
Actioncard for digitale krænkelser 

Vurder 

Krænkelsen 

Afdæk: 
Krænkelsen skal afdækkes før den kan vurderes - anvend konkrete spørgsmål; Hvem er involveret, hvad 

er der sket, hvor er det sket osv. 

Vurder: 
De relevante professionelle og ledelsen på skolen eller uddannelsesinstitutionen vurderer krænkelsen. 

Involver eventuelt SSP-sekretariatet. Det skal vurderes, om der er tale om en situation, der bør ende med 

en politisag, underretning eller pædagogisk håndtering. 

Inddrag: 
Er den krænkede umyndig skal forældrene, i udgangspunktet involveres hurtigst muligt 

(værdispringsregel2). De professionelle hjælper den krænkede med at involvere forældrene. Trinene 

”Dokumenter” og ”Stop krænkelsen” kan i enkelte tilfælde komme før forældreinddragelse. Er den 

krænkede myndig vurderes det i samråd med denne, hvem der med fordel kan involveres. 

Dokumenter 

krænkelsen 

Gem: 
Den krænkede og/eller forældrene bør hjælpes til at tage og gemme: screenshots, videooptagelse, 

beskeder fra krænker eller venner og bekendte, som skriver om krænkelsen, navne på dem, der er 

involveret (krænkerne og eventuelt andre ofre). Professionelle, udover politiet, skal ikke gemme 

materiale på egen telefon eller lignende.  

Logbog: 
I krænkelsesager med mange involverede eller mange hændelser, kan det være en fordel for den 

professionelle, at få forældrene til den krænkede til at skabe overblik ved at notere forløbet med hvem, 

hvad, hvor og tidsangivelser. Derfor kan det være en god idé at lave logbog.  

Stop 

Krænkelsen 

Kendt Krænker: 
Er sagen af en karakter, der kan håndteres pædagogisk internt på skolen eller uddannelsesinstitutionen, 

tages der kontakt til krænkeren og dennes forældre (hvis umyndig) og eventuelt delt materiale anmodes 

slettet (bed forældre om at kontrollere) og krænkende adfærd bringes til ophør. Er der tale om en sag, 

hvor der sker politianmeldelse tager politiet over på indsatser. SSP-sekretariatet kan konsulteres ved 

tvivl. 

Ukendt Krænker: 
Når dokumentationen er sikret, bør den professionelle vejlede og støtte den krænkede, og dennes 

forældre ift. at forsøge, at få slettet materiale, der evt. er delt på hjemmesider eller sociale medier.  

Redbarnet.dk/sletdet - hvis hjælpen nægtes - anmeld dette på datatilsynet.dk 

Samarbejde: 
Er sagen af en karakter, der kan håndteres pædagogisk, samarbejdes der i SSP-regi mellem skolerne 

internt i kommunen for at få stoppet den digitale krænkelse. Er der tale om behov for samarbejde 

regionalt eller nationalt anbefales det, at rådføre sig med SSP-konsulenten ift. retslig regulering af et 

samarbejde. 

Anmeld 

krænkelsen 

Politianmeldelse: 
Den professionelle kan støtte og anbefale en anmeldelse, men i udgangspunktet er det forældrene 

og/eller den krænkede der anmelder.  

Selve anmeldelsen: mød op på politistationen, telefonisk henvendelse til politiet på 114 eller anmeld på 

nettet: Politi.dk/anmeld under fanen [Seksualforbrydelser]. I tilfælde med vold eller overgreb skal 

kommunens beredskabsplan iværksættes.  

Forsikringsanmeldelse: 
Den professionelle bør anbefale, at den krænkede eller dennes forældre undersøger, om de skulle være 

dækket af deres egen forsikring ift. hjælp. 

Behandl 

krænkelsen 

Faglig sparring: 
Der kan sparres med SSP-sekretariatet ift. helhedsperspektiv på sagen, koordination mellem de 

involverede professionelle o.l.  

Hjælp de relevante: 
Det bør vurderes om den krænkede, dennes forældre og eventuelt krænkeren har brug for hjælp ud 

over, hvad skolen/uddannelsesstedet kan tilbyde.  

Håndtering af omgivelserne: 
Der bør, i samarbejde med den krænkede og forældrene, være opmærksomhed på og vurdering af, 

hvorvidt klassekammerater, skolen og/eller forældre orienteres om krænkelsen. Går den krænkede og 

krænker på samme skole/uddannelsessted giver dette eventuelt anledning til særlige tiltag. Ligeledes 

bør der være opmærksomhed på, hvorledes en eventuel presseinteresse for krænkelsen håndteres.  

2 Værdispringsreglen” i Forvaltningsloven § 28 gælder, hvis du vurderer, at hensynet til barnet vejer 

tungere end forældrenes interesser. 




