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Anbefaling vedr. politianmeldelse af elevers vold
En stramning ved Erstatningsnævnet betyder, at vold fra elever mod lærere
fremover skal politianmeldes inden 72 timer, hvis der skal rejses et krav om
erstatning efter voldsofferloven. Hidtil har medlemmerne ellers ofte kunnet få
dispensation fra kravet om politianmeldelse ud fra pædagogiske hensyn, men
nu strammer Erstatningsnævnet op på denne praksis.
Grunden til, at det er nødvendigt at søge om erstatning hos Erstatningsnævnet,
er, at godtgørelse for svie og smerte, ødelagte ejendele og erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste ikke dækkes efter arbejdsskadelovgivningen. Det betyder, at
der for at få erstattet disse ting skal rejses et krav mod elevens ansvarsforsikringsselskab eller søges om erstatning hos Erstatningsnævnet. Erstatningen hos
Erstatningsnævnet er oftest eneste mulighed for at få erstatning, da elevens
ansvarsforsikring normalt ikke dækker forsætlige voldshandlinger.
DLF forsøger at få ændret Erstatningsnævnets nye praksis

./. Foreningen finder stramningen i Erstatningsnævnet meget uhensigtsmæssig, da
en politianmeldelse af eleven i mange tilfælde ikke vil være gavnlig for relationen mellem lærer og elev eller for samarbejdet med elevens forældre – se vedlagte artikel fra Folkeskolen.dk.
Foreningen vil derfor i samarbejde med andre berørte faglige organisationer
lægge pres på politikerne for at få ændret praksis, så der igen kan dispenseres
for politianmeldelsen af pædagogiske hensyn.
Hvis det på baggrund af påvirkningsarbejdet igen bliver muligt at dispensere
for politianmeldelsen, vil der blive udsendt en ny anbefaling, men indtil videre
vil foreningen anbefale, at nedenstående anvisning følges.
Foreningen anbefaler desuden, at anvisningen bliver vedtaget som en retningslinje i MED/SU-systemet.
Hvad skal politianmeldes?

Politianmeldelse bør ske indenfor 72 timer, hvis der er risiko for, at voldsepisoden vil kunne medføre, at medlemmet har krav på ydelser efter offererstatningsloven. Det skal således hurtigt vurderes, om der er ødelagte ejendele eller
en risiko for, at medlemmet vil kunne blive sygemeldt som følge af hændelsen.
Skolen skal ikke tage stilling til, om der er tale om en kvalificeret straffelovsovertrædelse. Den vurdering foretages af politi og Erstatningsnævnet.
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Hvem skal foretage politianmeldelsen?

./. Det er ingen krav til, hvem der kan politianmelde, men foreningen finder, at
det er skolelederen, som skal foretage politianmeldelsen. Dette anbefales også
af Skolederforeningen; se vedlagte brev fra Skolederforeningen. I lederens fravær, eller hvis denne ikke ønsker at foretage anmeldelsen, anbefaler foreningen,
at AMR eller TR foretager politianmeldelsen – eventuelt med hjælp fra kredsen.
Hvordan foretages en politianmeldelse?

Der er ingen formkrav til en politianmeldelse, så anmeldelsen kan f. eks ske ved
at sende en e-mail til politiet. Adressen på den lokale politikreds findes på
www.politi.dk.
Det er meget vigtigt at få en kvittering for anmeldelsen, da den er dokumentationen for, at anmeldelsen er foretaget indenfor 72 timer.
./. Hvis politiet afviser med henvisning til, at medlemmet selv skal foretage
anmeldelsen, kan der henvises til vedlagte brev fra Rigsadvokaten, hvor det
fremgår, at politianmeldelsen også kan foretages af arbejdsgiver eller af andre.
Hvilke oplysninger skal en politianmeldelse indeholde

Følgende skal fremgå af politianmeldelsen:
 Medlemmets navn, cpr-nummer, telefonnummer, adresse og forsikringsselskab
 Elevens navn og adresse
 Gerningssted og gerningstidspunkt
 En kort redegørelse for hændelsesforløbet
 Eventuelt andre oplysninger, som i det konkrete tilfælde er relevante
for politiets afgørelse af, hvad der skal foretages i anledning af anmeldelsen
 Navn og adresse på eventuelle vidner til hændelsen.
Hvis medlemmet ikke ønsker, at hændelsen bliver politianmeldt

En manglende politianmeldelse kan få store økonomiske konsekvenser. Derfor
anbefaler foreningen, at AMR eller TR sikrer sig, at medlemmet kender konsekvenserne af en manglende politianmeldelse.
Med venlig hilsen
Anders Bondo Christensen

Camilla Bengtson
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