
Clemens Saers 
Lillevannsveien 51 d 
0788 Oslo 

Direkt0r for Utdanningsetaten i Oslo Astrid Se~gnen 
Stmmsveien 1 02 
0663 Oslo 

Void i Osloskolen, eventuelle tiltak. 

Mitt navn er Clemens Saers. Jeg er lektor pa Oslo Handelsgyrnnasium. Den IS.mai 2014 ble 
jeg utsatt for grov void fra en elev. Jeg var i en undervisningssituasjon da angrepet fant sted. 
Angrepet har skadet mitt strupehode og min stemme. Fra medio september har jeg veert helt 
arbeidsuf0r. NA V har bekreftet dette som en yrkesskade. Rektor har politianmeldt hendelsen. 

Dette er bakgrunnen for at jeg 0nsker a ra svar pa noen Sp0rsmal fra Dem som Ieder for 
skolene i Oslo. Jeg ber at saken ikke blir sendt til bake til rektor Trond Lien ved OHG, da jeg 
allerede har hatt samtaler med ham om temaet. 

Vi som arbeider i den videregaende skole, har dessverre erfaring med jevnlige episoder der 
elever ved sin adferd sprer frykt og/eller er direkte voldelige. Det er grenser for hva en Jeerer 
kan handtere av slik adferd og samtidig ha fokus pa trygg Jeering for klassen generelt. 
Slik situasjonen er i dag i Den videregaende skole i Oslo, finnes det ikke et eget tilbud for 
elever som har en adferd som oppfattes som, eller som er fysisk voldelig. Disse elever blir satt 
inn i alminnelige klasser der verken Jeerer eller elever har kjennskap til den fare som kan 
knyttes til slik utagerende adferd. Med hensyn til den eleven som angrep meg, hadde skolen 
iverksatt tiltak veda ansette en securitasvakt, som man intemt kalte for "milj0arbeider" . 
Elever og leerere blir sjelden eller aldri orientert av skoleledelsen om faren ved slike elevers 
adferd. Det begrunnes med at man har taushetsplikt. I andre etater som helsevesenet, 
brannvesenet, fengselsvesenet mv. er det normal prosedyre a informere de ansatte om 
presumptivt farlige situasjoner. 

Vii Utdanningsdirekt0ren Iegge til rette for at det blir gitt et tilbud til elever med utagerende 
og farlig adferd, slik at de ikke gar i vanlige klasser? 

Hvis det ikke Jar seg gj0re etter dagens ordning og ressursbruk, vii Utdanningsdirekt0ren 
orientere ansvarlige skolepolitikere i Oslo om at et slik behov er ne~dvendig for a sikre trygge 
arbeidsforhold bade for elever og for ansatte? 

Vii Utdanningsdirekt0ren se~rge for at ansatte ved ber0rte skoler til enhver tid blir informert 
om elever som har skadet eller kan komme til a skade medelever og/eller Jeerere? 

Oslo, 24.mars 2015 
Med hilsen 

Clemens Saers 



Clemens Saers 
Lillevannsveien 51 d 
0788 Oslo 

Direkt0r for Utdanningsetaten i Oslo 
Astrid S0gnen 
Str0msveien l 02 
0663 Oslo 

Void i Osloskolen, eventuelle tiltak, purring. 

Jeg viser til vedlagt kopi av brev til Dem av den 24.mars og etterlyser et skriftlig svar takk. 

Oslo, 15 .april 2015 
Med hilsen 

Clemens Saers 
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Unntatt offentlighet 
Ot'fl § 13jff\'l § 13 forstc lcdd nr I 

Duto: 20.04.20 15 

Arkivkodc: 

Hcnvendelse om tiltak mot void @ Clemens Saers 

Det vises til din henvendelse om void i Osloskolen og eventuelle tiltak, datert 24. mars d.a. og 
mottatt her den 3 I. mars. 

Arbeidstakcr skal ife lge arbeidsmilje lovens regler, sa Jangt deter mulig, beskyttes mot void, 
truster og uheldige be lastninger som fe lge av kontakt med andre. Hvilke tiltak som ska l 
iverkseues rna ifo lgc lovens forarbeider vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Det rna her 
foretas en konkret risikovurdering av de enkelte til fe ller. Det er ingen plikt til a iverksette et 
lu?Jya e sikkerhctsniva enn dct som f0lger av en slik konkret risikovurdering. Om og i sa fall 
hvi lke ansatte som skal infonneres om srerskilt utagercnde clever pa en skole, er derfor ikke 
noe som kan besvares generelt, men vii matte vurderes konkret i den enkelte sak. 

