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1. Indledning

EJmann 

Bestyrelsen på Herlufsholm Skole har besluttet at gennemføre en uvildig advokatun
dersøgelse af forholdene på Herlufsholm Skole med hensyn til elevkultur og den ledel
sesmæssige håndtering af uacceptable hændelser mellem elever, herunder fysisk eller 
psykisk vold, mobning eller seksuelle krænkelser. Undersøgelsens formål har været at 
afdække og redegøre for omfanget og karakteren af sådanne sager i perioden 1. au
gust 2018 til 9. maj 2022. 

Advokatundersøgelsen drejer sig nærmere bestemt om at: 

'y. .. J undersøge de klager og henvende/ser, der i perioden 1. august 2018 

til 9. maj 2022 har været indgivet til ledelsen inkl. bestyrelsen eller med
arbejdere om krænkende, voldelig eller mobbende adfærd mellem elever 

p/j Herlufsholm. 

Henrik Græsdal skal ligeledes undersøge, om ledelsen p/j anden mfJde 

havde kendskab til sager om krænkende, voldelig eller mobbende adfærd. 

Henrik Græsdal skal i den forbinde/se undersøge, hvordan s/!danne sager 
er Mndteret, og i den forbindelse komme med sine anbefalinger til, hvor
dan sfJdanne sager fremover Mndteres bedst muligt. Det ønskes særligt 

undersøgt, i hvilket omfang relevante myndigheder er blevet orienteret, 
herunder om der er foretaget politianmeldelse, og om eventuel undladelse 
af at orientere myndighederne eller foretage politianmelde/se i de kon

krete sager var sagligt begrundet." 

Ved henvendelse af 11. maj 2022 anmodede Herlufsholm Skoles bestyrelse Advokat
rådet om at udpege en advokat til at forestå en advokatundersøgelse i henhold til det 
fremlagte kommissorium. 

Ved brev af 24. maj 2022 blev advokat Henrik Græsdal fra Elmann Advokatpartnersel
skab bragt i forslag af Advokatrådet til at forestå advokatundersøgelse vedrørende 
Herlufsholm Skole. 

Ved mail af 30. maj 2022 blev Advokatrådet orienteret om resultaterne af en udvidet 
undersøgelse af habilitet hos Elmann Advokatpartnerselskab i forhold til, om den ud
pegede advokat, dennes familie og ansatte i advokatfirmaet havde børn på skolen eller 
relationer til bestyrelsen eller ansatte i øvrigt. 

Ved brev af 31. maj 2022 konkluderede Advokatrådets sekretariat, at der ikke var 
interessekonflikt for advokat Henrik Græsdal i forbindelse med, at han påtog sig at 
gennemføre advokatundersøgelsen. 

Den 8. juni 2022 blev opdraget vedtaget af bestyrelsen for Herlufsholm Skole, der 
fastlagde den tidsmæssige afgrænsning for undersøgelsen fra 1. august 2018 til 9. maj 
2022. Bestyrelsens ønskede endvidere et hurtigt forløb, hvorfor fristen for undersøgel
sens færdiggørelse blev fastsat til lørdag den 1. oktober 2022. 
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Denne frist blev ved udgangen af september 2022 udskudt til den 1. november 2022. 
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2. Kommissorium

Det vedtagne kommissorium for rapporten har følgende ordlyd: 

"1. Opgavebeskrivelse 

EJmann 

1.1 Bestyrelsen pil Herlufsholm Skole har anmodet Henrik Græsdal om at 
forestil en undersøge/se af, om der i perioden 1. august 2018 til 9. maj 

2022 har været sager om krænkelse af elever vedrørende mobning, fysisk 
og psykisk vold eller seksuelle krænkelser p/!, Herlufsholm Skole. Under

søge/sen skal afdække og redegøre for omfanget og karakteren af s/ldanne 
mulige sager. 

1.2 Henrik Græsdal skal derudover undersøge de klager og henvende/ser, 
der i perioden 1. august 2018 til 9. maj 2022 har været indgivet til ledel
sen inkl. bestyrelsen eller medarbejdere om krænkende, voldelig eller 
mobbende adfærd mellem elever pil Herlufsholm. Henrik Græsdal skal li

geledes undersøge, om ledelsen pil anden m/lde havde kendskab til sager 
om krænkende, voldelig eller mobbende adfærd. Henrik Græsda/ skal i 
den forbinde/se undersøge, hvordan sfJdanne sager er htJndteret, og i den 
forbindelse komme med sine anbefalinger til, hvordan slldanne sager 
fremover h/!indteres bedst muligt. Oet ønskes særligt undersøgt, i hvilket 
omfang relevante myndigheder er blevet orienteret, herunder om der er 
foretaget politianmeldelse, og om eventuel undladelse af at orientere 
myndighederne eller foretage politianmeldelse i de konkrete sager var 
sagligt begrundet. 

2. Baggrund
2.1 Baggrunden for den iværksatte undersøge/se er, at det i dokumenta
ren "Herlufsholms hemmeligheder" blev beskrevet, at der har været
krænkende, voldelig og mobbende adfærd mellem elever pfJ Herlufsholm,
og Herlufsholm ønsker at afdække omfanget af dette, herunder ledelsens
og bestyrelsens kendskab til og hfmdtering af den krænkende, voldelige
og mobbende adfærd blandt elever i perioden 1. august 2018 til 9. maj
2022. Perioden er valgt, fordi det er forholdene p/J Herlufsholm Skole i
dag, herunder med hensyn til elevkulturen og den ledelsesmæssige Mnd
tering af uacceptabel adfærd, der ønskes belyst med henblik p/J iværk

sættelse af eventuelle tiltag til forbedringer.

