BEREDSKABSPLAN
for digitale krænkelser ved deling af videoer og billeder

DIGITALE KRÆNKELSER

NÅR DU HAR KONSTATERET EN KRÆNKELSE
1. Dokumentér krænkelsen, hvis muligt.
Det kan f.eks. ske ved screenshot eller affotografering med smartphone.
2. Gå hurtigst muligt til din skoleleder med hændelsen.
Vurdér med skolelederen, om der kan være tale om en overtrædelse af
persondataloven eller straffeloven.

Hvornår er der tale om en krænkelse?
Er du i tvivl om, hvornår der er tale om en krænkelse, så se bilaget
Hvad siger loven om billeddeling?

Deling af billeder og videoer af andre personer er ifølge
persondataloven som udgangspunkt ulovlig med mindre,
der er samtykke til delingen.
Har billeder af børn og unge intim eller mere privat karakter,
er det ifølge straffeloven oftest ulovligt at dele dem uanset samtykke.

LEDELSENS ANSVAR
I FORBINDELSE MED EN KRÆNKELSE

1. 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
2. Stop udbredelse: Ledelsen stopper eller begrænser omfanget af krænkelsen.
3. M
 øde: 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. H
 vis en krænkelse anmeldes til politiet, er det væsentligt, at
efterforskningen KUN foretages af politiet. Indblanding udefra
kan nemlig påvirke eller ødelægge efterforskningen.
2. S
 kolen 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

