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Vedrørende henvendelse om fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
for lærere. 

Vi viser til henvendelse, datert 2. februar og mottatt hos oss 10. februar, til 
Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Undertegnede er bedt·om å svare på denne. 

Utdanningsforbundet jobber kontinuerlig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for lærere. 

Vold og trusler om vold overfor lærere er et stort problem som det er helt nødvendig å komme 
i rette med for å sikre læreres lovbestemte rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
Utdanningsforbundet arbeider med dette i ulike sammenhenger så som i opplæring og kurs, i 
Utdanningsforbundets politiske organer, gjennom kontakt med arbeidsgivere, i den 
avtalefestede medbestemmelse og for øvrig i vår myndighetskontakt. 

Våre tillitsvalgte har en viktig rolle som deltakere i partssamarbeidet der de sammen med 
ledelsen og vernetjenesten følger opp arbeidsmiljøloven inklusive forskriften vedrørende 
beskyttelse mot vold og trusler om vold. Vi skolerer våre tillitsvalgte i dette jevnlig. 

Kontakt med politiske partier og representanter er også viktig for oss når det kommer til 
påvirkning av hvordan lover og forskrifter utformes. 

Utdanningsforbundets overordnede politikkdokument, Vi utdanner Norge, forplikter vår 
organisasjon til å arbeide for at lærere beskyttes mot vold og trusler om vold. Vi utdanner 
Norge peker på den klare forbindelse mellom læringsmiljø og arbeidsmiljø og at lærernes 
arbeidsmiljø og rettssikkerhet må ivaretas også i denne sammenhengen. 

Fordi arbeidet for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for lærerne står så sentralt i vår 
organisasjon, var det naturlig å inngi et støtteskriv til retten da din sak stod for Borgarting 
lagmannsrett. Vi viser til støtteskrivet som klart gir uttrykk for våre synspunkter og vår støtte j
anledning saken. 
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