3. Metode
3.1 Til brug for undersøge/sen f/Jr Henrik Græsdal adgang til alt skriftligt
materiale hos Herlufsholm, der kan have betydning for de forhold, under
søge/sen vedrører. Karakter og omfang af materialet fastlægges i dialog

med skolens ledelse, og Henrik Græsdal kan til enhver tid anmode om
supplerende materiale, efter behov.

3.2 Der oprettes en indberetningsordning, hvor nuværende og tidligere 
elever kan indberette hændelser, sil en mulig, ikke acceptabel kultur kan 
afdækkes. De elever, der vælger at indberette, sikres anonymitet i forhold 
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offentliggøre/se af undersøge/sen. Deres identitet skal dog være Henrik 
Græsdal bekendt af hensyn til eventuelt behov for verifikation af oplys
ninger. De episoder, der kan indberettes, forudsættes at vedrøre perioden 

1. august 2018 til 9. maj 2022, jf. ovenfor. Retningslinjerne for denne
ordning vedlægges som bilag. Henrik Græsdal anmodes om at samle disse
indberetninger og afrapportere over for Herlufsholm. I det omfang indbe
retningerne giver anledning til anbefalinger for kommende tiltag eller
h/Jndtering af konkrete episoder, bedes Henrik Græsdal p§pege dette. 5/J

fremt Henrik Græsdal vurderer, at der er behov for bistand fra en pæda
gogisk faglighed til at understøtte undersøge/sen med viden om pædago
giske forhold og udarbejde/se af eventuelle anbefalinger pll baggrund af
indberetninger, Jigger det inden for undersøgelsens mandat at inddrage
en s/Jdan pædagogisk faglighed, som skal samarbejde med Henrik Græs
dal om undersøge/sen.

3.3 I samarbejde med Herlufsholms bestyrelse vil Henrik Græsdal tage 
stilling til, hvordan det bedst muligt sikres, at de, der har mulighed for at 
benytte indberetningsordningen, bliver orienteret om muligheden herfor. 

3.4 De konkrete hændelser, der afdækkes i perioden mellem 1. august 
2018 og 9. maj 2022, kan efter Henrik Græsdals vurdering af behov un
dersøges nærmere gennem interviews med de relevante nuværende eller 
tidligere elever. I det omfang nuværende eller tidligere elever ikke m/Jtte 
ønske af afgive forklaringer, noteres dette s§ vidt muligt med en begrun
de/se herfor. 

3. 5 Henrik Græsdal anmodes om at gennemføre interviews med ledelses
personer og medarbejdere, der i perioden 1. august 2018 til 9. maj 2022
vurderes at kunne have en viden om, hvorvidt der m/Jtte være udvist
krænkende, voldelig eller mobbende adfærd blandt eleverne. Dette om

fatter sllvel nuværende som i muligt omfang tidligere ansatte ledelsesper
soner og medarbejdere. Herlufsholms bestyrelse og ledelse bistllr Henrik
Græsdal med at identificere de personer, det umiddelbart vil være rele
vant at interviewe, og Henrik Græsdal kan efter vurdering af behov udvide
listen med yderligere personer. I det omfang nuværende eller tidligere
ledelsespersoner eller medarbejdere ikke m&te ønske af afgive forklarin
ger, noteres dette sil vidt muligt med en begrundelse herfor.

3.6 Undersøge/sen gennemføres som en uvildig advokatundersøgelse, jf. 
Danske Advokaters vejledning om advokatundersøge/ser. 

3. 7 Der ønskes ikke en juridisk vurdering af, om der er et grundlag for at
forfølge sager ansættelsesretligt over for ledelse og medarbejdere eller
over for elever ved sanktioner eller politianmelde/se. Vurdering heraf mil
forventes at forudsætte yderligere undersøgelse af de beskrevne forhold.
Dette vil Herlufsholms bestyrelse med inddrage/se af relevante myndig
heder tage stilling til pll baggrund af undersøge/sen.
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3. 8 Hvis gennemgangen af sagerne giver anledning hertil, kan redegørel

sen indeholde forslag til, hvordan beslutningsprocesser, arbejdsgange

m.v. hensigtsmæssigt kan forbedres.

3. 9 Hvis Henrik Græsdal bliver opmærksom p/:l forhold - eksempelvis den

undersøgte periode - der gør, at metoden eller kommissoriet for under

søge/sen ikke er dækkende i forhold til undersøgelsens form/:!/, skal Henrik

Græsdal gøre Herlufsholms bestyrelse opmærksom p/:l dette, s/:l metode
eller kommissorium kan revideres. 

4. Afrapportering og offentliggørelse

4.1 Baseret p/:l de gennemførte undersøge/ser udarbejder Henrik Græsdal

en skriftlig redegørelse. Henrik Græsda/ vil samtidig udarbejde et resume
af undersøgelsens resultater, der vil kunne offentliggøres.

4.2 Undersøge/sen forventes at være afsluttet 1. oktober 2022. Alt af

hængig af omfanget og karakteren af de indberetninger, der m/ltte 
komme, vil det dog kunne blive nødvendigt at justere tidsplanen." 
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3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Advokatundersøgelsen er tilrettelagt som en undersøgelse baseret på skriftligt mate
riale, fakta tilvejebragt gennem en indberetningsordning for nuværende og tidligere 
elever samt gennem interviews med relevante interviewpersoner, herunder elever, læ
rere, andre ansatte og bestyrelsesmedlemmer. 

Rapporten er udarbejdet af advokat Henrik Græsdal med bistand fra afdelingens med
arbejdere. 

Afdelingen for Offentlig virksomhed og forvaltning består af følgende: 

Advokat og partner Henrik Græsdal 
Erhvervsjuridisk rådgiver Johannes Baad Michelsen 
Advokat Adam Andreev 
BA.jur. Sille Willer Hauskjold Christensen 
BA.jur. Amalie Toft Hansen 
BA.jur. Rose Marie Silau 

Et IT-firma har bistået med opsætningen af det anvendte indberetningssystem. 

