. Altfor ofte blir ofrene overlatt til seg selv. Personer som har ansvar for
opplæring i skolen har et særskilt vern mot vold og trusler, ifølge forbundssekretær
Stava. Han viser til straffelovens paragraf 265:
«… den som hindrer yrkesutøvelse av slike personer straffes med bot eller fengsel inntil
seks måneder. Bruk av skjellsord eller annen grovt forulempende ordbruk eller adferd
straffes med bøter.» Dette blir også bekreftet av paragraf 286.
– Skolenes landsforbund konstaterer at disse paragrafene sjelden blir brukt.
Svært ofte gjør arbeidsgiver ingenting i forhold til voldssaker. De sier det er opp
til voldsofferet å anmelde saken. Dette er en feig ansvarsfraskrivelse fra
arbeidsgiver. Når du blir overfalt og utsatt for vold i en arbeidssituasjon, er det
arbeidsgivers plikt å anmelde forholdet. Det er urimelig at det er voldsofferet som
må ta denne belastningen. Arbeidsmiljøet er arbeidsgivers ansvar, sier
forbundssekretær Geir Allan Stava.
Det er også viktig å være oppmerksom på at arbeidsgiver, ifølge arbeidsmiljølovens
paragraf 4-3, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidstaker ikke utsettes for
trakassering eller annen utilbørlig opptreden, minner Stava om:
– Herunder følger at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler
og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. En arbeidsgiver som ikke
iverksetter tilstrekkelige sikringstiltak, vil kunne risikere selvstendig straff for sine
unnlatelser. Ansatte i skolen har også krav på et trygt og godt arbeidsmiljø.
Forbundsstyret i Skolenes landsforbund oppfordrer tillitsvalgte i skolen til å anmelde
arbeidsgivere som ikke tar sitt ansvar på alvor i forbindelse med voldssaker. Det er opp
til tre års strafferamme på slike saker.
Kontakt: Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund: 926 49 079

