
DIGITAL KRÆNKELSE – Hvad kan du stille op? 

 

Beredskabsplan for elever, der føler sig udsat for digital krænkelse 

1. Få fat i en lærer, som du har tillid til eller kontakt Simon Larsen eller elevcoach Trine Rølle (ellers kan du 

henvende dig på skolens kontor, som hjælper dig med at finde ud af, hvem du kan tale med). 

2. Du kan få hjælp til at få stoppet delingen af det krænkende materiale (Simon eller Trine). 

3. Du kan få hjælp til at vurdere, hvorvidt dine forældre skal inddrages. 

4. Du kan få hjælp til at vurdere om, sagen skal anmeldes til politiet. 

5. Du kan få hjælp til vurdere, om der skal konfliktmægles/tales med nogle af dem, der har en andel i 

krænkelsen. 

6. Du kan få hjælp til at “falde til ro”, og finde ud af hvad du gør herfra. Du kan tale fortroligt om det, der er 

sket med din lærer, eller med Simon eller Trine. 

 

Beredskabsplan for lærere, der kontaktes af elever, der har været udsat for digital krænkelse 

1. Tag ansvar for eleven. Det gælder både den, der har været udsat for krænkelsen, og den/dem der evt. 

har udført krænkelsen. Tal dem til ro og sørg for, at der bliver etableret kontakt til enten Simon Larsen eller 

elevcoach Trine Rølle. 

2. Simon og Trine hjælper eleven med at vurdere skadens omfang. De hjælper med at vurdere, om sagen 

skal politianmeldes, om forældre skal inddrages - og hjælper med at stoppe det krænkende materiale på 

nettet. F.eks. kan Redbarnet kontaktes på tlf. 35365555 eller www.redbarnet.dk/anmeld eller på 

www.sletdet.dk (tfl. 29270101). 

3. Underviser-teamet omkring eleven/eleverne skal (evt. I samråd med Simon eller Trine) vurdere hvordan 

forløbet skal håndteres i klassen. Om der skal konfliktmægles mellem forskellige parter, hvis krænkelsen er 

foregået på skolen. 

4. Ledelsen skal ligeledes involveres i forhold til at vurdere, hvorvidt skolens ordensregler er overtrådt, og i 

så fald hvad de efterfølgende sanktioner skal være. 


