
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR nr.: 29634750 

24. juni 2021 

Sags nr.:21/10604 

 

 

Til alle udbydere af AMU, almen voksenuddannelse, forberedende vok-

senundervisning, ordblindeundervisning for voksne, erhvervsuddannel-

ser, forberedende grunduddannelse og gymnasiale uddannelser. 

 

Kopi: Danmarks Private Skoler, Danske Gymnasier, Danske HF & 

VUC, Danske SOSU-skoler, Danske Landbrugsskoler, DEG-L, FGU 

Danmark, Steinerskolerne i Danmark. 

Whistleblowerordning om seksuel chikane på uddannelsesinstitu-

tioner 

Regeringen ønsker at forebygge seksuel chikane og at bidrage til og un-

derstøtte, at sager om seksuel chikane kommer frem i lyset og bliver 

håndteret rigtigt. Regeringen udmeldte derfor i november 2020 14 initia-

tiver for forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladser og uddannel-

sesinstitutioner. Initiativerne kan læses på Beskæftigelsesministeriets 

hjemmeside. 

 

Et af initiativerne fra regeringen er en opfordring til at oprette whist-

leblowerordninger på uddannelsesinstitutioner. Styrelsen for Undervis-

ning og Kvalitet gør hermed alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder 

forberedende grunduddannelse, ungdomsuddannelser og voksenuddan-

nelser, opmærksom på denne opfordring til at oprette en whistleblower-

ordning om seksuel chikane, hvis institutionen ikke har en sådan i forve-

jen. 

 

Målet med opfordringen til at etablere sådanne whistleblowerordninger 

er, at elever, kursister og deltagere får et sted, hvor de kan henvende sig, 

også anonymt, for at få råd og vejledning, hvis de oplever seksuel chi-

kane eller andre krænkelser, eller hvis de oplever, at andre udsættes for 

det, på enten uddannelsesinstitutionen eller, for elever i erhvervsuddan-

nelse og erhvervsgrunduddannelse, på lærepladsen/praktikpladsen. 

 

En sådan whistleblowerordning kan tillige understøtte den eksisterende 

pligt for uddannelsesinstitutionerne til lokalt at sikre, at eleverne, kursi-

sterne og deltagerne har et godt undervisningsmiljø.  

 

Styrelsen anbefaler derfor, at de procedurer, som institutionen etablerer 

for at følge op på evt. henvendelser fra elever, kursister og deltagere om 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/11/regeringen-indkalder-til-trepart-om-seksuel-chikane/
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/11/regeringen-indkalder-til-trepart-om-seksuel-chikane/
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seksuelle krænkelser, så vidt muligt tænkes sammen med de tiltag og pro-

cedurer, som institutionen i øvrigt har for at sikre et godt undervisnings-

miljø og tage hånd om elevernes, kursisternes og deltagernes psykiske 

trivsel. Institutionen bør derfor i dette arbejde tage hensyn til de gene-

relle regler om samvær mv., som institutionen har for at medvirke til at 

opfylde uddannelsesformålene og bidrage til et godt undervisningsmiljø 

og god trivsel for elever, kursister og deltagere herunder studie- og or-

densregler, ordens- og samværsregler mv.  

 

For at sikre kendskabet til en whistleblowerordning om seksuel chikane, 

opfordrer styrelsen til, at ledelsen sørger for, at elever, kursister og delta-

gere allerede i forbindelse med uddannelsesstart informeres om, hvor de 

kan henvende sig om seksuel chikane eller andre krænkelser. Det kan fx 

være i forbindelse med den information, der gives om studie- og ordens-

regler ved uddannelsesstart for de uddannelser, som har disse. 

 

Generelt henviser styrelsen i øvrigt til Justitsministeriets "Fælles vejled-

ning for whistleblowerordning på statens område" fra oktober 2020, der 

er en vejledning om etablering af whistleblowerordninger på samtlige mi-

nisterieområder, herunder i departementer og underliggende myndighe-

der med 50 eller flere beskæftigede. 

 

Samtidig gør styrelsen opmærksom på det forslag til lov om beskyttelse 

af whistleblowere, som i øjeblikket behandles i Folketinget.  

 

I øvrigt kan det oplyses, at der i forhold til STU-institutioner er sendt 

særskilt brev til KL og kommunerne. 

 

Dialog med lederforeninger mv. 

Styrelsen planlægger i efteråret 2021 at invitere relevante interessenter og 

repræsentanter for institutionerne på de forskellige områder til dialog om 

arbejdet med at sikre et godt psykisk undervisningsmiljø og etablering af 

whistleblowerordninger. Formålet med dialogen er at understøtte institu-

tionernes arbejde og videndeling på området. 

 

Kontaktoplysninger 

Ved spørgsmål er institutionen velkommen til at kontakte det relevante 

kontor i styrelsen: 

 AMU, AVU, FVU og OBU: Kontor for Voksen- og Efteruddannelser 

(STUK.KVE@stukuvm.dk) 

 Erhvervsuddannelser: Kontor for Erhvervsuddannelser 

(STUK.KE@stukuvm.dk) 

 FGU: Center for Folkeskole og Forberedende Grundskole 

(STUK.CFF@stukuvm.dk) 

 Gymnasiale uddannelser: Kontor for Gymnasier 

(STUK.GK@stukuvm.dk) 

 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
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Vi ser frem til dialogen med jer. 

 

Med venlig hilsen 

Julie Elm Vig Albertsen 

Direktør 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 




Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		Brev fra STUK vedr. whistleblowerordning om seksuel chikane på uddannelsesinstitutioner.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 1

		Gennemført manuelt: 2

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 1

		Gennemført: 27

		Mislykkedes: 1




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Gennemført		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Gennemført		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Gennemført		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Skal kontrolleres manuelt		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Mislykkedes		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring






Tilbage til toppen
