
Beredskabsplan i tilfælde af vold, trusler herom eller alvorlige seksuelle 

krænkelser  
 

Beredskabsplan i tilfælde af vold, trusler herom eller alvorlige seksuelle krænkelser begået i skoleregi 

1. Få klarhed over hændelsen 
Hvad er der sket, og hvor er det sket henne. Så længe de involverede er elever på skolen, har 
ledelsen handlepligt, også selv om hændelsen ikke er sket på skolens matrikel.  
 

2. Kontakt de elever, som er involveret og tal med dem fortroligt og individuelt (inkl. forældre, hvis 
eleverne er under 18 år) 
Oplys at det er kommet til ledelsens kendskab, at der kan være sket en krænkelse af meget alvorlig 
karakter, hvor vedkommende er nævnt som en part i sagen, og at ledelsen har brug for at høre 
elevens syn på sagen. 
 

3. Overvej straks om sagen skal anmeldes til politiet (vold og alvorlige seksuelle krænkelser er 
overtrædelse af straffeloven) 
 
Handlepligt 
Som skole har man handlepligt til at agere og underrette kommunen, hvis man bliver bekendt med, 
at der er begået en alvorlig krænkelse mod en elev. Det følger af servicelovens § 153, hvorefter 
offentligt ansatte har skærpet underretningspligt til kommunen, fx hvis man bliver bekendt med, at 
et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.  
 
Men i overensstemmelse med Undervisningsministeriets seneste fortolkning, har skolens ledelse 
også en pligt til at påse, at der med henblik på efterforskning og eventuel strafferetlig forfølgning 
indgives en politianmeldelse, enten af den forurettede selv, forældrene eller af ledelsen, hvis der er 
tale om en muligt strafbar handling. Ledelsens tavshedspligt brydes af underretningspligten. 
 
Tvivl om handlepligt 
Vi ved godt, at der er mange gråzoner, og der kan være situationer, hvor man som ledelse hellere 
ønsker at mægle eventuelt i overensstemmelse med den forurettedes og forældrenes ønske. Men 
det fritager ikke fra handlepligten til politianmeldelse. Er skolens ledelse i tvivl, om der bør indgives 
politianmeldelse, vil det være en mulighed at kontakte den lokale politikreds uformelt først for at 
søge vejledning om, hvorvidt der bør indgives en officiel anmeldelse eller ej. Er der indgivet en 
politianmeldelse, må skolens ledelse i dialog med politiet afgøre, om skolen for ikke at skade den 
politimæssige efterforskning skal undlade selv at indhente yderligere forklaringer til brug for en 
eventuel sideløbende sanktionssag i medfør af skolens studie- og ordensregler.  
 

4. Politianmeldelse 
Afhængig af straffelovsovertrædelsen kan sagen anmeldes enten telefonisk, via mail eller direkte 
via link på politiets hjemmeside: https://politi.dk/anmeld-kriminalitet 
Hvor der kan anmeldes direkte via link, går der en ret effektiv proces i gang hos politiet. Langt mere 
effektiv, end hvis anmeldelsen sker telefonisk.  

 

https://politi.dk/anmeld-kriminalitet

