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Innledning

• Skolens og de ansattes plikter

• Særlig om plikten til gripe inn og dens grenser
- bruk av tvang og makt

- nødverge og nødrett

• Ordensreglement – sanksjonering av vold

• Politianmeldelse og meldeplikt til barnevern 

• Tiltak mot annen utagerende atferd

• De ansattes rettssikkerhet i kapittel 9 A-saker



Opplæringsloven § 9 A–2

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som 
fremjar helse, trivsel og læring»

3

Barnekonvensjonen artikkel 3
«Ved alle handlinger som berører barn […] skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.»

Tatt inn i Grunnloven (§ 104): «Ved handlinger og avgjørelser som 
berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»



Nulltoleranse mot krenkelser
og plikt til å gripe inn

Opplæringsloven § 9 A–3:
«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, 
diskriminering og trakassering»

«Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, 
miljøet og tryggleiken til elevane»

Opplæringsloven § 9 A–4:
«Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt 
og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, 
diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.»
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Tiltak mot vold i skolen

➢Forebyggende tiltak
➔Plikt til systematisk arbeid – § 9 A–3

➔Følge med-plikten» – § 9 A–4

➢Stansetiltak
➔Plikten til å gripe inn – § 9 A–4

➢Sanksjonering av vold
➔Reaksjoner i ordensreglement – innesitting, bortvisning osv. – §§ 9 A–9 og 9 A–11

➔Politianmeldelse

➔Flytting av elev - § 9 A–12

➢Spesialundervisning pga læringshemmende atferd?



Skolens plikt til å forebygge

• Miljø- og trivselsfremmende tiltak

• Systematisk skolemiljøarbeid – internkontroll
• Kartlegging, risikovurdering, rutiner

• Involvere elever og foreldre i arbeidet for å fremme et godt skolemiljø

• Fastsetting av normer – ordensreglement med reaksjoner



Plikten til å gripe inn – § 9 A–4

• Utslag av skolens alminnelige omsorgsplikt

• Når gjelder den?
• Mobbing, vold, diskriminering, trakassering

• og andre krenkelser...

• Krenkelser den ansatte selv er vitne til og som fortsatt pågår (Prop 57 L)

• Hva går den ut på?
• Umiddelbar handling rettet mot å stoppe en situasjon som pågår og er 

forholdsvis akutt (Udir 3–2017)

• Hvor langt går den?
• «dersom det er mulig»



Plikt til å undersøke og sette inn tiltak

skal skolen 
snarest undersøke 

saken

Om at en elev 
ikke har et trygt 

og godt skolemiljø

Mistanke

Kjennskap

Så langt det finst eigna 
tiltak sørgje for at 

eleven får eit trygt og 
godt skolemiljø

Elev sier at 
skolemiljøet ikke er 

trygt og godt

Undersøkelse viser at 
en elev ikke har et 

trygt og godt 
skolemiljø



Tiltaksplikten 

• Sikre at eleven får et trygt og godt skolemiljø

• Hindre at krenkende atferd gjentas

• Bruke tiltak som har dokumentert effekt
• Krever lokal kunnskap om hva som virker!

• Gode tiltak avhenger av gode undersøkelser

• Særlig inngripende tiltak: Skolebytte (§ 9 A–12)



Nærmere om plikten til å gripe inn
- og grensene for den…



Plikten til å gripe inn

• Griper inn mot krenkende atferd

• Gripe inn mot annen problematferd?
• Forstyrrer eller på annen måte rammer andre elevers opplæring og deres rett 

til et godt skolemiljø?

• Plikt til å gripe inn – men hvor langt?
• Krenker en elevs rett til integritetsvern av hensyn til den andres rett til et trygt 

og godt skolemiljø



Rettslige grenser for 
inngripen

➢Utgangspunkt: Forbud mot krenkende behandling
➔Barnekonvensjonen: Beskyttelse mot vold

➔Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK): Vern av 
kroppslig integritet og bevegelsesfrihet

➔Refsingstiltak – § 9 A–10:
«Tiltaka skal ikkje innebere fysisk refsing eller anna 
krenkjande behandling».

➔Straffeloven § 271:
«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver 
vold mot en annen person eller på annen måte krenker 
ham fysisk».



