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FGU Aalborgs voldspolitik er et redskab til forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold. 

Det er målet at sikre et trygt lærings- og arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle på skolen, såvel ele-
ver som medarbejdere. Det skal ske ved: 

➢ At fremme en fælles adfærd og holdning, som forebygger vold og trusler 

➢ At give redskaber til at håndtere situationer, hvor vold indgår 

➢ At give optimal støtte i en akut risikosituation 

➢ At bakke op efterfølgende, hvis en elev eller medarbejder har været udsat for vold 

 

Hvad er vold?  

Vold har mange former: Fysisk, psykisk, seksualiseret eller anden form for vold, fx materiel vold, digital vold 
og stalking. 

➢ Fysisk vold kan være slag, spark, skub, bid, knivstik, kvælningsforsøg og lignende. 

➢ Psykisk vold er, når en person (eller flere) mere end en gang nedgør, ydmyger, krænker, domine-
rer, manipulerer, isolerer eller truer en anden person. Volden ligger i gentagelsen og betyder, at 
den voldsudsattes selvværd bliver nedbrudt. Mobning er en særlig form for psykisk vold, jfr. skolens 
antimobbestrategi. 

➢ Seksualiseret vold er, når en person direkte eller indirekte tvinger en anden person til, eller udsæt-
ter en anden person for, seksuelle handlinger. Begrebet dækker alt fra at blive seksuelt krænket, 
blive nedgjort seksuelt, blive filmet uden indvilligelse, få lagt intime billeder på nettet til forsøgt el-
ler gennemført voldtaget.  

➢ Materiel vold er, når en person bevidst øver vold mod inventar eller bygninger, ødelægger en an-
den persons ejendele, eller nægter personen adgang til dem.  

➢ Digital vold er ofte en del af den psykiske vold, og det kan vise sig forskelligt på digitale platforme, 
via digitale medier, dvs. på internettet /sociale medier/mobiltelefoner. 

➢ Stalking er en anden farlig og nedværdigende voldsform, hvor en person systematisk forsøger at 
kontakte en anden person eller få dennes opmærksomhed på en uønsket eller intimiderende 
måde. 

 

Våben/våbenlignende genstande 

Det er ikke tilladt at være i besiddelse af våben eller våbenlignende genstande eller fremstille våben eller 
våbenlignende genstande på skolen. 

Fund af våben/våbenlignende genstande vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. 

 

Handleplan ved vold samt våben/våbenlignende genstande 

Skolen tager altid hånd om dem, der bliver angrebet, og om dem der uretmæssigt bliver anklaget for at 
have begået vold. Hvis du selv udsættes for fysisk, psykisk eller anden form for vold, herunder trusler om 
vold, eller ser andre, der udsættes for vold, har du pligt til at melde det straks til den nærmeste underviser 
eller leder. 
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Hjælp til voldsramte  
Lederen eller underviseren sørger for hjælp og støtte til den voldsramte og evt. klassekammerater og kolle-
ger, der har overværet overfaldet. Det kan fx være i form af lægebehandling og psykologhjælp. 

Lederen eller underviseren sørger for, at den voldsramte ikke skal være alene i timerne efter voldsepisoden 
og vælger evt. en støtteperson.  

Hvis de involverede elever er under 18 år, inddrager lederen forældrene. 

 
Konsekvenser for voldsudøvere  
Udøver man vold, bliver man bortvist fra skolen.  

Ledelsen orienterer UU-vejlederen i den kommunale ungeindsats. 

Afhængig af voldsepisodens karakter og omstændigheder beslutter ledelsen, om voldsepisoden skal anmel-
des til politiet. Øvrige videre konsekvenser afhænger ligeledes af voldens karakter, en vurdering af den kon-
krete situation, og om der falder dom i en voldssag. 

 

Våben/våbenlignende genstande 

Hvis du ser eller får viden om, at en eller flere elever bærer våben eller våbenlignende genstande, har du 
pligt til omgående at melde det til den nærmeste underviser eller leder. 

Ledelsen sørger herefter for, at den eller de pågældende personer bortvises fra skolen, at der foretages po-
litianmeldelse, og at UU-vejlederen i den kommunale ungeindsats orienteres. 

Hvis den eller de involverede elever er under 18 år, inddrager lederen forældrene. 


