
Vejledning til brug i situationer ved muligt strafbart forhold begået af en elev på 

Herlufsholm Skole og Kostskole 

  

1. Indledning  

I det klare udgangspunkt gælder der ingen forpligtelse for skolen til at anmelde strafbare forhold, 

man måtte få kendskab til.   

Dette ændrer naturligvis ikke på hensigtsmæssigheden af at have retningslinjer herom, hvilket er 

formålet med nærværende vejledning.   

Om anmeldelsespligt i øvrigt bemærkes, at der med afsæt i den civilretlige regulering af 

undervisningsinstitutioner er mange situationer, hvor en eller flere offentlige myndigheder skal 

underrettes, såfremt der er mistanke om et muligt strafbart forhold. Denne pligt omtales ikke i 

nærværende vejledning, men dog bemærkes, at hvad enten Herlufsholm Skole og Kostskole i en 

konkret situation vælger at foretage en politianmeldelse eller vælger en dialogbaseret løsning, kan 

en sådan forpligtelse foreligge.   

Såfremt Herlufsholm Skole og Kostskole i en konkret situation vælger at indgive en politianmeldelse, 

kræver dette ikke et samtykke fra den muligt forurettede, og udgangspunktet bør være, at skolen 

ikke søger et sådant samtykke, da dette ofte vil lægge et yderligere pres på den muligt forurettede, 

ligesom der også kan være et klart ønske om anmeldelse fra skolens side, selvom muligt forurettede 

frabeder sig dette.  

Anmeldelser skal ske via e-mail til ssj@politi.dk med teksten “Att.: Næstved politi, muligt strafbart 

forhold begået af elev på Herlufsholm Skole og Kostskole” i emnefeltet.   

Anmeldelsen skal udformes så kort, neutralt, objektivt og faktuelt baseret som muligt og skal ikke 

tage stilling til skyldsspørgsmålet i sagen. Man kan i den forbindelse specifikt anføre, at anmeldelsen 

skal betragtes som en varetagelse af såvel muligt forurettede som den mulige gerningsmands 

retssikkerhed, og at det overlades til politiet at vurdere sagen.   

I hastende tilfælde skal politiet forud herfor kontaktes telefonisk på enten 112 eller 114, men også 

disse situationer skal altid følges op af en kort og præcis anmeldelse via e-mail.   

Ved anmeldelser skal muligt forurettede, den mulige gerningsmand, ledelsesrepræsentant, 

sovesalslærer (ved kostelever) samt, hvis en af parterne er under 18 år, tillige familierne underrettes. 

Det er normalt ledelsesrepræsentanten, der foretager eller tager stilling til anmeldelse og 

henvendelse til politiet, men i akutte tilfælde kan dette naturligvis ske uafhængigt af ledelsen. 



Såfremt politiet i forlængelse af en anmeldelse vælger at oprette en sag/indlede en efterforskning, 

regulerer retsplejeloven, hvorvidt den mulige gerningsmand og den muligt forurettede kan få 

beskikket henholdsvis en forsvarsadvokat og en bistandsadvokat.   

Herudover tilbyder skolen: 

• Vejledning og opfølgning ved ungerådgiver og mentorer 

• Psykologbistand og krisehjælp  

• Mulighed for bistand og opfølgning, herunder fortrolige samtaler på SUS og ved skolens 

trivselsteam 

I tilfælde af tvivl om forståelsen af nærværende vejledning eller den praktiske anvendelse i konkrete 

situationer, kontaktes rektor, vicerektor eller kostskoleleder. Hvis behovet opstår, er der mulighed 

for via ledelsen at få akut advokatbistand på døgntelefon.  

2. Voldsforbrydelser 

Straffelovens §§ 244, 245 og 246 regulerer strafansvaret for henholdsvis simpel, grov og særlig 

grov vold.   

Alle tilfælde af grov og særlig grov vold skal anmeldes til politiet. En anmeldelse fra skolens side 

betyder ikke, at den muligt forurettede ikke selv derudover kan foretage anmeldelse, og pågældende 

skal oplyses herom.   

Som hjælp til sondringen mellem simpel vold og grov vold, og dermed sondringen mellem hvornår 

der med sikkerhed skal indgives anmeldelse, og hvornår en dialogbaseret løsning skal overvejes, 

kan oplyses, at anvendelse af redskaber i en voldssituation, eksempelvis kniv, kølle, flaske, glas og 

tilsvarende, klart vil indikere, at der foreligger en overtrædelse af straffelovens § 245. Dette vil tillige 

være tilfældet ved skaller, halsgreb og kvælertag, samt ved spark mod eller trampen på forurettedes 

hoved.  

Simpel vold kan eksempelvis bestå i lussinger, knytnæveslag, skub og spark. Ved knytnæveslag 

mod forurettedes hoved vil mere end nogle få slag dog bringe forholdet op i straffelovens § 245 (grov 

vold jf. ovenstående). Også mere atypiske situationer karakteriseres som simpel vold, eksempelvis 

ufrivillig hårafklipning eller kast med ikke ubetydelige mængder vand i situationer, hvor dette sker 

uden for en rimelig kontekst.   

I situationer med simpel vold skal skolen foretage en konkret afvejning af, hvorvidt der skal ske 

anmeldelse eller søges en dialogbaseret løsning. Særligt hvis man befinder sig i den nedre del af § 

244, ved eksempelvis en enkelt lussing, skub eller spark som ikke er mod hovedet, bør en 



dialogbaseret løsning søges, hvorimod knytnæveslag og andre handlinger, der kan betegnes som 

værende i den midterste eller øvre del af § 244, bør medføre anmeldelse.   

