
Fagforbundet -vold og trusler i 
Osloskolen 

  

Fagforbundet krever at arbeidstakere i 
Osloskolen har et trygt arbeidsmiljø, der 
arbeidsgiver, ved Oslo kommune, er sitt 
ansvar bevist, og støtter arbeidstakere 
som opplever vold, krenkelser og 
trusselhendelser i sin jobbhverdag.  
  
Alle ansatte har rett på en jobbhverdag hvor arbeidsmiljø og sikkerhet for den enkelte 
arbeidstaker er ivaretatt.  
  
Utviklingen i Oslo og Osloskolen setter oss som arbeidstakere og arbeidsgiver daglig på 
prøve. Vi har et felles mål om å ruste våre unge til samfunnet. For å gjøre det må vi ha 
strukturer og sikkerhet på plass som sikrer hvert ledd i møte med de unge og de 
utfordringene vi felles står ovenfor.  
  
Prinsipielt må vi støtte opp under enhver som er med å former morgendagens unge, den 
hverdag de møter og daglig tar vurderinger og avgjørelser som gjør at vi utsettes for 
risiko både for vold og sjikanerende adferd. Vi blir aldri bedre om vi ikke krever at 
arbeidsgiver har det fulle ansvar for vår jobbhverdag.  
  
I kjølevannet av saken til Clemens Saers er det mange som spør seg om vår hverdag i 
Osloskolen er trygg nok. Alle som bidrar til å møte våre barn og unge i Osloskolen yter 
langt over det som burde være forventet av den enkelte arbeidstaker alene. Når vi først 
utsettes for krenkelser, trusler og vold må arbeidsgiver stå beredt til uforbeholden å 
støtte oss, når vi har agert utifra både den enhver tid gitt informasjon, opplæring, 
pedagogisk kunnskap og den tillit vi skal ha som arbeidstakere i Oslo kommune. I møte 
med den enkelte elev er det uakseptabelt å bli definert som enkeltindivider. Her har vi 
ett felles ansvar.  
  
Fagforbundet jobber for at enhver ansatt i Oslo kommune skal ha arbeidsvilkår som 
trygger den enkelte til å stå i de utfordringer som møter oss. Dette må gjøres i felleskap 
og med en tillit og åpenhet til at den enkelte er verdsett og innforstått med de 
utfordringer man står ovenfor.  
  



Selv om Fagforbundet ikke har en selvskreven rolle i saken som Clement Saers har ført 
mot Oslo kommune er vi skuffet over utfallet i saken, og hvilke signaler det gir. 
Fagforbundet forventer at arbeidsgiver alltid tar ansvar for vår helse, arbeidsmiljø og 
sikkerhet og gir våre medlemmer nødvendig informasjon og opplæring for at dette skal 
være ivaretatt.  
  
Fagforbundet vil: 
-få et godt bilde av forekomst av vold og trusselhendelser i Osloskolen, ved å innhente 
detaljerte tallmateriale  
-men utarbeide en spørreundersøkelse blant våre medlemmer; som tar for seg 
medlemmers mening om omfanget av vold/trusselshendelser og oppfølging av den 
enkelt ansatt, for å øke kunnskap om forekomst og praksis i Osloskolen  
-skolere våre tillitsvalgte i rutiner som skal følges ved vold/trusselhendelser, skjemaer 
som skal benyttes mm.  
-sette opp kurs i HAVA (håndtering av aggressiv og voldelig adferd) som en del av 
Fagforbundet sitt skoleringstilbud.  
-oppfordre våre medlemmer til å støtte Clemens Saers Vippsinnsamling for å dekke 
saksomkostninger 
 

 

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo sin innstilling: 

Uttalelsen sendes fagforeningsstyret for språkvask før publisering. Punktene under Fagforbundet vil, 

oversendes klubben i Utdanningsetaten og yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst for innarbeidelse i 

deres handlingsplaner. 

Fagforbundet vil: 
-få et godt bilde av forekomst av vold og trusselhendelser i Osloskolen, ved å innhente 
detaljerte tallmateriale – Oversendes klubben i Utdanningsetaten 
 
-men utarbeide en spørreundersøkelse blant våre medlemmer; som tar for seg 
medlemmers mening om omfanget av vold/trusselshendelser og oppfølging av den enkelt 
ansatt, for å øke kunnskap om forekomst og praksis i Osloskolen – Oversendes klubben i 
Utdanningsetaten 
 
-skolere våre tillitsvalgte i rutiner som skal følges ved vold/trusselhendelser, skjemaer som 
skal benyttes mm. – Oversendes Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 
 
-sette opp kurs i HAVA (håndtering av aggressiv og voldelig adferd) som en del av 
Fagforbundet sitt skoleringstilbud. – Oversendes Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 
 
-oppfordre våre medlemmer til å støtte Clemens Saers Vippsinnsamling for å dekke 
saksomkostninger - Strykes 
 

 