Der er ikke fundet anledning til at indhente bistand til at bistå med pædagogisk faglig 
indsigt, idet der parallelt med den uvildige advokatundersøgelse er foretaget en triv
selsundersøgelse, hvis resultater inddrages i nærværende undersøgelse, hvor dette 
har været relevant. 

Advokatundersøgelsen er gennemført som en uvildig advokatundersøgelse efter de 
anbefalinger, der fremgår af Danske Advokaters vejledning herom. 

Det er indledningsvis vigtigt at understrege, at denne undersøgelse ikke er udtryk for 
en endelig afgørelse eller en dom i juridisk forstand. 

Det er en undersøgelse foretaget af en af skolen udpeget uvildig advokat, Henrik Græs
dal, med bistand fra afdelingens medarbejdere. Ved uvildig forstås, at der har været 
armslængde mellem opdragsgiver og advokat Henrik Græsdal. 

Undersøgelsen er udarbejdet på advokat Henrik Græsdals ære og samvittighed uden 
indblanding fra Herlufsholm Skole. 

Undersøgelsens resultater er fremlagt for bestyrelsen. De vigtigste resultater er be
skrevet i nærværende endelige rapport, hvilket er suppleret med en mundtlig redegø
relse aflagt til bestyrelsen. Der er ikke vedlagt referater til rapporten, idet centrale 
oplysninger herfra dog er gengivet i rapporten. 

Dertil kommer, at der er udarbejdet et resume og en ekstraheret kortere version, der 
er egnet til offentliggørelse. 
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3.1 Arbejdsproces 

Arbejdet med undersøgelsen og udarbejdelse af rapporten har bestået af en proces 
indeholdende: 

• Analyse af relevant baggrundsmateriale fra opdragsgiveren, herunder eksiste
rende indberetninger, mødereferater og andet materiale.

• Gennemgang af eksisterende elevsager og elevers indberetninger i forbindelse
med besvarelse af spørgeskemaer.

• Gennemførelse af interviews med relevante elever/forældre, lærere, ledere og
bestyrelsesmedlemmer.

• Vurdering af materiale og oplysninger i relation til gældende ret.

Fristen for aflevering af nærværende rapport var oprindeligt fastsat til den 1. oktober 
2022. 

Det viste sig imidlertid nødvendigt at udsætte afleveringen, idet der var udfordringer 
med at få kalenderen til at gå op med bisiddere til interviews samt at sikre tilstrækkelig 
tid til kontradiktion for de interviewede. 

Der har tillige været korrespondance med tidligere rektor Flemming Zachariasen om 
deltagelse i den uvildige advokatundersøgelse. Flemming Zachariasen har ad flere om
gange givet afslag på deltagelse i interview. 

Ved mail af 9. maj 2022 fik Flemming Zachariasen følgende meddelelse fra tidligere 
forstander Torben von Lowzow: 

"Kære Flemming 

I forbindelse med nedenstilende maif, som vi sendte dig d. 9. maj, vil jeg 

orientere dig om, at du ogs/! vil blive frigjort for din tavshedspligt i forhold 

til den kommende Uvildige Undersøgelse, som igangsættes pil Herlufs

holm. Vi offentliggør kommissoriet som en pressemeddelelse, n/!r lederen 

af undersøge/sen har fastlagt dette. 

Med venlig hilsen 

Torben" 

Den 1. juli 2022 anmodede den undersøgende advokat Herlufsholm Skole om bistand 
til at fjerne hindringer for, at han kunne tale med Flemming Zachariasen. 

Den 4. juli 2022 kunne den undersøgende advokat meddele Flemming Zachariasen, at 
han havde talt med vicerektor Martin Horst Arvedlund og fg. forstander Jon Stokholm, 
der bekræftede, at han kunne udtale sig til den undersøgende advokat i forbindelse 
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med den Igangværende advokatundersøgelse uden herved at ifalde et ansvar. Den 5. 
juli 2022 svarede Flemming Zachariasen via e-mail: 

'Tak for denne afklaring, der dog ikke besvarer det spørgsm/!il og den be
kymring jeg rejste for dig i mail af d. 30/6, hvor jeg beskriver at skolen 

fortsat overvejer sig sin stilling mig imod vedrørende min udtalelser over
for STUK (red. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) afd. 19/5, som 
meddelt mig via brev fra Sirius advokaterne af 9. juni. 

At kunne tale uden ansvar overfor skolen med dig, er rettelig alene en 
præcisering af det forhold, daværende bestyrelsesformand TvL i mai/ af 
19. maj, meddelte mig ved at udtale mig løftet for tavshedspligt overfor
kommissionen, som du leder. Denne meddele/se kom i samme format og
i forlængelse af, at TvL havde meddelt mig via mail af 9.maj at være
fritaget for tavshedspligt overfor STUK.

Den sidstnævnte fritagelse af tavshedspligt overfor STUK var dog øjen
synligt ikke omfattet af ikke at st/!i til ansvar overfor skolen, hvorfor den 
meddeler sig via advokat Sirius som overfor beskrevet og er derfor fortsat 
et uafklaret forhold for mig, som hindrer yderligere involvering med dig 
om kommissionens arbejde. 

Jeg beklager at have brugt af din tid Henrik, men der er ikke kongruens 
imellem at for nuværende at st/!i til ansvar overfor skolen for udtalelser 
m.m. til STUK og skulle indg/!i i samtaler med dig over samme emne, men
her uden ansvar. 

Jeg m/!i afvente at skolen bliver sig sin stilling mig imod klar samt meddeler 
dette og følgelig beklager jeg ikke at kunne mødes med dig før dette for
hold er faldet p/!i plads." 

