INDIVIDET

– den enkelte underviser

Som underviser har du sjældent indflydelse på,
hvorvidt du i dit arbejde møder elever, studerende
eller kursister, der viser tegn på alvorlig mistrivsel.
Det er et vilkår i arbejdet; for nogle et dagligt fænomen, for andre noget, de oplever meget sjældent.

Eksempel:
En erhvervsskoles regler
om underretninger
Det er lærerens ansvar at underrette
ledelsen, hvis læreren får kendskab
til et af følgende forhold:
• Trusler
• Selvmordsrisiko
• Indtagelse og/eller salg af rusmidler på skolen
• Vold/voldsom adfærd
• Forhold, som kræver underretning
til kommunen vedrørende unge
under 18 år. Se boks nedenfor.
Det er ledelsens ansvar at reagere på
henvendelser angående de nævnte
forhold.

Det, du selv kan gøre for at forebygge negative
følger for arbejdsmiljøet, er blandt andet:
• At kende dit ansvar for at underrette ledelsen eller
andre, når du opdager tegn på alvorlig mistrivsel.
Se eksempel fra en erhvervsskole i tekstboksen.
• At stole på dine iagttagelser og agere på din
mistanke om problemer, der kræver professionel
hjælp.
• At opsøge kollegial og ledelsesmæssig sparring
om situationer, du er i tvivl om hvordan du skal
tolke eller håndtere.
• At opbygge kompetencer til at identificere og
støtte elever, studerende og kursister, der viser
tegn på mistrivsel. Der findes blandt andet flere
gode dialogværktøjer på området – se fx arbejdsmiljøweb.dk/mistrivsel.

Regler, du skal kende
Servicelovens paragraf 153
”Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund
til at antage:
1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11,
2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på
grund af de vordende forældres forhold, eller
3. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.”
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