Aile ledere og verneombud gis for evrig obligatorisk opplrering i grunnkurs i arbeidsmilje, dcr 
det fokuseres mye pa risikovurdcring av blant annet utagcrende e lever. Risikovurderingen skal 
foretas fer skolestart. 

Nar dct gjelder sp0rsm;Uet ditt om a Iegge til rette for at det skat bli gitt tilbud til elever med 
utagerende og farlig adferd, slik at de ikke gar i vanlige klasscr, vii Utdanningseta ten orientere 
om regler for inntak til videregaende opplrering, regler om vurdering i orden og ad ferd og om 
reglene for bortvis ing og tap av rettigheter. 

Elever som har fullfert grunnskolen eller tilsvarende opplrering har etter s0knad rett til tre ars 
heltids videregaende opplrering. Elevene har rctt til inntak pa ett av tre utdanningsprogram. Yed 
tildeling av plasser blir plassene fordelt etter innrakspoeng. Det er egne bestemmelser for inntak 
av elever med fortrinnsrett, blant annet fo r elever som har stort behov for spesialundervisning. 

Aile skoler skat ha et ordensreglement. Ordensreglementet inneholder bestemmelser om 
elevenes rcttigheter og plikter, dvs. hvordan eleven skal oppf0re seg overfor medelever, lrerere 
og andre tilsatte i og utenfor opplreringen . 

Ordensregle mentet fastsetter at elever som alvorl ig eller tlere ganger bryter reglementet, kan 
vises bort i inntil fern dager. Nar en e lev vedvarende har vist en oppferscl som i alvorlig grad 

Uldllnnin~l:alen BcsokSJdresse: Tclcfon: 02 I 80 Org.nr.: 97682003 7 
Stromsveien I 02 T dcfaks: 22 65 79 71 
0663 OSLO 
l'osLJdrcssc:: postmonJk@'udc.oslo.kommunc.no 
Pb 6 1 :?7 Euc:rstad. 060~ OSLO "ww.ude.oslo.kommune.no 



gar utover orden og arbeidsro pa skolen, cller nar en e lev i a lvorlig grad fors0mmer pliktene 
sine, kan e leven vises bort for resten av aret. 

Det er imidlertid viktig a merke seg at f0r det blir gjort vedtak om bortvising eller tap av 
opplreringsren, skat skolen vurdere om deter mulig a bruke andre hjelpe- e llcr refsingstiltak. 

Med hilsen 

Astrid Segnen 
direkror 

Ookumentet er elektrooisk godkjent 

2 

Anne Tveitan Ferignac 
avdelingsdirekt0r 



Clemens Saers 
Lillevannsveien 51 d 
0788 Oslo 

Direkt0r for Utdanningsetaten i Oslo 
Astrid S0gnen 
Str0msveien I 02 
0663 Oslo 

Void i Osloskolen, en tilbakemelding 

Jeg viser til brev til Dem av 24.mars og 15.apri l 2015 og Deres svar av 20.april2015. 

Svaret fra Dem er utforrnet av en av Deres ansatte, konsulent Astrid Svele. Saken er blitt 
elektronisk ekspedert, og det er uklart for meg om De er kjent med innholdet i svarbrevet, 
fordi brevet fra Dem ikke svarer pa de sp0rsmal jeg har stilt. 

Deres brev ble mottatt av meg i en apen konvolutt uten at det var underskrevet av Dem. Saken 
er merket "unntatt offentlighet". 

Svaret fra Utdanningsetaten er satt sammen av en rekke momenter sam i star grad gar utenom 
de sp0rsmal jeg sti ller. Jeg vii gj0re oppmerksom pa at jeg ikke er journalist, men en lektor 
sam har vrert ansatt i Osloskolen siden 1992. Derfor er jeg selvf0lgelig kjent med forhold sam 
vemeombud, ordensreglement mv. Mine sp0rsmal tar utgangspunkt i at dagens ordninger har 
apenbare og dokumenterbare svakheter sam det b0r rettes pa. Ansvaret for bl.a. den alvorlige 
hendelse sam De kan lese om i www.nettavisen.no (s0k pa Saers), er til syvende og sist 
Deres. Sam skolesjef er De ansvarlig for de ansatte i Osloskolen, og for at aile har et HMS
milj0 sam er trygt og i overensstemmelse med Arbeidsmilj0loven. Jeg vii minne om alvoret i 
denne saken; jeg ville trolig ha vrert d0d, hvis ikke en av mine elever hadde grepet inn og 
forsvart meg ved a sla angriperen med en kost etter at jeg var blitt bevisst10s, og derrned 
oppnadde hun at gjemingsmannen slapp strupetaket. 