Den 5. juli 2022 rettede advokat Henrik Græsdal henvendelse til Herlufsholm Skole for 
at oplyse om, at Flemming Zachariasen ønskede sikkerhed for, at Herlufsholm Skole 
ikke agtede at rejse en sag om brud på tavshedspligtsklausulen mod ham. Han var 
indforstået med underretningen til Datatilsynet og den deraf følgende kontrol. 

I overensstemmelse med tidligere tilkendegivelser orienterede advokat Pernille Back
hausen på vegne af Herlufsholm Skole ved mail af 6. juli 2022 Flemming Zachariasen 
om ophævelse af hans tavshedspligt som fastsat i ansættelseskontrakt af 26. septem
ber 2016, § 13 og i fratrædelsesaftale af 29. juli 2019, pkt. 7. Dette indebar, at han 
var berettiget til - inden for lovgivningens rammer - frit at udtale sig om forhold ved
rørende Herlufsholm Skole. Det gjaldt også til brug for advokatundersøgelsen. Advokat 
Pernille Backhausen ville på baggrund af GDPR-lovgivningen dog skrive til Datatilsynet 
vedrørende det potentielle datalæk. 

Den 11. juli 2022 modtog advokat Henrik Græsdal en sms fra Flemming Zachariasen, 
hvori han oplyste, at han ikke kunne drøfte sagen, idet skolens advokat havde kontak
tet Datatilsynet med henblik på at gøre ham dataansvarlig. Han skrev følgende: 
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"Ja, onsdag skrev skolens advokat og løftede min tavshedspligt væk - det 

var et stykke vej. 
Torsdag skrev skolens ditto advokat dog til data tilsynet og udbeder sig 
dem udtale p§ en m§de, som var alt andet end en form sag, da man søger 
at gøre mig data ansvarlig for den samme data som du efterspørger ind

sigt i. Din opdragsgiver har alts§ fortsat flere dagsordener, som gør det 
vanskeligt at tale dokumenteret med dig. 
Jeg ml! derfor iværksætte egen repræsentation i sidstnævnte forhold og 
ff!, afklaret min og skolens stilling her n§r muligt. 
Beklager, men hvordan skal vi to kunne tale sammen n&r skolen ved 
samme lejlighed vil placere ansvar p/J mig for det indhold vi ville skulle 
tale om? 
Jeg afventer nu egen advokats intervention." 

Den 11. juli 2022 skrev advokat Henrik Græsdal til Flemming Zachariasen, at han efter 
advokat Henrik Græsdals opfattelse frit kunne tale med ham, og den 12. juli 2022 blev 
Flemming Zachariasen inviteret til møde vedr. Herlufsholm Skole fredag den 5. august 
2022. 

Den 12. juli 2022 meddelte Flemming Zachariasen pr. sms, at han tog på ferie og var 
af den formening, at "han ikke kan tale mere frit end at skolen samtidigt søger om en 
udtalelse fra data tilsynet om hvorvidt jeg er data ansvarlig for det og dem jeg taler 
om. " 

Den 5. august 2022 meddelte Flemming Zachariasen afbud til samtale pr. telefon. 

Den 22. august 2022 blev Flemming Zachariasen indkaldt til interview pr. mail. Samme 
dag kvittererede Flemming Zachariasen for invitationen på forudsætning af, at samta
len kunne finde sted på hans arbejdsplads. 

Den 24. august 2022 blev parterne enige om, at mødet skulle foregå onsdag den 31. 
august 2022 på Flemming Zachariasens arbejdsplads. 

Den 28. august 2022 meddelte Flemming Zachariasen dog med beklagelse, at han ikke 
at kunne honorere aftalen om et interview og ikke ønskede at deltage yderligere i 
undersøgelsen, på trods af sine tidligere udmeldinger. 

Flemming Zachariasen gav følgende begrundelse: 

"Jeg har siden vores korrespondance nedenfor, f/Jet indblik i skolens hø
ringssvar og materialer tilhørende dateret 22. august og rettet til STUK, 
og m§ konstatere at det fortsat er skolens vurdering, at min troværdighed 
som kilde kan anfægtes. Din opdragsgiver mener med andre ord ikke, at 
det jeg ville kunne bidrage med kan anvendes, og har tidligere i forløbet 
overfor de offentlige myndigheder bl.a. ønsket at tydeliggøre at den data 
og dokumentation, jeg ville skulle tale med dig ud fra, synes at være kom
met mig i hænde uretmæssigt. 
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Skolen har derfor tidligere i forløbet rettet henvendelse til Datatilsynet om 
dette emne, tilsyneladende uvidende om at ovenfor benævnte data er ud

leveret af skolen selv til undertegnede. 

Datatilsynet er derfor ikke glJet videre hermed, men har dog rlJdgivet mig 

til s{1vel dataminimere i koordination med de offentlige myndigheder, samt 
til ikke at dele yderligere data med andre parter end netop de offentlige 

myndigheder, hvilket udelukker skolens undersøge/se." 

Det betyder, at det ikke har været muligt at gennemføre et interview med Flemming 
Zachariasen. 

På trods af Flemming Zachariasens meddelelse om ikke at ville deltage yderligere i 
advokatundersøgelsen, er han blevet partshørt om de udsagn, han er kommet med til 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), og de faktiske forhold i undersøgelsen, 
der relaterer sig til disse. Høringsbrev blev fremsendt til Flemming Zachariasen den 
26. september 2022.

Flemming Zachariassen meddelte ved mail af 6. oktober 2022 følgende: 

'Tak for dit brev af 26. september, hvori du oplyser mig, at du, som kom
missioneret undersøger for Herlufsholms skole og Gods, agter at afgive 
vurderinger der kan være til ugunst for mig, hvorfor jeg gives lejlighed til

at udtale mig. 

Jeg henviser dig fortsat til mit svar afd. 28/8-2022, hvori jeg begrunder 

af hvilke {jrsager jeg ikke kan deltage." 

