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Kære Formand! 
 
Udsendelsen nedenfor bedes formidlet til alle medlemmer. 
 
Med venlig hilsen 
Sekretariatet 
Skolelederforeningen 
 
SL-udsendelse (april 2016) vedrørende ny vejledning til offererstatningsloven ift. krav om 
politianmeldelse. 
 
Baggrund 
I september 2015 udsendte Skolelederforeningen en SL-udsendelse på baggrund af nogle konkrete 
afgørelser fra Erstatningsnævnet, hvor ansatte havde mistet muligheden for erstatning i 
forbindelse med vold begået af elever.  
 
Indtil da havde Erstatningsnævnet haft en lempelig praksis, sådan at forstå, at der blev dispenseret 
fra offererstatningslovens krav om politianmeldelse inden 72 timer, hvis der var pædagogiske 
hensyn, som talte imod en politianmeldelse. 
 
Den ændrede praksis betød at voldsramte ansatte skulle politianmelde børn for at være sikre på at 
bevare deres mulighed for erstatning.  
 
Skolelederforeningen har siden deltaget i et arbejde med andre FTF medlemsorganisationer, for at 
gøre opmærksom på konsekvenserne af Erstatningsnævnets skærpede praksis, herunder deltaget i 
et åbent samråd i Folketingets Retsudvalg i januar måned. 
 
Arbejdet har medført, at der er blevet udarbejdet en vejledning til offererstatningsloven. 
 
Vær opmærksom på, at vold på arbejdspladsen både skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen og til 
Erstatningsnævnet, da godtgørelse for svie og smerte, ødelagte ejendele og erstatning for tabt 
arbejdsfortjeneste ikke dækkes af arbejdsskadelovgivningen.  
 
Læs vejledningen her: Justitsministeriets vejledning om offererstatning  
 
Tilfælde hvor episoden skal politianmeldes 
Udgangspunktet er fortsat, at den voldelige elev skal politianmeldes inden 72 timer fra den 
voldelige hændelse. 
Det er vigtigt at understrege, at det er den ansattes eget ansvar rettidigt at politianmelde en 

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/Vejledning%20om%20offererstatning.pdf


 

 

episode efter offererstatningsloven.  
 
Der er ingen formkrav til en politianmeldelse, men det er ikke tilstrækkeligt, at politiet har været 
tilkaldt til skolen. 
 
Skolelederforeningen anbefaler, at der på skolen udarbejdes en standard til brug for 
politianmeldelse, som indeholder følgende: 

 Medlemmets nav, cpr-nummer, telefonnummer, adresse og forsikringsselskab 

 Gerningssted og gerningstidspunkt 

 Kort beskrivelse af episoden 

 Navn og adresse på eventuelle vidner til hændelsen 

 Eventuelt andre oplysninger, som i det konkrete tilfælde er relevante for politiets afgørelse 
af, hvad der skal foretages i anledning af anmeldelsen 

 Anmodning om kvittering for modtagelsen af politianmeldelsen 
 
Hvis der ikke foretages politianmeldelse 
Forudsat voldsepisoden ikke politianmeldes er det nødvendigt, at skolelederen udarbejder et 
skriftligt notat, som entydigt begrunder, hvorfor man har valgt ikke at anmelde hændelsen. Hvis 
der ikke er nogen saglig og relevant begrundelse for ikke at anmelde, så bør der foretages 
anmeldelse inden 72 timer fra hændelsen. 
 
Erstatningsnævnet dispenserer alene fra kravet om politianmeldelse, hvis følgende krav er opfyldt: 

 Der foreligger en entydig skriftlig udtalelse fra skolelederen om, hvilke konkrete og 
individuelle hensyn af pædagogisk og/eller behandlingsmæssig art, som taler imod 
anmeldelse. Der skal derudover være en beskrivelse af episodens faktiske omstændigheder 
Udtalelsen bør udarbejdes inden 72 timer fra hændelsen, for at klarlægge om der er 
argumenter for at fravige kravet om politianmeldelse. Udtalelsen bør udarbejdes i et 
samarbejde mellem skoleleder og den ansatte lærer.  

 
Udtalelsen bør indeholde følgende oplysninger: 

 Dato for episoden 

 Beskrivelse af hvor episoden fandt sted 

 Skadevolders navn 

 Skadelidtes navn 

 En udførlig beskrivelse af episoden 

 En beskrivelse af de konkrete individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige 
hensyn, der gør, at hændelsen ikke er politianmeldt. Der må ikke være tale om generelle 
hensyn. Se eksempler under afsnit 2 og 3 i vejledningen. 

 Eventuelle vidners navn. Hvis der har været vidner til hændelsen, så skal vidnerne lave en 
beskrivelse af hændelsen. Vidnebeskrivelsen vedlægges udtalesen. 

 Skolelederens underskrift 
 

 



 

 

*** 
 
Det skal understreges, at uanset om der er indgivet en politianmeldelse, så skal der også indgives 
en ansøgning om offererstatning, som afleveres til politiet. Ansøgningen om offererstatning skal 
senest være indgivet 2 år efter tilskadekomsten. Ansøgning om erstatning kan gives via blanket på 
http://www.erstatningsnaevnet.dk/da/Blanketter.aspx  
 
Lav procedure og et skema i MED-/Samarbejdsudvalg 
Det er Skolelederforeningens anbefaling, at der i Skolens Med-udvalg bliver taget stilling til 
vejledningen for at sikre proceduren på skolerne lever op til vejledningens krav i sager vedrørende 
vold eller trusler. 
 
Med venlig hilsen 
 
Skolelederforeningen 

http://www.erstatningsnaevnet.dk/da/Blanketter.aspx

