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VEJLEDNING TIL ANMELDERE 

Hvordan udfylder du et skema? 
Enhver, der har viden om, eller som selv er blevet udsat for en mulig krænkelse, kan 
foretage en indberetning. 
 
Der er ikke sat en tidsmæssig frist for muligheden for indberetning. Der opfordres dog 
til, at indberetning sker snarest muligt og gerne inden den 1. juli 2022.  
 
Anmeldelse kan ske på to måder: 
 
(1) Vi anbefaler, at du bruger et af de nedenstående link. 
 

Hvis du er over 15 år gammel og har NemID eller MitID, anbefaler vi, at du 
bruger dette link: 
https://app.penneo.com/public/form/40YK4-06AZX-44BM3-GS0OW-80FFU-
BXE18/OQGMY-0DDE8-H8Z8G-ZT5T8-58YY3-8WXC8?group=forms  
Du skal underskrive med NemID eller MitID for at foretage en indberetning. 

 
Hvis du er under 15 år gammel, og din(e) forældremyndighedsindehaver(e) 
har NemID eller MitID, anbefaler vi, at du bruger dette link: 
https://app.penneo.com/public/form/ZVE62-A8JAZ-06GWL-HFGKH-EBUWS-
43V6Z/D6FGH-OAWDN-EOLOJ-2EHK8-AN5WQ-0NDKE?group=forms  
Der er vedlagt en forældresamtykkeerklæring, som din(e) forældremyndighedsindeha-
vere skal underskrive med NemID eller MitID. 

 
Hvis du er over 15 år gammel og ikke har NemID eller MitID, anbefaler vi, at 
du bruger dette link: 
https://app.penneo.com/public/form/D26IE-KEJHJ-DVB3N-S52II-0X8E2-
4Q4KE/OE0I8-4AOHF-S0YF0-ZUKE3-HY8BQ-5G44K?group=forms 
Du skal underskrive med digital signatur for at foretage en indberetning. 
 
Hvis du er under 15 år gammel, og din(e) forældremyndighedsindehaver(e) 
ikke har NemID eller MitID, anbefaler vi, at du bruger dette link: 
https://app.penneo.com/public/form/4G3ML-ES8AQ-NAG7D-X555X-581Z7-
JSWQ4/5MSIQ-ZT0BH-G3JLP-3BKE1-EA7WQ-3U3TT?group=forms  
Der er vedlagt en forældresamtykkeerklæring, som din(e) forældremyndighedsindeha-
vere skal underskrive med digital signatur. 

 
(2)  Du kan også bruge denne mailadresse (sikker mail): herlufsholm@elmann.dk  

https://app.penneo.com/public/form/40YK4-06AZX-44BM3-GS0OW-80FFU-BXE18/OQGMY-0DDE8-H8Z8G-ZT5T8-58YY3-8WXC8?group=forms
https://app.penneo.com/public/form/40YK4-06AZX-44BM3-GS0OW-80FFU-BXE18/OQGMY-0DDE8-H8Z8G-ZT5T8-58YY3-8WXC8?group=forms
https://app.penneo.com/public/form/ZVE62-A8JAZ-06GWL-HFGKH-EBUWS-43V6Z/D6FGH-OAWDN-EOLOJ-2EHK8-AN5WQ-0NDKE?group=forms
https://app.penneo.com/public/form/ZVE62-A8JAZ-06GWL-HFGKH-EBUWS-43V6Z/D6FGH-OAWDN-EOLOJ-2EHK8-AN5WQ-0NDKE?group=forms
https://app.penneo.com/public/form/D26IE-KEJHJ-DVB3N-S52II-0X8E2-4Q4KE/OE0I8-4AOHF-S0YF0-ZUKE3-HY8BQ-5G44K?group=forms
https://app.penneo.com/public/form/D26IE-KEJHJ-DVB3N-S52II-0X8E2-4Q4KE/OE0I8-4AOHF-S0YF0-ZUKE3-HY8BQ-5G44K?group=forms
https://app.penneo.com/public/form/4G3ML-ES8AQ-NAG7D-X555X-581Z7-JSWQ4/5MSIQ-ZT0BH-G3JLP-3BKE1-EA7WQ-3U3TT?group=forms
https://app.penneo.com/public/form/4G3ML-ES8AQ-NAG7D-X555X-581Z7-JSWQ4/5MSIQ-ZT0BH-G3JLP-3BKE1-EA7WQ-3U3TT?group=forms


Side 2 af 2 

If you do not speak Danish, please contact us via e-mail [herlufsholm@elmann.dk] for a transla-
tion of the questionnaire or another suitable solution. 
 
Du skal ved udfyldningen af spørgeskemaet flytte markøren hen på den boks, som du 
ønsker at markere og skrive ”x” på tastaturet. 
 
 
Hvad sker der, når vi har modtaget din indberetning? 
Det er den undersøgende advokat med bistand afdelingens medarbejdere, der læser 
alle indberetninger. Ingen uvedkommende vil få adgang til indholdet af indberetnin-
gerne. 
 
Hvis du har indvilget i at stå til rådighed for en eventuel videre undersøgelse, kan du 
blive kontaktet af den undersøgende advokat og blive indbudt til et interview. Inter-
viewet kan – afhængig af dine ønsker – foregå hos Elmann Advokatpartnerskab, på 
Herlufsholm Skole eller via en sikker digital kommunikationsplatform. 
 