Eksempler fra straffe- og arbeidsrettssaker

• Rt 1993-851: Lugging som irettesettelse. 
• Overtredelse av straffeloven § 228 og av forbudet mot kroppslig refselse i 

grunnskoleloven § 16 ➔ betinget fengsel 18 dager + 10 000 i bot 

• Agder lagmannsrett 2003: 
• «etter å ha drege eleven opp i ståande stilling, tok tak i jakkekragen og vreid hardt 

til»… «var provosert og mista fatninga» → «likevel utan tvil ei overskriding av den 
retten ein lærar har til fysisk maktbruk overfor elevane, og er sterkt kritikkverdig»

• Beholdt jobben

• Borgarting lagmannsrett 2005: Ørefik = avskjedsgrunn

• Straffesaker og arbeidsrettsaker gir begrenset veiledning
• Som regel opplagte
• Høyesterett i politisaker: Ikke enhver maktoverskridelse vil være straffbar

- men retten kan være brutt likevel!



Ulike former for inngrep

• Inngrep i bevegelsesfrihet / frihetsberøvelse
• Nekte elever å være visse steder (klasserom, bestemt del av skolegården)
• Bruk av fysisk makt for å fjerne elever fra stedet
• Pålegge elever å være visse steder (klasserom, grupperom, rektors kontor)
• Bruk av fysisk makt for å få elever til et sted

• Inngrep i kroppslig integritet
• Akutte nødvendige skadeavvergende tiltak

• Tvang og makt for å forhindre selvskading
• Tvang og makt for å forhindre skader på medelever
• Tvang og makt for å forhindre skader på ansatte
• Tvang og makt for å forhindre skade på eiendom.

• Planlagte skadeavvergende tiltak
• Tiltak som ikke er skadeavvergende



Legalitetsprinsippet – krav om lovhjemmel

• Grunnloven § 113: 
• «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.»

• «Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn overfor einskildmennesket».

• I tillegg: Prinsipp om forsvarlighet, nødvendighet og proporsjonalitet



Har vi hjemler for bruk av tvang og makt?

• Gir opplæringsloven § 9 A–4 hjemmel for bruk av tvang og makt?

• Skolens omsorgsplikt?
• Barnets beste å bli stanset?

• Nødverge?



Tvang og makt i annet lovverk

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 9–2 – definisjon av tvang og makt: 
• «tiltak som brukeren eller pasienten motsetter seg»

• «tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av 
tvang eller makt»
• Barn har begrenset grad av samtykkekompetanse

• Sondring tvang og makt (Storvik 2018)

• Tvang = krenkelse av autonomi eller selvbestemmelsesretten, 
viljeskrenkelse

• Makt = fysiske virkemiddel for å gjennomføre viljeskrenkelsen



Tvang og makt forts.

• «Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden eller andre fysiske 
påvirkninger av liknende art anses ikke som bruk av tvang eller makt»

• Grense: 
Skyve/trekke – skape bevegelse når eleven ikke vil bevege seg →
tvang og makt



Tvang i barnevernloven

• Rettighetsforskriftens § 13 – forbud mot bruk av tvang eller makt
• «… fysisk refsing, isolasjon, mekaniske tvangsmidler eller annen bruk av fysisk 

tvang eller makt er ikke tillatt verken i straffe-, behandlings- eller 
oppdragelsesøyemed.

• Mindre inngripende fysisk tvang eller makt, som for eksempel kortvarig 
fastholding eller bortvisning fra fellesrom, kan imidlertid anvendes når dette 
er åpenbart nødvendig som ledd i institusjonens ansvar for å gi forsvarlig 
omsorg eller av hensyn til trygghet og trivsel for alle på institusjonen.»

• Rettighetsforskriften § 14: Nødssituasjonene – tillater «nødvendig 
tvang» med skadeavvergende formål.
• utløser rettssikkerhetsgarantier.



Hjemler for bruk av tvang og makt i skolen?

• Forbudet mot fysisk refsing = generelt forbud mot all bruk av fysisk 
tvang og makt
➔Nei! Sondre mellom hensikt – refse eller stanse vold

• Opplæringsplikten – et element av tvang
➔Tilstrekkelig hjemmel for å tilsidesette muntlig motstand

➔Barn har noe mindre selvbestemmelsesrett enn voksne. 

• Det rettslige rammeverket i grunnskolen kan sies å hjemle mindre 
inngripende tvang.

• Hjemmel for bruk av makt (motstand må overvinnes med fysiske 
virkemidler) → vil kreve mer et mer presist rettsgrunnlag.



