
 

 

 
 

 

Høring i Børne- og Undervisningsudvalget om chikane, trusler om vold 
og fysisk vold i grundskolen onsdag den 27. oktober 2021 kl. 9.00 – 
12.00 i Landstingssalen på Christiansborg 
 

Program 

Kl. 09.00 – 09.05 Velkomst ved formand for Børne- og Undervisningsudvalget Anders 

Kronborg (S). 

 

Kl. 09.05 – 09.35 Runde 1: Omfanget af chikane, trusler om vold og fysisk vold i 

grundskolen 

Kl. 09.05 – 09.25 Oplæg ved Lars Peter Andersen, seniorforsker ved Arbejdsmedicin, 

Regionshospitalet Herning og NFA (Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø) om ”Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold 

rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler” fra 2018 og 

”Chikane, trusler om vold og vold mod undervisningspersonale i Folkeskolen” 

fra 2021. 

Kl. 09.25 – 09.35 Opklarende spørgsmål 

 

Kl. 09.35 – 10.05 Runde 2: Årsager til chikane, trusler om vold og fysisk vold i 

grundskolen 

Kl. 09.35 – 09.45 Oplæg ved Per Fibæk Laursen, professor ved Center for 

Grundskoleforskning, DPU, om lærernes autoritet og udviklingen i børnenes 

personlighed i de seneste år.  

Kl. 09.45 – 09.55 Oplæg ved Christina Poulsen, lektor og ph.d. på UC Syd, ekspert i 

børneperspektiver og har i flere år haft fokus på de børn, der kommer i 

vanskeligheder i skolen, om hendes syn på årsager til vold i skolen. 

Kl. 09.55 – 10.05 Opklarende spørgsmål. 
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Kl. 10.05 – 10.35  Runde 3: Skolernes og lærernes nuværende handle- og 

sanktionsmuligheder  

Kl. 10.05 – 10.15 Oplæg ved Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet ved Københavns 

Universitet, om gældende ret og relevant lovgivning i forhold til 

handlemuligheder overfor elevers vold i skolen. Hvilke værktøjer er pt. lovlige 

at tage i brug? Hvordan er lærernes retsstilling? Hvad skal der til for at 

skolerne og lærerne kan få udvidede beføjelser, hvis det ønskes? Og er der 

behov for en revision af ordensbekendtgørelsen? 

Kl. 10.15 – 10.25 Oplæg ved Heidi Johannesen, juridisk specialkonsulent ved DCUM (Dansk 

Center for Undervisningsmiljø), med praksisnære input til, hvilke muligheder 

der er i juraen i dag i forhold til skolernes og lærernes nuværende handle- og 

sanktionsmuligheder, herunder med eksempler på, hvad DCUM ser, at 

grundskolerne faktisk gør i dag med både ordensreglerne og mobbereglerne, 

og hvordan de kunne bruge tidlig indsats og systematik endnu mere aktivt for 

at sikre den gode trivsel blandt eleverne og en god arbejdsplads for lærerne.  

Kl. 10.25 – 10.35 Opklarende spørgsmål 

 

Kl. 10.35 – 10.50 Pause 

 

Kl. 10.50 – 12.00  Runde 4: Er der behov for at give skolerne og lærerne flere handle- 

og sanktionsmuligheder? 

Kl. 10.50 – 10.57 Oplæg ved skoleleder Thomas Gaarde-Johansen, Hvidovre heldagsskole, 

der har konkret erfaring med at nedbringe problemer med chikane, trusler om 

vold og fysisk vold i skolen. Hvordan har de håndteret problemerne, og hvilke 

løsninger er anvendt til at modvirke dem? 

Kl. 10.57 – 11.04 Oplæg ved Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, om 

Skolelederforeningens opfattelse af, om der i dag er tilstrækkelige 

handlemuligheder til at kunne tage hånd om chikane, trusler om vold og fysisk 

vold i skolen, eller om der er behov for yderligere, og i givet fald hvilke? Og om 

skoleledernes perspektiv på problemet med vold i skolen. 

Kl. 11.04 – 11.11 Oplæg ved Dorte Lange, næstformand for Danmarks Lærerforening (DLF), 

om DLF’s opfattelse af, om der i dag er tilstrækkelige handlemuligheder til at 

kunne tage hånd om chikane, trusler om vold og fysisk vold i skolen, eller om 

der er behov for yderligere, og i givet fald hvilke? Og om lærernes perspektiv 

på problemet med vold i skolen. 

Kl. 11.11 – 11.18 Oplæg ved Monica Lendal Jørgensen, næstformand for Frie Skolers 

Lærerforening, om Frie Skolers Lærerforenings opfattelse af, om der i dag er 

tilstrækkelige handlemuligheder til at kunne tage hånd om chikane, trusler om 

vold og fysisk vold i skolen, eller om der er behov for yderligere, og i givet fald 

hvilke? Og om lærernes perspektiv på problemet med vold i skolen. 



 

 

Kl. 11.18 – 11.35 Oplæg ved børne- og undervisningsministeren om regeringens tiltag og 

planer for at modvirke chikane, trusler om vold og fysisk vold i grundskolen, 

herunder om der er særlige kendetegn ved de skoler eller de grupper af 

elever, som er særligt udfordret af chikane, trusler om vold og fysisk vold, 

f.eks. skoler med mange børn med ikke-vestlig baggrund, 

inklusionsudfordringer eller andet. 

Kl. 11.35 – 11.55 Opklarende spørgsmål 

Kl. 11.55 – 12.00 Afrunding ved formanden for Børne og Undervisningsudvalget Anders 

Kronborg (S) 

 