Rektorene handler, sam De kjenner til, innenfor gitte 0konomiske rammer og regler. Hvis 
skolen i Oslo drives slik at man utsetter for eksempel elever og lrerere for fare, b0r De sam 
skolesjef straks vurdere tiltak slik at u0nskede helsefarlige hendelser ikke gjentar seg. Deres 
svarbrev til meg oppfatter jeg slik at De ikke er dette ansvar bevisst, noe sam jeg sam ansatt 
opplever sam problematisk. 

Jeg vii be Dem a svare mer presist pa mine Sp0rsmal. Yidere ber jeg Dem a fjeme "unntatt 
offentlighet" pa det forrige brev og i det f0lgende Ia vrere a merke Deres svar pa dette brev 
med "unntatt offentlighet". 

Jeg ser fram til a h0re fra Dem! 

Oslo den 5.mai 2015 

Clemens Saers 



Oslo kommune 
Utdanningsetaten 

Clemens Saers 
Lillevansvn. 51 d 
0788 OSLO 

Dato: 15.05.2015 

Deres ref: Var ref(saksnr): 

14/05960-7 

Svar pa henvendelse 

Saksbeh: Arkivkode: 

Astrid M. Svele, 23467263 

Det vises til tidligere korrespondanse, sist ditt brev datert 5. mai i ar. 

Etatens elektroniske saksbehandlingssystem innebrerer elektronisk godkjenning. Siden du har 
henvendt deg til etatens direkt0r, vii det vrere andre som saksbehandler din henvendelse, men 
slik at direkt0ren har gjennomlest/godkjent korrespondansen med deg. 

Et godt og trygt arbeidsmilj0 er noe vi som arbeidsgiver tar pa alvor og er svrert opptatt av. Det 
er grunncn til de mange tiltak og prosedyrer som er iverksatt for best mulig a forebyggc void og 
trusselhendelser. Vi har ikke srerskilt redegjort for vare tiltak og prosedyrer, da disse er 
omfattende. Men at du, pa tross av de forebyggende tiltakene, opplevde en slik hendelse, og 
med de konsekvenser dette har tatt for deg, er svrert leit og beklagelig. 

Du stiller tre sp0rsmal i ditt f0rste brev. Nar det gjelder de to f0rste sp0rsmalene om tilbud til 
elever med utagerende atferd utover a ga i vanlige klasser, er dette komplekse sp0rsmal som det 
ikke finnes enkle l0sninger pa. Hvert enkelt tilfelle rna behandles for seg. I vart brev til deg den 
20. april har vi derfor redegjort for rammeverket som slike saker rna handteres innenfor. Nar 
det gjelder ditt siste sp0rsmal mener vi ogsa dette er besvart i vart brev av 20. april. I tillegg 
kan opplyses at det ikke er noen generell prosedyre for intern informasjon til ansatte om srerlig 
utagerende elever. Vi vii imidlertid se nrermere pa om skolene b0r ta inn denne tematikken i sin 
beredskapsplan. 

Du skriver at du ikke 0nsker at var korrespondanse skal vrere unntatt offentlighet. Vi legger da 
til grunn at du med dette samtykker til at personlige opplysninger om deg som matte fremga av 
korrespondansen ikke er unntatt offentlighet etter offl. § 13, jf. fvl. § 13. 

Nar det gjelder din opplysning om at konvolutten du mottok fra oss var apen, beklager vi dette. 
Konvolutter skal vrere lukket, og dette tilfellet vi i derfor bli rapportert videre til var 
svartjeneste. 

Vi vii gjerne ta invitere deg til et m0te i Utdanningsadministrasjonen, Stramsvn. 102, den 21. 
mai 2015, klllOO. Dersom m0tetidspunktet ikke passer, ber vi om at du sier fra om dette innen 
den 19. mai til Astrid M. Svele, epost: astrid.merethe.svele@ude.oslo.kommune.no. 

Utdanningsetaten Bcs0ksadressc: 
Strornsvcicn I 02 
0663 OSLO 

Tclefon: 02 180 
Telefaks: 22 65 79 71 

Org.nr.: 976820037 

Postadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no 
J>b 6127 Etterstad, 0602 OSLO www.ude.oslo.kommune.no 



Med hilsen 

Astrid Segnen 
direkt0r 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

2 

Anne Tveitan Ferignac 
avdelingsdirekter 



~te med skoledirekt~r Astrid S~gnen, HR-direkt~r Anne Ferignac og 
ytterligere en representant for skoleetaten den 24 .6. 2015 

Clemens var invitert av skoleetaten for a utdype sine synspunkter, som han hadde fremf0rt i to 
brev om void i Oslo-skolene. Han redegjorde samtidig om sin egen erfaring fra overfallet mot 
ham 14. mai 2014. 