Hvis der foreligger en situation, hvor en dialogbaseret løsning er indikeret, skal muligt forurettede 

vejledes om, at skolen ikke vil modsætte sig eller se negativt på en anmeldelse foretaget af eleven 

selv, såfremt denne ikke ønsker en dialogbaseret løsning.  

3. Sædelighedsforbrydelser 

Straffelovens § 216 regulerer strafansvaret for voldtægt. Der er tale om voldtægt, hvis en person 

gennemfører samleje med en anden uden, at sidstnævnte har samtykket hertil. Dette omfatter også 

situationen, hvor muligt forurettede har været så beruset, at pågældende har været ude af stand til 

at meddele samtykke / modsætte sig samleje.   

Straffelovens § 225 foreskriver, at også anden seksuel omgang end egentligt samleje kan 

karakteriseres som voldtægt, hvis der ikke foreligger samtykke. Dette betyder, at analt samleje, 

fingre i skede eller anus eller oralsex vil skulle betragtes som voldtægt i tilfælde, hvor der ikke 

foreligger samtykke. Det samme gælder i udgangspunktet berøringer af skede, penis eller anus 

inden for tøjet.    

Alle tilfælde af voldtægt skal anmeldes til politiet. En anmeldelse fra skolens side betyder ikke, at 

den muligt forurettede ikke selv derudover kan foretage anmeldelse, og pågældende skal oplyses 

herom.   

Der skal ligeledes foretages anmeldelse, såfremt voldtægt er forsøgt, men ikke fuldbyrdet.   

Straffelovens § 222 regulerer strafansvaret for samleje med mindreårige. Det følger af 

bestemmelsen, at det er forbundet med strafansvar at gennemføre samleje med en person under 

15 år. Forudsætningen herfor er dog naturligvis, at den anden part er fyldt 15 år, da pågældende 

ellers er under den kriminelle lavalder.   

I tilfælde hvor muligt forurettede er under 14 år, eller den mulige gerningsmand er fyldt 16 år, skal 

skolen foretage anmeldelse.   

I situationer hvor muligt forurettede er 14 år og den mulige gerningsmand er 15 år, skal skolen 

foretage en konkret afvejning af, hvorvidt der skal ske anmeldelse eller søges en dialogbaseret 

løsning.  

Hvis der foreligger en situation, hvor en dialogbaseret løsning er indikeret, skal muligt forurettede 

vejledes om, at skolen ikke vil modsætte sig eller se negativt på en anmeldelse foretaget af eleven 

selv, såfremt denne ikke ønsker en dialogbaseret løsning.  



Straffelovens § 235 regulerer strafansvaret for børneporno. Bestemmelsen omfatter besiddelse 

samt videresendelse af seksuelt materiale vedrørende en person under 18, og kan derfor blive 

relevant blandt skoleelever i såkaldt fildelingssituationer.   

Alle tilfælde af uberettigede fildelinger indeholdende en person under 18 år i en seksuel situation 

skal anmeldes til politiet.   

Såfremt muligt forurettede er fyldt 18 år, vil § 235 ikke finde anvendelse, men forholdet vil i givet fald 

være omfattet af straffelovens § 232.  

Straffelovens § 232 regulerer strafansvaret for blufærdighedskrænkelse. Blufærdighedskrænkelse 

kan blandt andet foreligge ved berøringer uden på tøjet samt ved beluringstilfælde og fildelingssager, 

hvor muligt forurettede er fyldt 18 år.   

Alle tilfælde af uberettiget fildeling skal anmeldes til politiet.   

I andre situationer skal skolen foretage en konkret afvejning af, hvorvidt der skal ske anmeldelse 

eller søges en dialogbaseret løsning. Særligt enkeltstående berøringstilfælde indikerer, at der skal 

søges en dialogbaseret løsning. Hvis muligt forurettede er under 15 år er udgangspunktet, at der 

sker politianmeldelse.  

Hvis der foreligger en situation, hvor en dialogbaseret løsning er indikeret, skal muligt forurettede 

vejledes om, at skolen ikke vil modsætte sig eller se negativt på en anmeldelse foretaget af eleven 

selv, såfremt denne ikke ønsker en dialogbaseret løsning.  

4. Narkotikaforbrydelser  

Straffelovens § 191 regulerer strafansvaret for alvorlige narkotikaforbrydelser. Øvrige overtrædelser 

reguleres af lov om euforiserende stoffer.   

Ved overtrædelser af narkotikalovgivningen sondres meget klart mellem eget forbrug og 

videresalgssituationer. Begrebet “videresalg” skal efter retspraksis forstås ganske bredt, og 

forudsætter således ikke nødvendigvis en egentlig pengetransaktion.   

Alle tilfælde af videresalg skal anmeldes til politiet.  

I tilfælde, hvor der alene er tale om eget forbrug, skal der søges en dialogbaseret løsning. Dette 

betyder ikke, at skolen skal fravige reglerne om henholdsvis udskrivning og bortvisning, og dialogen 

vil typisk være begrænset til, at skolen forklarer baggrunden for udskrivningen/bortvisningen, samt 

oplyser, at der ikke foretages politianmeldelse, og at skolen gerne vil henvise til misbrugsvejleder, 

såfremt dette har interesse.   


