
Tiltaksplan mot seksuelle krenkelser ved …………………(skolenavn) 

Dersom skolen har tilknytning til et kirkesamfunn, en kristen organisasjon eller annen gruppering med en godt 

utbygd organisasjon, er det sannsynlig at skolen kan støtte seg på ressurspersoner og ressursdokumenter for 

dette feltet i organisasjonen(e) bak skolen.  

Eksempelvis foreligger det et relativt omfattende dokument (Retningslinjer for håndtering av seksuelle 

krenkelser) utgitt av Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Indremisjonsforbundet og Det Norske 

Misjonsselskap. Alle disse er store ”skoleeiere”. KFF har tillatelse til å bruke dette dokumentet utad, det kan fås 

ved henvendelse til KFF. 

 

Innledning: 

Hensikten med denne tiltaksplanen mot seksuelle krenkelser er å gjøre det klart at ingen 

former for seksuelle krenkelser vil bli tolerert ved ……………………… (skolens navn). 

Tiltaksplanen omfatter alle som har sitt virke ved …………. og den omfatter alle relasjoner 

som oppleves som seksuelt krenkende enten det er relasjonen ansatt/elev, elev/elev eller 

ansatt/ansatt.  

 

Planen reflekterer to sett av verdier: 

1. Et kristent menneskesyn og verdigrunnlag 

Forbudet mot seksuelle krenkelser ved ……………(skolens navn) bygger på et kristent 

menneskesyn og verdigrunnlag.  Det innebærer blant annet at 

• alle mennesker er skapt i Guds bilde 

• menneskelivet har uendelig verdi 

• alle mennesker er likeverdige og har samme grunnleggende rettigheter, uavhengig av 

rase, kjønn, alder og posisjon i samfunnet 

• intet menneske skal behandles som et middel for å oppnå bestemte mål 

• kristen etikk forkaster all fornedrelse og krenkelse av menneskeverdet, menneskets 

integritet, identitet, ansvarlighet og grunnleggende rettigheter. 

 

2. Lovkrav/samfunnet krav 

Straffelovens kapittel 19 snakker om seksuelle forbrytelser av tre alvorlighetsgrader: seksuelt 

krenkende atferd, seksuelle handlinger og seksuell omgang. Det er straffbart å skaffe seg 

seksuell omgang ved ”misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold”, og det er 

straffbart å ha seksuell omgang med mindreårige under 16 år (Straffelovens §§  193, 195 og 

196). 

Likestillingsloven favner videre og sier at det ikke er tillatt å utsette en annen for seksuell 

trakassering. "Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er 

plagsom for den oppmerksomheten rammer.  Seksuell trakassering regnes som 

forskjellsbehandling på grunn av kjønn.  Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner og 

utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og å søke å hindre at seksuell trakassering 

skjer innenfor sitt ansvarsområde." (Likestillingsloven § 8) 

 

 



Hva er seksuelle krenkelser? 

Det er den som oppfatter seg krenket som avgjør om ordene eller handlingen kan aksepteres 

eller oppleves som krenkende. 

Seksuelle krenkelser er et mer omfattende begrep enn seksuell trakassering og dreier seg om 

alt fra verbale hentydninger til voldtekt. Med seksuelle krenkelser menes at den som har størst 

makt i en relasjon mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, anvender en seksualisering 

av relasjonen på en slik måte at den andres intimitetsgrenser blir krenket. 

 

Forebyggende tiltak 

Rektor har ansvar for å forebygge at seksuelle krenkelser skjer ved skolen.  Sammen med 

rektor har ledere på alle nivåer ansvar for å forebygge seksuelle krenkelser ved sin avdeling 

og for å ta alle henvendelser om slik adferd alvorlig, samt bidra til å bygge ned terskelen for at 

både den som blir utsatt for seksuell krenkelse, og de som ved observasjon får mistanke om 

slik krenkelse, sier fra. 