Clemens forta lte at pa mmet med rektor dagen etter overfallet kom ogsa en representant for 
skoleetaten, jurist Ingeborg Holm. Hun ga uttrykk for at det var Clemens feil at eleven var 
blitt voldelig fordi Clemens hadde provosert ham veda dytte ham ut av klasserommet. 
Ferignac benektet at Holm hadde sagt dette. Clemens papekte at hun ikke var til stede og ikke 
hadde f0rstehands kunnskap om det som ble sagt pa mmet. 

S0gnen beklaget at Clemens var blitt skadet og senere sykemeldt. Clemens spurte S0gnen om 
hvem som hadde ansvaret for at han ble overfalt. Da han ikke fikk noe svar pa det, sa han at 
skolen hadde en sa farlig elev at to "miljeJarbeidere" fra et vaktselskap var satt til a passe pa 
ham. Likevel ble verken elever eller lrerere informert om denne farlige e leven. Clemens spurte 
S0gnen om ikke bade elever og ansatte hadde krav pa a ta kunnskap om sa farl ige elever. 
S0gnen svarte at det var noe den enkelte skole vurderte fra sak til sak, bl.a. ut fra hensyn til 
den farlige elevens personvem. 

Clemens redegjorde for at han etter overfallet ikke hadde tatt noen stmte verken fra skolens 
Jedelse, vemeombud, fagforeninger eller skoleetaten. Han spurte S0gnen om ikke skoleetaten 
f0lte noe ansvar i denne saken. S0gnen ville ikke svare pa det, selv om Clemens gjentok 
sp0rsmalet. 

I l0pet av mmet fikk Clemens ingen uttalt st0tte fra skoleetaten, bortsett fra at S0gnen ga 
uttrykk for at osloskolene sto overfor store utfordringer. Hun sa: "Situasjonen er sa ille i 
enkelte bydeler at vi kan sammenligne oss med Sverige og Frankrike". 

M0tet fikk ingen konklusjon, og Clemens var skuffet over at skoleetaten ikke vi lle pata seg 
noe ansvar for det som hadde skjedd med ham. 

Oslo 24.6.20 15 



Clemens Saers 
Lillevannsveien 51 d 
0788 Oslo 

Direkt0r for Utdanningsetaten i Oslo 
Astrid S0gnen 
Stmmsveien 102 
0663 Oslo 

Ansvar 

God dag. Dette er Clemens Saers, lektor ved Oslo Handelsgymnasium, Oslo. 
Jeg viser til et I11.0te vi hadde for akk.urat et Ar siden pa Str0msveien 102, 11 etasje sammen 
med personalsjefen, hrns-sjefen og min bisitter Knut Lindh. 

Jeg spurte Dem om De som etatsleder tok ansvar for det som skjedde med meg pa Oslo 
Handelsgymnasium den 15.mai 2014. Overfall fra fern elever og skade pa strupehode mens 
jeg var midt i en undervisningstime. De valgte a Ia vrere a svare. Na har De hatt et ars 
betenkningstid pa mitt sp0rsmat. Jeg finner derfor tiden moden for at De svarer med skriftlig 
og innen den ! .august 2016 hvorvidt De som etatsleder tar ansvar for det som rarnmet meg pa 
min arbeidsplass den 15.mai. 2014. 

Oslo 24.06.2016 

Clemens Saers 



Oslo kommune 
U tdanningsetaten 

Clemens Saers 
Lillevannsveien 51 d 
0788 OSLO 

Deres ref: Var re f(saksnr): 

14/05960-9 

Din henvendelse av 24.06.2016 

Dato: 15.08.2016 

Saksbeh: Arkivkode: 

Astrid M. Svele, 48990145 

Det vises til ditt brev den 24. juni i ar, mottatt her den 30. juni. 

Som direkt0r for etaten har jeg et ansvar for a pase at de ansatte har fullt forsvarlig arbeidsmilj0 
iht arbeidsmilj0loven. Som du ble forklart i vart mme har etaten iverksatt mange tiltak for best 
mulig a forebygge vo id og trusselhendelser. A erkjenne et ansvar for din konkrete skade, pa 
tress av de forebyggende tiltakene, kan jeg ikke. At du pa tress av disse opplevde en slik 
hendelse, og med de konsekvensene det har tatt for deg, er som sagt svrert leit og beklagelig. 

Med hilsen 

Astrid S0gnen 
direkt0r 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

Anne Tveitan Ferignac 
avdelingsdirekt0r 
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