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Whistleblowerordning om seksuel chikane på uddannelsesinstitutioner
Regeringen ønsker at forebygge seksuel chikane og at bidrage til og understøtte, at sager om seksuel chikane kommer frem i lyset og bliver
håndteret rigtigt. Regeringen udmeldte derfor i november 2020 14 initiativer for forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Initiativerne kan læses på Beskæftigelsesministeriets
hjemmeside.
Et af initiativerne fra regeringen er en opfordring til at oprette whistleblowerordninger på uddannelsesinstitutioner. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gør hermed alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder
forberedende grunduddannelse, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, opmærksom på denne opfordring til at oprette en whistleblowerordning om seksuel chikane, hvis institutionen ikke har en sådan i forvejen.
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 chikane eller andre krænkelser, eller hvis de oplever, at andre udsættes for
det, på enten uddannelsesinstitutionen eller, for elever i erhvervsuddannelse og erhvervsgrunduddannelse, på lærepladsen/praktikpladsen.
En sådan whistleblowerordning kan tillige understøtte den eksisterende
pligt for uddannelsesinstitutionerne til lokalt at sikre, at eleverne, kursisterne 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

seksuelle krænkelser, så vidt muligt tænkes sammen med de tiltag og procedurer, som institutionen i øvrigt har for at sikre et godt undervisningsmiljø og tage hånd om elevernes, kursisternes og deltagernes psykiske
trivsel. Institutionen bør derfor i dette arbejde tage hensyn til de generelle 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 ordensregler, 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 deltagere 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 ordensregler ved uddannelsesstart for de uddannelser, som har disse.
Generelt henviser styrelsen i øvrigt til Justitsministeriets "Fælles vejledning for whistleblowerordning på statens område" fra oktober 2020, der
er en vejledning om etablering af whistleblowerordninger på samtlige ministerieområder, herunder i departementer og underliggende myndigheder 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 institutionernes 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)
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Vi ser frem til dialogen med jer.
Med venlig hilsen
Julie Elm Vig Albertsen
Direktør
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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