Der har været mange parallelle undersøgelser i sagen i 2022. Ud over at journalister 
har gennemført interviews, har STUK gennemført interviews og ført tilsyn. Derudover 
har der været en manuel whistleblowerordning på Herlufsholm Skole med mulighed 
for indberetning, og der er indført en ny digital whistleblowerordning, hvor Herlufsholm 
Skole har modtaget indberetninger fra elever. Endvidere er der gennemført trivselsun
dersøgelser med interviews af elever. Dertil kommer, at politiet har behandlet en 
række sager, der involverer inddragelse af elever. 

Der er fra den uvildige advokats side taget kontakt til Sydsjællands og Lolland-Falsters 
Politi, Næstved Kommune og STUK for at koordinere undersøgelserne og anmode om 
partsaktindsigt, idet det har været en væsentlig faktor at kunne modtage alt relevant 
materiale fra de respektive myndigheder til brug for afdækning af forholdene på Her
lufsholm Skole, herunder bl.a. oplysninger om de konkrete elevsager. 

Der er derfor blevet sendt aktindsigtsanmodninger til STUK, Næstved Kommune og 
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Overordnet har det som udgangspunkt ikke 
været muligt at få udleveret navne i de sager, der var registreret hos de relevante 
myndigheder, uanset at der var indhentet fuldmagt fra Herlufsholm Skole. 
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STUK valgte dog at imødekomme begæringen om aktindsigt efter en længere klage
proces over den manglende aktindsigt. Næstved Kommune valgte at indhente sam
tykke fra forældrene med henblik på udlevering af navne til brug for advokatundersø
gelsen. Udfaldet heraf er i skrivende stund ikke afklaret. Sydsjællands og Lolland
Falsters Politi valgte, henset til oplysningerne, at give aktindsigt i antallet af sager og 
anmeldelsesdatoen. Det var ikke muligt at få aktindsigt i selve anmeldelserne eller 
oplysninger på elevernes navne. 

Dette har således ikke været muligt for den undersøgende advokat fuldt ud at identi
ficere og sammenholde med oplysninger modtaget fra skolen. 

Der er den 24. oktober 2022 givet bemyndigelse fra Herlufsholm Skoles bestyrelse til 
at udvide kommissoriet, således at to af de ældre sager kan undersøges nærmere, og 
der er samtidigt givet mulighed for, at personer, der måtte have noget at indberette 
for den periode, som går forud for kommissoriet, kan foretage indberetninger herom 
indtil udgangen af 2022. 

3.2 Skriftlige indberetninger og interviews 

Efter lanceringen af indberetningsordningen den 10. juni 2022 har Elmann Advokat
partnerselskab i alt modtaget og gennemgået materiale i 44 sager. Heraf er der mod
taget 14 nye indberetninger fra nuværende og tidligere elever på Herlufsholm Skole. 
Det er ikke alle indberetninger, der vedrører den omhandlede periode. De modtagne 
indberetninger indgår i rapporten, enten i form af generelle udsagn eller i form af mere 
konkrete bidrag. 

På baggrund af beskrivelserne af episoder i indberetningerne samt de eksisterende 
sager blev relevante elever, lærere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer udvalgt til in
terviews. Der blev på baggrund af indberetningerne/eksisterende sager udarbejdet 
spørgetemaer til hvert interview med relevante spørgsmål vedrørende den enkelte 
elevsag. 

Der er gennemført 21 interviews. Disse interviews blev gennemført i august, septem
ber og oktober 2022 efter de retningslinjer, der fremgår af kommissoriet, samt af til
sendte oplysninger om rammer og regler for interviewprocessen. Der deltog bisidder i 
en række af disse interviews. 

Efter hvert enkelt interview blev der udarbejdet et referat, som hver interviewperson 
fik mulighed for at gennemgå og kommentere. 
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4. Herlufsholm Skoles organisation

4.1 Organisationsoversigt fra 1, august 2018 til 9. maj 2022 

Bestyrelse 

Bestyrelsesformand/forstander 

• Torben von Lowzow: 1. februar 2019 - juli 2022

• Jens Moberg: 1. februar 2011 - 31. januar 2019

Bestyrelsesmedlemmer 

• Jens Ringsmose: april 2022 - juli 2022

• Marie Louise (Malou) Skeel: 2021 - juli 2022

• Peter Bernstorff: september 2020 - september 2021

• Sebastian Franck: oktober 2019 - juli 2022

• Noemi Katznelson: marts 2019 - maj 2022

• Philip Søren Thorsen: 2017 - juli 2022

• Anne Sophie Vilsbøll: 2015 - juli 2022

• Hanne Leth Andersen: august 2013 - april 2022

Medarbejderrepræsentanter 

• Peter Neidel: 2021 og frem

• Steen Christensen: 2020 og frem
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Ledelse 

Direktør 

• Tim Petersen: 1. august 2013 og frem

Rektor 

• Martin Horst Arvedlund: konstitueret rektor fra 7. maj 2022

• Mikkel Kjellberg: 7. februar 2020 til 7. maj 2022

• Mikkel Kjellberg: konstitueret rektor fra 1. september 2019 til 7. februar 2020

• Flemming Zachariasen: 6. september 2016 til 23. juli 2019

Vicerektor 

• Martin Horst Arvedlund: 1. maj 2020 og frem

• Mikkel Kjellberg: marts 2018 - januar 2020

IB 

Leder af IB/Head of IB 

• Natascha Henriette Betina Philip: 1. august 2015 og frem

Gymnasie 

, Ann Hansen (leder af international udvikling): 

• Ledelsesmedlem fra 2014 og frem (ikke personaleansvar)

• Mikkel Kjellberg (uddannelsesleder/gymnasieleder):

• 2012 - 2018

• Martin Horst Arvedlund (uddannelsesleder/pædagogisk leder):