Nærmere om grensedragningen

• Generell oppfordring etterfølges av eleven

• Rimelig overtalelse – tillitsskapende tiltak og informasjon

• Eleven overtales → ikke bruk av tvang og makt

• Mindre inngripende bruk av makt og tvang er lovlig 

• Mindre inngrep som ledelse med hånden – ikke tvang dersom en 
unngår viljeskrenkelsen



Inngrep i bevegelsesfrihet

• Følger til en viss grad av skoleplikten

• Skolens mulighet til å beføye over skolen egen eiendom

• Generelle forbud ok – men vær varsom med individuelle forbud



Nødverge – straffeloven § 18

En handling som 
ellers ville være 

straffbar

foretatt for å 
avverge et 

ulovlig angrep

ikke går lenger 
enn nødvendig

Ikke åpenbart ut 
over hva som er 
forsvarlig under 

hensyn til 

- hvor farlig 
angrepet er

- hva slags 
interesse som 

angrepet krenker

- angriperens 
skyld

Handlingen er 
likevel lovlig!



Nødverge forts.

➢Avverge ulovlig angrep – både mot seg selv og mot andre
➔ I prinsippet alle rettslig beskyttete interesser – liv, helse, eiendom, offentlige 

interesser 

➢Hva som er nødvendig for å avverge angrepet
➔Nødverge er avvergende – ikke lenger hjemmel når faren er over

➢Forsvarlighetsvurdering – angrepets art – hvilken interesse er truet?
➔Liv, helse eller eiendom?

➢Forarbeidene til § 9 A–4: Plikten til å gripe inn – om mulig – uten å 
krenke eleven
➔Grensen kan unntaksvis overskrides i nødvergesituasjoner (Prop.57 L.)



Dokumentasjon ved bruk 
av makt
• Lover med tvangshjemler påbyr notoritet –

maktbruken skal dokumenteres

• Opplæringsloven taus om bruk av tvang og makt

➔Bruk av tvang og makt må likevel dokumenteres i 
avviksmelding e.l.!

➔Informere skoleeier?



Nødrett

Straffeloven § 17: «En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig 
når

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen 
interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen 
rimelig måte, og

b) denne skaderisikoen er langt større enn  skaderisikoen ved 
handlingen.» 

➔«Rett står mot rett»

➔Praktiske eksempler i skolen?



Stoppe volden i forkant

• Bør alltid være et mål å være i forkant og søke å forhindre at 
situasjoner eskalerer slik at man må gripe inn. 

• Evne til å kunne lese elevers atferd – følge med

• Roe ned  – avlede

• Forebyggende arbeid 
• Holdningsskapende arbeid – sosiale ferdigheter

• Tydelig klasseledelse 

• Individuell forebygging – sinnemestring osv.



Bruk av ordensreglement



Ordensreglement – opplæringsloven § 9 A–10

➢Skal gi regler om rettighetene og pliktene til elevene så langt de ikke er 
fastsatt i lov eller på annen måte. 
➔ Rettigheter og plikter som følger av andre bestemmelser trenger ikkje spesifiseres i 

ordensreglementet

➢Skal innehalde regler om orden og oppførsel

➢Skal inneholde hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter 
reglementet (refselse)

➢Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet
➔Her: tiltak = refselse
➔Ordensreglementet hjemler ikke bruk av tvang og makt

➢Kan bestemme at ordenreglementet kan brukes overfor handlinger begått
utenom skoletiden og skolens område – dersom dette får betydning for 
skolehverdagen



Melde vold til politiet?

Påtaleinstruksen § 7-4 om iverksetting av etterforsking:

• Barn 12–15 år begår en ellers straffbar handling → skal etterforskes

• Barn under 12 år begått en ellers straffbar handling → kan etterforskes

➔ NB! Skolen trenger ikke foreldrenes samtykke for å anmelde vold mot 
elever



Meldeplikt til barnevernet

Opplæringsloven § 15–3:
«Tilsette i skolen skal utan hinder av teieplikta melde frå til barneverntenesta 
utan ugrunna opphald […] når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av 
alvorleg eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmiddel eller ei anna form for 
utprega normlaus åtferd.»



Avvergingsplikten i straffeloven § 196

• Plikt for enhver til å anmelde eller på annen måte å søke å avverge en 
visse straffbare handlinger mot barn – når dette fortsatt er mulig og 
det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller 
vil bli begått

• Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt

• Eksempler på straffbare handlinger som utløser avvergingsplikten: 
Seksuelle overgrep, grov kroppsskade, alvorlig eller gjentatt 
mishandling i nære relasjoner



Annen problematferd – bråk og utagering

• Plikt til å gripe inn her også?

