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Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

Medlem af Folketinget Ellen Trane Nørby (V) har den 6. august 2021 

stillet følgende spørgsmål nr. S 1748, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 1748: 

”Mener ministeren, at JydskeVeskystens artikelserie om vold mod speci-

allærere og lærere generelt fra sommeren 2021 vidner om, at skolerne og 

kommunerne gør nok for at forebygge vold mod lærerne, og at bered-

skabet er tilstrækkeligt?” 

Svar: 

Artiklerne i Jydske Vestkysten giver mig ikke mulighed for generelt at sva-

re på, om skolerne og kommunerne gør nok for at forebygge vold mod 

lærerne, og om beredskabet er tilstrækkeligt. 

 

De fem artikler, som ministeriet har fundet frem til, viser, hvordan elever 

på specialskoler kan være voldsomt udadreagerende som følge af deres 

vanskeligheder, og at der er nogle meget erfarne og engagerede speciallæ-

rere på en specialskole i Vejen, der gør en stor indsats for at hjælpe ele-

ver med sociale udviklingsforstyrrelser til en bedre udvikling. Det frem-

går af artiklerne, at skoleledelsen sammen med lærerne bl.a. har etableret 

et krisekorps, og at der tilbydes psykologhjælp i tilfælde af voldsomme 

episoder.  

 

Som det også peges på i artiklerne, opleves der en stigning i elevers udad-

reagerende adfærd. Det er baggrunden for, at regeringen vil drøfte pro-

blemstillingerne både med forligskredsen og folkeskolens parter i regi af 

Sammen om skolen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

 

Børne- og Undervisningsudvalget 2020-21

Offentligt
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