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Ungdommer rystet etter politiøvelse
Fem mindreårige ungdommer ved Holtet videregående skole deltok på en politiøvelse i

regi av Den kongelige politieskorte. De kom ut av øvelsen både rystet og med skader. -

Ganske sjokkert, sier rektor.

POLITIØVELSE: I forrige uke ble det arrangert en politiøvelse på Majorstua politihus, i regi av Den
kongelige politieskorte, der fem 16 år gamle ungdommer deltok som markører. I etterkant har samtlige
fem elever opplevd øvelsen som rystende. Foto: Frank Karlsen / Dagbladet
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Det som i utgangspunktet var ment som en lærerik og spennende politiøvelse, ble en

svært ubehagelig situasjon for de fem ungdommene som deltok som markører.

Dagbladet kan i dag fortelle at det i forrige uke ble arrangert en politiøvelse på Majorstua

politihus, i regi av Den kongelige politieskorte, der fem 16 år gamle ungdommer deltok

som markører.

Der har ungdommene blitt utsatt for �ere øvelser som de ble ekstremt rystet av.

Alle ungdommene er elever ved Holtet videregående skole i Oslo. Dagbladet har valgt å

anonymisere skolelinja av hensyn til de involverte ungdommene.

- Jeg kan ikke gå inn på detaljer om hva som skjedde på øvelsen. Elevene har blitt utsatt

for øvelser med momenttrening som er langt over det som vi anser som akseptabelt.

Det sier rektor ved Holtet videregående skole, Kathrine Reine, til Dagbladet.
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Måtte til legevakta

- Når vi ser hva slags type øvelse dette har vært er vi ganske sjokkerte, sier rektoren.

Reine ønsker ikke å gå i detaljer om hva som har skjedd under politiøvelsen, men

Dagbladet har fått opplysninger fra en annen kilde som kjenner til hva som pågikk under

øvelsen. Dagbladet kjenner identiteten til kilden, men vedkommende ønsker å være

anonym.

Samtlige av de fem ungdommene har vært på legevakta for å dokumentere skader som

de har blitt påført under øvelsen.

Ungdommene skal blant annet ha fått blåmerker, sår og stikkskader fra kanyler, etter

det Dagbladet får opplyst.

- Alle skadene er registrert hos legevakten, og skolen følger også opp med

skademelding, sier Reine.

Hun opplyser at skolen har vært i dialog med elevene og deres foresatte, og hun sier

til Dagbladet at elevene er svært preget etter det de har blitt utsatt for.

LES OGSÅ

Politibetjenter danset med russen - saken henlagt
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- Ungdommene oppleves som rystet og berørt.

Anmelder saken

Øvelsen ble ikke arrangert som et initiativ fra skolen, men elevene fikk likevel gyldig

fravær for å delta på denne øvelsen.

ANNONSE

RYSTET: Rektor Kathrine Reine ved Holtet videregående skole sier at ungdommene har vært
rystet etter hendelsen. Foto: Privat
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I ettertid er Dagbladet kjent med at flere av de involverte har anmeldt saken.

- Vi har besluttet å anmelde saken. Skolen kommer til å anmelde Den kongelige

politieskorte, sier Reine til Dagbladet fredag formiddag.

Hun opplyser at skolen har anmeldt saken fredag.

Dagbladet har vært i kontakt med spesialenheten som ikke ønsker å uttale seg om

saken på nåværende tidspunkt.

- Vi kan verken bekrefte eller avkrefte at vi har mottatt anmeldelser i denne saken av

hensyn til taushetsplikt, sier Alexander Fotland Iversen, påtalefaglig etterforskningsleder

i Spesialenheten, til Dagbladet.

Politiet beklager
Reitan sier at politiet, skolen, ungdommene og de foresatte har vært i en tett dialog etter

øvelsen.
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- De har beklaget hendelsene og vi skal ha et møte med politiet, foresatte og elever til

uka, sier rektoren.

Hun opplyser at politiet skriver i beklagelsen at de ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til

deres unge alder.

- Vi vil i dagene som kommer følge opp elevene og etterstrebe at de får tilstrekkelig hjelp

gjennom skolehelsetjenesten. Målet med møtet med politiet er å bidra til at

ungdommene også får sjansen til å reetablere en god relasjon med politiet.

Legger seg �at

I en e-post til Dagbladet innrømmer seksjonsleder Roy Hagen-Larsen ved Den kongelige

politieskorte, som er en del av Oslo politidistrikt, at politiet ikke har opptrådt slik de

skulle.

- Oslo politidistrikt synes det er svært leit at elevene �kk en dårlig opplevelse av

treningen. Meningen var at dette skulle være inspirerende, spennende og gi

læringsutbytte for begge parter. Her har vi ikke opptrådt slik vi skulle, skriver Hagen-

Larsen.

LES OGSÅ
PST frykter for demokratiet

PST
frykter
for
demokratiet

ANNONSE

AH MENYPLUSS E-AVIS TIPS OSS KJØP PLUSS!

https://www.dagbladet.no/nyheter/pst-frykter-for-demokratiet/73471628
https://www.dagbladet.no/
https://www.dagbladet.no/pluss
https://www.dagbladet.no/eavis
https://www.dagbladet.no/info
https://www.dagbladet.no/kjop-pluss


06.11.2021, 17:20 Ungdommer rystet etter politiøvelse

https://www.dagbladet.no/nyheter/ungdommer-rystet-etter-politiovelse/74549506?fbclid=IwAR1TNDoxGfBVUC2btHcfmS2E_UDXlBsslOKmRx8… 7/18

Han informerer om at politiet har bedt om å få møte elevene og deres foresatte for å

forklare seg og beklage hendelsen direkte ovenfor dem.

- Oslo politidistrikt har allerede sendt et skriv til elevene og deres pårørende, samt

skolen, og beklager på det sterkeste opplevelsen de fem elevene hadde som markører

for politiets medic-trening, skriver Hagen-Larsen til Dagbladet.

ANNONSE

- BEKLAGER: Seksjonsleder Roy Hagen-Larsen ved Den kongelige politieskorte, som er en del av
Oslo politidistrikt, sier til Dagbladet at politiet ikke har opptrådt slik de skulle under politiøvelsen.
Foto: Frank Karlsen / Dagbladet
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Han forklarer at politiet har brukt de samme treningsmetodene på ungdommene som

de vanligvis gjør med andre markører fra blant annet Politihøgskolen,

førstegangstjenesten og ambulansetjenesten.

- Det var faglig begrunnet at vi ønsket å trene med ungdom, men vi ser at vi ikke tok

tilstrekkelig hensyn til markørenes unge alder, skriver seksjonslederen.

- Vil endre rutiner

Han innrømmer at det burde ha blitt gitt mer og bedre informasjon og forklaringer i

forkant av øvelsene, slik at markørene så detaljert som mulig forsto hva som skulle skje

underveis.

- I tillegg skulle det vært innhentet et tydeligere samtykke i forkant. Vi ser klart at å

innhente samtykke underveis ikke fungerer for en så ung markørgruppe, skriver han.

LES OGSÅ
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Hagen-Larsen sier at politiet er kjent med at elevene har oppsøkt helse i etterkant av

øvelsene, og han sier at de er glade for at de fikk hjelp.

- Vi har uttrykt vår takknemlighet for at elevene i ettertid så tydelig har sagt fra om

hendelsen, Oslo politidistrikt vil endre på rutiner og retningslinjer slik at noe slikt som

dette ikke skjer igjen, skriver han.

Røpet hemmelig informasjon om kongens sikkerhet

Røpet hemmelig informasjon om kongens sikkerhet
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