• Forstyrrer undervisningen

• Fjerne eleven fra undervisningen?
• Midlertidig?

• Permanent?

• Elevens egen læringshemmende atferd fører til at eleven ikke har 
tilfredsstillende utbytte av opplæringen → rett til spesialundervisning



Adferd betinget i diagnoser

• Noen elever med psykisk utviklingshemming kan ha adferd som kan 
utsette dem selv og andre for skade. 

• Elev har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 om 
rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer 
med psykisk utviklingshemning
→ tiltakene kan også gjennomføres på skolen i skoletiden

• Forutsetter at:
- skolens ledelse samtykker
- tiltakene gjennomføres som ledd i tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven
- tiltakene gjennomføres av personell fra helse- og omsorgstjenesten

(Helsedirektoratets rundskriv IS 10/2015)





Svekker kap 9 A lærernes
rettssikkerhet?
• Seks av tillitsvalgte helt eller delvis enig i at «lærernes rettssikkerhet 

har blitt svekket med innføringen av kapittel 9 A

• Opplever at de ikke får
- innsynsrett i saker mot dem

- mulighet til å forsvare seg mot 
anklager fra elever og foreldre

- fortalt sin versjon



Kapittel 9 A og de ansattes rettssikkerhet

• Anklager om krenkelse 
– kan oppleves tungt og påvirke arbeidssituasjonen

• Hva sier loven – og hva sier den ikke?

• Elevens subjektive opplevelse – skal den alltid legges til grunn?

• Har eleven det trygt og godt? 
➔Elevens subjektive opplevelse

➔Opplever å ikke ha det trygt og godt → rett til tiltak

• Har noen faktisk krenket eleven – gjort seg skyldig i en krenkelse? 
➔Vurderes etter vanlige bevisvurderingsmetode



Lovstridig å bagatellisere elevens opplevelse

➢Aldri avvise eller ta for lett på en elevs opplevelse av utrygghet eller 
mistrivsel på skolen

➢Elevens opplevelse av å ikke ha et trygt og godt skolemiljø➔ utløser
alltid aktivitet og tiltaksplikt

➢Uansett årsak

38



Hva sier loven?

• Tema i § 9 A–4: Tiltak for å sikre at eleven får det trygt og godt
- årsak er underordnet

• Tema § 9 A–5: Rektor og skoleeier skal varsles
- og saken skal behandles etter 9 A–4 – undersøke og sette inn tiltak

➔Bestemmelsen sier ikke noe mer enn dette!

• §§ 9 A–4 og 9 A–5 sier ikke noe om hvorvidt og hvordan det skal 
reageres overfor en ansatt



Krenkelser – grenser?

• Kroppslige integritetskrenkelser

• Verbale krenkelser: 
• Uthenging, latterliggjøring

• Bruk av sarkasme, ironi

• Utskjelling

• Ikke krenkelser:
• Nødvendig tilsnakk og irettesetting – om mulig på tomannshånd

• Stopp-samtaler

• Kroppskrenkelser i nødvergesituasjon

• Faglig uenighet og korrigering

• Lede med hånden



Ansattes rettssikkerhet – mangel på innsyn?

➔Elevene og foreldrene har også begrenset innsyn
➔Får ikke vite om skolen har reagert arbeidsrettslig mot den ansatte 

➔Kan få vite om den ansatte ikke lenger skal undervise eleven – men det er 
ingen reaksjon mot den ansatte

➔Undersøkelsesplikten → den ansatte vil normalt få vite hva hun/han 
er anklaget for

➔Grunnløse anklager – må den ansatte informeres om slike?

➔Det arbeidsrettslige vernet er ikke endret med kapittel 9 A



Oppsummering

• Elevens rett til et trygt og godt skolemiljø –

• Barnets rett til vern av personlig integritet

• Plikt til å forebygge, avdekke og stanse vold

• Opplæringsloven hjemler ikke bruk av tvang og makt, men:
• Bruk av nødvendig makt er tillatt for å stanse vold

• Mildere former for makt og tvang er tillatt

• Vurder reaksjoner, anmeldelse eller melding til barnevernet

• Elevens opplevelse avgjørende for om det skal settes inn tiltak – men 
ikke for om en person er skyldig i å ha krenket eleven



Videre lesing:

• Marius Storvik (UiT): Utredning om behovet for rettslig grunnlag for 
bruk av ulik tvang og makt i skolen

• www.udir.no

• Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir–3–2017


