Forslag til bestemmelse om bruk av tvang i opplæringsloven (NFU)
Skolen skal jobbe kontinuerlig med å forebygge behov for bruk av tvang, blant annet gjennom å sikre
et individuelt tilpasset opplæringstilbud, jf. Opplæringsloven § 1-3 og § 5-1, sikre et godt skolemiljø,
jf. Opplæringsloven kapittel 9A, og sikre kompetanse om forebygging av tvang hos alle ansatte i
skolen. Kompetanse om forebygging må oppdateres hvert år for alle ansatte i skolen.
Det kan benyttes skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, hvis det er reell fare for skade på person
eller vesentlig skade på eiendom. Skadeavvergende tiltak kan bare iverksettes når fare for skade ikke
kan avverges på mindre inngripende måte, og skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved
tiltaket.
Tiltak som iverksettes skal være tilpasset situasjonen og eleven, og skal være minst mulig
inngripende. Nedlegging skal ikke brukes som skadeavvergende tiltak.
Hvis eleven har behov for ro, skal eleven få tilgang til egnet sted. Eleven skal aldri låses inne eller
etterlates alene.
Dersom det blir benyttet skadeavvergende tiltak i nødsituasjon, skal rektor varsles. Varselet
behandles som varsel etter opplæringsloven § 9A-4 andre ledd og § 9A-5. Opplæringsloven §§ 9A-4
tredje til syvende ledd, 9A-5, 9A-6, 9A-13, 9A-14 og 9A-15 gjelder tilsvarende. De øvrige
bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9A gjelder så langt de passer.
Hendelsen skal straks dokumenteres skriftlig. Dokumentasjonen skal inneholde:
A. Elevens navn, tid og sted for hendelsen, og ansatte involvert.
B. Beskrivelse av situasjon og faglig vurdering av denne.
C. Beskrivelse av tiltak som ble iverksatt og faglig begrunnelse for disse.
D. Varighet av tiltakene.
E. Vurdering av om det kunne vært benyttet mindre inngripende tiltak.
F. Vurdering av hvordan situasjonen kunne vært unngått, og hvordan det skal jobbes med
forebygging fremover.
G. Begrunnelse for at vilkårene om bruk av tvang er oppfylt.
Dokumentasjonen skal sendes til kommunen eller fylkeskommunen, fylkesmannen og foresatte,
samme dag som tiltaket ble iverksatt.
For helserelaterte tiltak gjelder helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 for alle elever, uavhengig
av diagnose.
Departementet kan gi forskrift om bruk av skadeavvergende tiltak etter denne bestemmelsen.