• 2016 - 2020

• Inge Olhoff-Jakobsen (uddannelsesleder/pædagogisk leder):

• 1. august 2020 og frem

Grundskole 

Grundskole/eder 

• Anne-Louise Boelsmand: 1. august 2013 og frem

Vicegrundskole/eder 

• Lotte Meyer Beck Jensen: 1. august 2015 og frem
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Ekstraskolære aktiviteter 

Leder af ekstraskole/ære aktiviteter 

• Jacob Normann: 1. august 1988 og frem

Elevgårdene 

Kostskole/eder 

• Susanne Geisler: 1. august 2020 og frem

• Niels Christian Koefoed: 2006 - 31. juli 2020

Sovesalslærere 

• Mathias Hesselholt Munck: 1. marts 2022 og frem

• Karsten Nielsen: 1. august 2021 og frem

• Lone Gad Gunbak: 1. august 2021 og frem

• Louise Trojahn: 23. november 2020 og frem

• Jakob Hartmann: 1. august 2020 og frem

• Josephine Hartmann: 1. august 2020 og frem

• Trine Lohse Røntorp: 1. august 2020 og frem

• Julie Sakina Holtze: 1. august 2020 - 31. juli 2022

• Philipp Baunsgaard Koll: 1. januar 2019 og frem

• Joakim Søgaard Normann: 1. april 2018 - 30. marts 2022

• Peter Neidel: 1. august 2016 - 30. juni 2019

• Emil Brandt Rex: 1. august 2015 - 31. juli 2020

• Kristine Brandt Rex: 1. august 2015 - 31. juli 2020

• Lykke Winther Kjer: 1. august 2004 - 31. juli 2020

• Mads Kjær Rasmussen: 1. august 2013 og frem

• Pernille Nohr Rasmussen: 1. august 2013 og frem

• Samuel Veng Sieck: 1. august 2011 - sommeren 2022

• Elsebeth Aarsø: 1. august 1993 - 30. juni 2020

• Lotte Normann Stourup: 1. august 1991 - 31. juli 2021

• Jacob Normann: 1. august 1991 - 31. juli 2021

• Susanne Geisler: 1. august 1990 - 1. august 2020

EKSTRAHERET VERSION Side 16 af 334 



EJmann 

Sygehus (SUS} 

• Leif Malte Gyldenstierne Sehested (læge): 1. januar 1995 og frem

, Anne Marie (Mie) Sehested (ledende sygeplejerske): 1. august 1986 og frem 

4.2 Nærmere om rektors forhold, herunder forholdet mellem rektor og 

bestyrelse 

4.2.1 Baggrund 

I et partshøringsbrev af 24. juni 2022 til Herlufsholm Skole udtalte STUK kritik af, at 
tidligere rektor Flemming Zachariasen oplevede pres fra bestyrelsen ved behandling af 
elevsager angående overtrædelse af skolens ordensregler. 

I det følgende undersøges denne kritik nærmere. 

4.2.2 Ansættelseskontrakter m.v. 

Rektor er ansat af bestyrelsen for Herlufsholm Skole og Gods og refererer til denne. 
Herlufsholm Skoles direktion udgøres af rektor samt af skolens direktør. 

Direktøren refererer i dagligdagen til rektor, men direktøren har dog en direkte refe
rence til bestyrelsen vedrørende Stiftelsens administration, Herlufsholm Skole og Gods' 
samlede økonomi, driften, godset, bygninger og investeringer. 

I det følgende medtages relevante uddrag fra Flemming Zachariasen, Mikkel Kjellberg 
og Gitte Nørgaards ansættelseskontrakter med tilhørende stillingsbeskrivelser og di
spositionsfu Id magter. 

Flemming Zachariasen 

Som bilag 1 til tidligere rektor Flemming Zachariasens ansættelseskontrakt er vedhæf
tet en stillingsbeskrivelse af 13. april 2016. Af bilaget fremgår bl.a. følgende vedrø
rende organisatoriske forhold: 

"§ 2. Øvrige organisatoriske referencer: 

Nærmeste underordnede er p/J undervisningssiden en grundskole/ede/se 

(3 personer), en gymnasie/ede/se (4 personer) og en overordnet skolele

de/se. I skoleledelsen er der ud over medlemmer fra gymnasie- og grund

skole/ede/se ogsfJ repræsentanter fra kostskolen og fritiden. Rektor ud

nævner lederne til sine /edergrupper og deltager i alle ledelsesgrupperne." 

Af Flemming Zachariasens ansættelseskontrakt af 26. september 2016 fremgår føl
gende vedrørende rektors ansvar og kompetencer: 

"§ 2. Ansvar og kompetencer: 
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Rektor, som er indehaver af eksamensretten, og som er den dag
lige leder af skolen, har det fulde og selvstændige ansvar for sko
lens pædagogiske ledelse i overensstemme/se med gældende lov
givning om private gymnasieskoler med grundskoleafdeling, de af 
Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling givne bestemmelser samt 
fundats for Stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods. 

Rektor refererer til bestyrelsen, der er den øverste ledelse af Herlufsholm, 
og i det af bestyrelsen fastsatte omfang til Forstanderen som formand for 
bestyre/sen. Indenfor de givne rammer kan bestyrelsen (eller mel
lem bestyrelsens møder Forstander) meddele rektor generelle el
ler specielle instrukser. 

Rektor udgør sammen med Stiftelsens direktør Herlufsholms direktion. I 
det daglige arbejde refererer Stiftelsens direktør til rektor. Direktøren, 
som er ansvarlig for Stiftelsens administration, Herlufsholms samlede øko
nomi, driften, godset, bygningerne og investeringer, refererer dog i disse 
spørgsm!1! direkte til bestyrelsen. 