Det beste forebyggende arbeidet er å ta opp temaet jevnlig, både med elever og med ansatte. 

Alle skal vite om tiltaksplanen og relevante deler av prosedyrene mot seksuelle krenkelser – i 

den grad og form som er relevant ut fra alderen på elevene.  Dette skjer mer spesielt, konkret 

og detaljert, overfor veiledere på ulike nivåer. 

Rektor har ansvar for at det finnes kontaktpersoner som den som opplever seg utsatt for 

seksuell krenkelse kan henvende seg til, samt at det finnes rutiner for hvordan slike saker 

behandles. 

Den som opplever seg utsatt for seksuell krenkelse kan henvende seg til: 

• For elever: Kontaktlærer, sosiallærer, eller helsesøster. 

• For ansatte: Rektor/adm.leder/verneombud. 

 

Rutiner for hvordan saker som går på seksuell krenkelse skal behandles: 

• (Skolenavn)……………… vil at den som opplever seg utsatt for seksuell krenkelse blir 

ivaretatt på en god måte, slik at det å ta opp saken ikke blir en ytterligere belastning. 

• Den som opplever seg utsatt for seksuell krenkelse (ev. sammen med sine forsatte eller 

annen voksen person), tar saken opp med kontaktpersonen som formidler saken til rektor.  

Videre saksbehandling foretas av skolens ledelse ved rektor etter vedtatte rutiner.   

• Saker som går på seksuell krenkelse behandles strengt konfidensielt.  Slike saker kan 

imidlertid ende som alvorlige disiplinærsaker, og når en sak er reist, må den derfor 

behandles skriftlig ( dvs. skriftlig dokumentasjon på hendelsesforløpet, møtereferater, 

osv.) 

 

 Informasjonshåndtering 

Målet er  

a) At de ansvarlige gir korrekt og sannferdig informasjon om saker som behandles i 

skoleorganisasjonen til berørte grupper og personer, og om nødvendig til media.  

b) At ulike instanser i skoleorganisasjonen og evt. andre berørte organisasjoner får 

nødvendig informasjon. 



c) At skoleorganisasjonen er forberedt og i forkant når det gjelder informasjon til media. 

d) At taushetsplikten overholdes. 

 

Grunner til å informere 

Informasjon om seksuelle krenkelser skal bare gis til de som krenkelsene på en eller 

annen måte angår. En må vurdere hvilke enkeltpersoner eller grupper som trenger 

informasjon ut fra følgende grunner:  

a) Hindre ryktespredning ved å gi en kortfattet og sannferdig informasjon til det miljøet 

en vet likevel kommer til å få kjennskap til saken. 

b) Gjøre det mulig for andre som kan ha opplevd krenkelser å komme fram med sine 

erfaringer. 

c) Sørge for at de som har brukt krenker som leder i frivillige verv, eksempelvis i skolens 

”eierorganisasjon”, er kjent med saken.  

 

 Prosedyre 

Rektor er ansvarlig for all informasjon etter vedtatte rutiner. 

Informasjon internt i skoleorganisasjonen 

a) Avklare hvilke berørte parter internt i skoleorganisasjonen som trenger informasjon 

når en sak er under behandling og når en sak er avsluttet.  

b) Sikre at adekvat informasjon blir gitt til rett tidspunkt.  

c) Avklare innholdet og omfanget av informasjonen til ulike grupper og personer.   

 

Informasjon eksternt 

a) Sikre at andre berørte organisasjoner og instanser (for eksempel annen arbeidsgiver) 

får nødvendig informasjon.  

 

Informasjon overfor media 

a) Hvis en sak er alvorlig og det er fare for at informasjon kan lekke ut, bør en være 

forberedt på å møte media. En bør for eksempel forberede en pressemelding som kan 

ligge klar. 

b) Rektor eller en annen utpekes som kontaktperson til pressen. Ingen andre uttaler seg til 

pressen. 

 

 

Vedtatt i styret for ……………….. Dato…………………. 

 

 


