Møte med skoledirektør Astrid Søgnen, HR-direktør Anne Ferignac og
ytterligere en representant for skoleetaten den 24.6. 2015

Clemens var invitert til skoleetaten fordi de ville høre hans versjon av det som skjedde på
Oslo Handelsgymnasium da Clemens ble overfalt.
Clemens fortalte at på møtet med rektor dagen etter kom også en representant for skoleetaten,
jurist Ingeborg Holm, som ga uttrykk for at det var Clemens feil at eleven var blitt voldelig
fordi Clemens hadde provosert ham ved å dytte ham ut av klasserommet. Ferignac benektet at
Holm hadde sagt dette. Clemens påpekte at hun ikke var til stede og ikke hadde førstehånds
kunnskap om det som ble sagt på møtet.
Søgnen beklaget at Clemens var blitt skadet og senere sykemeldt. Clemens spurte Søgnen om
hvem som hadde ansvaret for at han ble overfalt. Da han ikke fikk noe svar på det, sa han at
skolen hadde en så farlig elev at to "miljøarbeidere" fra et vaktselskap var satt til å passe på
ham. Likevel ble verken elever eller lærere informert om denne farlige eleven. Clemens spurte
Søgnen om ikke både elever og ansatte hadde krav på å få kunnskap om så farlige elever.
Søgnen svarte at det var noe den enkelte skole vurderte fra sak til sak, bl.a. ut fra hensyn til
den farlige elevens personvern.
Clemens redegjorde for at han etter overfallet ikke hadde fått noen støtte verken fra skolens
ledelse, verneombud, fagforeninger eller skoleetaten. Han spurte Søgnen om ikke skoleetaten
følte noe ansvar i denne saken. Søgnen ville ikke svare på det, selv om Clemens gjentok
spørsmålet.
I løpet av møtet fikk Clemens ingen uttalt støtte fra skoleetaten, bortsett fra at Søgnen ga
uttrykk for at osloskolene sto overfor store utfordringer. Hun sa: "Situasjonen er så ille i
enkelte bydeler at vi kan sammenligne oss med Sverige og Frankrike".
Møtet fikk ingen konklusjon, og Clemens var skuffet over at skoleetaten ikke ville påta seg
noe ansvar for det som hadde skjedd med ham.
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