Det p!1hviler rektor at holde Forstanderen løbende underrettet om alle s§
danne forhold for skolen, som kan være af betydning for bestyrelsens og 
Forstanders arbejde. 

Rektor deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen bestemmer 
andet. 

[ . . .  ] 

Rektor skal vejlede og tilrettevise skolens elever og har i disse henseender 
de særlige forpligtige/ser over for alle skolens elever, som naturligt følger 
af skolens ansvar for deres opdragelse og udvikling. Det p§hviler rektor at 
p§se, at givne retningslinjer og direktiver for kost- og dagskolen nøje ef
terleves af kost- og dagelever, sovesals/ærer og andet undervisningsper
sonale. 

Rektor m§ ikke uden forhandling med Forstanderen bortvise elever." 
(fremhævninger foretaget) 

Af bilag 1 til ansættelseskontrakten fremgår endvidere følgende vedrørende rektors 
opgaver og ansvar: 

"§ 3. Generelle opgaver og ansvar: 
Rektor er skolens leder i henhold til Gymnasie/oven og Folkesko
le/oven og har dermed det samlede pædagogiske ansvar for alle 
elever. 

[. .. ] 
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Det er rektors ansvar at sikre et godt og positivt samspil med elever, for
ældre, medarbejdere og andre interessenter. Rektor skal fungere som den 
samlende figur over for alle Herlufsholms medarbejdere og elever sf1vel 
som at fungere som bindeled til næromrf1det og skolens eksterne interes
senter samt generelt være skolens ansigt udad til nf1r det gælder skolen, 
undervisning og elever. 

Rektor er ansvarlig for, at skoleledelsen udarbejder strategi, f1rsplaner og 
medarbejderudviklingsforløb og er naturligvis ansvarlig for at sikre en god 
trivsel for medarbejderne p{j undervisningssiden. 

Rektors pædagogiske ledelse skal udøves i tæt samarbejde med gymna
sieledelsen, grundskole/ede/sen og skoleledelsen - og naturligvis i samar
bejde med pædagogisk deidJd og helrf1d og de forskellige ad hoc-udvalg. 
Ledelsesgrupperne for hhv. skolelede/sen, grundskole og gymnasium va
retager den daglige personaleledelse af lærerkollegiet og kvalitetssikring 
af denne samt den overordnede organisering af skolens pædagogiske 
hverdag. 

Rektor er ansvarlig for den del administrationen p{j rektorkontoret der i 
dagligdagen er direkte relateret til undervisningen af eksisterende elever 
i henholdsvis grundskolen og gymnasiet. 

Rektor skal altid være tilgængelig for direkte henvende/ser fra alle dele i 
organisationen, men ogs§ for henvende/se mm. fra personer og grupper 
uden for organisationen. Herunder særligt forældre og f.eks. pressen. 

Med afsæt i skolens stærke værdimæssige fundament skal rektor sikre, at 
skolen løbende udvikles i henhold til muligheder og retningslinjer, s§ve/ 
pædagogisk, teknologisk og samfundsmæssigt. Dette inkluderer ogs§ eks
tra sko/ære fritidsaktiviteter. 

Rektor skal kunne overskue og beherske en kompleks og omfattende le
delsesopgave med en stærk kultur og klare udviklingsmf11. 

Rektors strategiske ledelse indenfor undervisningsomrf1det udøves i et tæt 
samarbejde mellem rektor, direktør, øvrig ledelse og bestyrelse. I samar
bejde og samspil med disse sætter rektor og direktør m/JI for Herlufsholm 
Skole og Gods, og tager initiativer til den udvikling og de forandringspro
cesser, der er nødvendige for den fortsatte succes og fremdrift." (frem
hævning foretaget) 

I tillæg hertil har rektor i samarbejde med direktøren en række særlige opgaver, her
under bl.a. sikring af Herlufsholm Skoles rolle såvel nationalt som internationalt samt 
bevaring og udvikling af relationer. Af bilag 1 til ansættelseskontrakten fremgår føl
gende vedrørende rektors særlige opgaver: 

"§ 4. Særlige opgaver: 
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Rektor skal, i samarbejde med direktøren, sikre Herlufsholm Skoles rolle 
lokalt, nationalt og internationalt. Skolen har et meget stærkt netværk
og det er en vigtig opgave for rektor at bevare og udvikle disse relationer 
(Round Square, Duke of Edinburgh, IB, CIE mfl.). I den sammenhæng 
skal rektor være indstillet pi!, at trække pi!, ressourcepersoner, netværk og 
kompetencepersoner inden for og uden for skolen for at afsøge muligheder 
for støtte til skolens udvikling. 

Rektor skal deltage ved alle baller, koncerter og andre sociale arrange
menter p& Herlufsholm hvor forældre og/eller andre interessenter delta
ger. 

[. . .  ] 

Rektor skal gennem sit virke sikre en høj undervisningskvalitet, s/!i/edes 
at bestyrelsens m&lsætning om, at Herlufsholm Skole er blandt top 10 
gymnasier i Danmark m/!ilt pi!, afgangsgennemsnittet løbende tilstræbes. 

Rektor skal, i samarbejde med direktøren, arbejde for at skabe, udvikle 
og bevare en fælles kultur pi!, skolen mellem undervisning og drift samt 
sikre at Herlufsholms værdier bevares." 

Mikkel Kjellberg 

Som bilag 1 til tidligere rektor Mikkel Kjellbergs ansættelseskontrakt er vedhæftet en 
stillingsbeskrivelse af 7. februar 2020. Af bilaget fremgår bl.a. følgende vedrørende 
organisatoriske forhold: 

"§ 2. Øvrige organisatoriske referencer: 
Den daglige ledelse af Herlufsholm p/!ihviler under ansvar over for besty
re/sen henholdsvis Rektor og Herlufsholms Direktør. Rektor er ansvarlig 

for skolens aktiviteter og direktøren er ansvarlig for Herlufsholms 

øvrige aktiviteter. Da Herlufsholm imidlertid er en samlet organi

sation, har bestyrelsen vedtaget, at Rektor er øverste daglige le

der af Herlufsholm, hvilket er indarbejdet i Stillingsbeskrivelserne 

for Rektor og Direktør. 

