
BEREDSKABSPLAN
for digitale krænkelser

TIL UNGDOMSUDDANNELSER



DIGITALE KRÆNKELSER 

Krænkende billeder kan eksempelvis være intime billeder af personer, som er 
nøgne eller letpåklædte. 

Det kan også være billeder, hvor de afbilledede personer formoder, at de er i 
en privat situation eller i en situation, hvor det er åbenbart, at situationen ikke 
skal deles med offentligheden. 

Et godt pejlemærke kan være, om man med rimelighed kan antage, at en ung 
vil føle sig forulempet over billeddelingen.

Se evt. bilaget: Hvad siger loven om billeddeling?

TO HURTIGE STEPS FOR DIG SOM LÆRER
1. Dokumentér krænkelsen, hvis det er muligt.
Tag et screenshot eller affotografer hændelsen. 
 
2. Gå til din skoleleder.
Skolelederen vurderer, om der er tale om en overtrædelse af persondataloven  
eller straffeloven.

Over 18 år
Det er op til personen selv at vurdere, om han eller hun ønsker at anmelde 
krænkelsen til politiet.

Ved grove overtrædelser af lovgivningen, eller hvis skolen er i tvivl, kan skolen 
dog vælge at foretage en anmeldelse selv – uafhængigt af den forurettedes 
anmeldelse.

Uanset om der anmeldes en sag til politiet, skal skolens ordensreglement 
overholdes.

HVORNÅR ER DER TALE OM EN KRÆNKELSE?

UNDER 18 ÅR

OVER 18 ÅR



LEDELSENS ANSVAR
I forbindelse med en krænkelse af unge under 18 år

1.  Stop udbredelse: Ledelsen stopper eller begrænser omfanget af krænkelsen 
med det samme. Husk at sikre dokumentation forinden.

2.  Anmeldelse: Skolen har pligt til at anmelde krænkelsen til politiet, 
hvis skoleledelsen vurderer, at der kan være tale om en overtrædelse  
af straffeloven eller persondataloven.

Sådan anmelder du:
• Send via sikker e-mail til fyn@politi.dk.
• Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:
 - Personoplysninger (navn, adresse, cpr.nr.)
 - Tidspunkt
 - Beskrivelse af forløbet
 - Bevismateriale

3.  Møde: Ledelsen indkalder forældre og evt. den krænkede elev for at  
drøfte situationen. Det videre forløb aftales mellem eleven, forældrene, 
klassens lærer og ledelsen.

4. Referat: Ledelsen sørger for at tage referat af det, der aftales mellem parterne.



EFTER KRÆNKELSEN 
1.  Hvis en krænkelse anmeldes til politiet, er det væsentligt, at 

efterforskningen kun foretages af politiet. Indblanding fra skolen 
kan nemlig påvirke eller ødelægge efterforskningen.

2.  Skolen justerer/genbesøger eksisterende planer for de forebyggende  
indsatser på området. 

3.  Skolen kan efterfølgende henvende sig til politiets forebyggelsesenhed, 
hvis der er behov for at komme tilbage til en såkaldt normaltilstand. 

Kontakt: fyn-forebyggelse@politi.dk 

Læs mere om digitale krænkelser i bilaget  
Hvad siger loven om billeddeling?

odense.dk/cybercrime

I samarbejde med ungdomsuddannelserne i Odense kommune og SSP Odense