[ ... ] 

Rektor er øverste leder for skolens samlede aktiviteter, der omfatter alle 
medarbejdere og aktiviteter for uddannelse af skolens eleverne." (frem
hævning foretaget) 

Af Mikkel Kjellbergs ansættelseskontrakt af 7, februar 2020 fremgår følgende vedrø
rende rektors ansvar og kompetencer: 

"§ 2. Ansvar og kompetencer 
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Rektor er daglig leder for personalet pli Herlufsholm og lederslive/ skolens 

aktiviteter som - sammen med Herlufsholms direktør- Herlufsholms øvrige 
aktiviteter. 

Rektor, som er indehaver af eksamensretten, og som er den dag

lige feder af undervisningsomrtldet (skolen), har det fulde og selv

stændige ansvar for skolens pædagogiske ledelse i overensstem

me/se med gældende lovgivning om private gymnasieskoler med 

grundskoleafdeling, de af Ministeriet for børn, undervisning og li

gestilling givne bestemme/ser samt fundats for Herlufsholm. 

Bestyrelsen er den øverste ledelse af Herlufsholm og rektor referer til 

denne om alle forhold vedrørende skolen, og i det af bestyrelsen fastsatte 
omfang til Forstanderen som formand for bestyrelsen. Inden for de 

givne rammer kan bestyrelsen (eller mellem bestyrelsens møder 

Forstander) meddele rektor generelle eller specielle instrukser. 

Rektor udgør sammen med Herlufsholms direktør Herlufsholms direktion. 

Det ptlhviler rektor at holde Forstanderen løbende underrettet om 

alle stldanne forhold for skolen, som kan være af betydning for 

bestyrelsens og Forstanders arbejde. 

Rektor deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen bestemmer 

andet. 

[. . .  ] 

Rektor skal vejlede og tilrettevise skolens elever og har i disse henseender 
de særlige forpligtige/ser over for alle skolens elever, som naturligt følger 

af skolens ansvar for deres opdragelse og udvikling. 

Det p§hviler rektor at sikre, at givne retningslinjer og direktiver for kost

og dagskolen nøje efterleves af kost- og dagelever, sovesals/ærer og an
det undervisningspersonale. 

Rektor mtl ikke uden forudgtlende dialog med Forstanderen bort

vise elever." (fremhævninger foretaget) 

Af bilag 1 til ansættelseskontrakten fremgår endvidere følgende vedrørende rektors 
opgaver og ansvar: 

"§ 3. Generelle opgaver og ansvar: 
Rektor er skolens leder i henhold til Gymnasieloven og Fo/kesko· 

te/oven og har dermed det samlede pædagogiske ansvar for alle 

elever. 

[. . .  ] 
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Det er Rektors ansvar at sikre et godt og positivt samspil med elever, 
forældre, medarbejdere og andre interessenter. 

Rektor skal fungere som den samlende leder for alle Herlufsholms medar
bejdere, nuværende og tidligere elever og forældre, sflvel som sammen 
med Direktøren bindeled til næromrlldet og skolens eksterne interessen
ter. 

Rektor er ansvarlig for, at skoleledelsen udarbejder strategi, flrsplaner og 
medarbejderudvik/ingsforløb og er naturligvis ansvarlig for at sikre en god 
trivsel for medarbejderne pll undervisningssiden. 

Rektors pædagogiske ledelse skal udøves i tæt samarbejde med gymna
sie/edelsen, grundskolelede/sen og kostskole/ede/sen - og naturligvis i

samarbejde med pædagogisk delrfJd og he/rfJd og de forskellige ad hoc
udvalg. Ledelsesgrupperne for hhv., grundskole og gymnasium, kostafde

ling og ekstrasko/ære aktiviteter varetager den daglige personale/ede/se 
af lærerkollegiet og kvalitetssikring af denne samt den overordnede orga
nisering af skolens pædagogiske hverdag. 

Rektor er ansvarlig for den del administrationen pfJ rektorkontoret, der i

dagligdagen er relateret til undervisningen af elever i henholdsvis grund
skolen og gymnasiet. 

Rektor skal altid være tilgængelig for direkte henvende/ser fra alle dele af 
organisationen, samt for henvende/se mm. fra personer og grupper uden 
for organisationen. Herunder særligt forældre, gl. herlovianere og f.eks. 
pressen. 

Med afsæt i skolens stærke værdimæssige fundament skal Rektor sikre, i 
overensstemmelse med bestyrelsen, at skolen løbende udvikles i henhold 
til muligheder og retningslinjer, bfJde pædagogisk, teknologisk og sam

fundsmæssigt. Dette inkluderer ogsfJ ekstraskolære- og fritidsaktiviteter. 

Rektor er i samarbejde med bestyrelsen, direktøren og skolelede/sen an

svarlig for, at der stedse er formuleret en strategi for udvikling af skolen. 
Rektor er ansvarlig for, at strategien implementeres." {fremhævning fo

retaget) 

I tillæg hertil har rektor i samarbejde med direktøren en række særlige opgaver, her
under bl.a. sikring af Herlufsholm Skoles rolle såvel nationalt som internationalt samt 
bevaring og udvikling af relationer. Af bilag 1 til ansættelseskontrakten fremgår føl
gende vedrørende rektors særlige opgaver: 

"§ 4. Særlige opgaver: 

Rektor skal, i samarbejde med Direktøren, sikre Herlufsholms rolle lokalt, 
nationalt og internationalt. Skolen har et meget stærkt netværk- og det 
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