KRÆNKELSER OG OVERGREB
Krabbesholm har ingen tolerance over for krænkelser og overgreb.
Krænkende adfærd kan være vold eller seksuelle overgreb, hvor grænsen
mellem den krænkende adfærd og acceptabel adfærd mennesker imellem er
tydelig. Denne grænse lader sig ikke bestemme objektivt, og det vil være den
krænkedes version af den krænkende oplevelse, der er udgangspunktet for
vurderingen af en sådan situation.
I den forbindelse skal den eventuelle krænkers version høres.
Krænkelser kan forekomme som f.eks. mobning, problematisk retorik og
insinueringer eller fysisk som overgreb i form af uønskede berøringer og
grænseoverskridende handlinger. Krænkelser kan forholde sig til f.eks. køn,
kønsidentitet og udtryk, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering eller
alder.
Krænkelser kan foregå mellem elever og ansatte, elever imellem og ansatte
imellem. Krænkelser kan også komme “udefra”. F.eks på sociale medier.
På vores hjemmeside kan man se, hvilke muligheder, man har for at agere, hvis
man oplever overgreb eller krænkelser.
Hvem skal man henvende sig til?
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Krænkende adfærd af enhver art bør som udgangspunkt meddeles til
forstander eller viceforstander.
Hvis den krænkede foretrækker det, kan man i stedet henvende sig til en
person i det øvrige personale, som man måske er mere fortrolig med.
Henvendelsen til forstander eller viceforstander kan så ske med
vedkommendes mellemkomst.
Er ovennævnte ikke muligt, kan sagen meddeles til formanden for
medarbejderrådet og efterfølgende tages op i medarbejderrådet.
Hvis det heller ikke er hensigtsmæssigt, kan der rettes henvendelse til
formanden for højskolens bestyrelse.

Uanset hvem man henvender sig til er tillid og tavshedspligt afgørende. Det at
meddele sig om eventuel krænkelse skal være omgærdet af tryghed.
Dette gælder også, hvis krænkelsen kommer udefra, f.eks delt på sociale medier.
Forholdsregler ved krænkelser er ellers de samme som dem, der gælder vold og
seksuelle overgreb.
Følgende tilføjelse gælder krænkelser på internettet og sociale medier:

Mange unge mennesker oplever at få delt krænkende billeder og videoer af sig
selv på de sociale medier. Hvis en elev oplever digitale krænkelser, er det vigtigt,
at højskolens personale ved, hvordan de skal hjælpe eleven. Når man reagerer
på digitale krænkelser er der fem trin, som hurtigt skal sættes i værk:
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Dokumenter krænkelserne. Sørg for at få screenshots fra hjemmesider og
sociale medier, hvor det krænkede materiale ligger, samt af mails og
beskeder, der relaterer sig til krænkelsen.
Stop ulykken. Skriv til de platforme, hvor det krænkende materiale ligger
og bed dem om at fjerne det.
Anmeld krænkelsen til politiet.
Kontakt en advokat.
Klag til politiet, hvis der ikke er sket noget tre måneder efter
indgivet anmeldelse.

Links og telefonnumre:
Links og telefonnumre:

Information om, hvordan man forholder sig til digitale krænkelser. kan findes på
digitaltansvar.dk
Information
om, hvordan man forholder sig til digitale krænkelser findes på digitaltansvar.dk
forfor
voldtægtsofre:
L Center
Center
voldtægtsofre
www.voldtaegt.dk
www.voldtaegt.dk
+4578463543 Aarhus (åbent hele døgnet).

78 46 35 43 Aarhus (åben hele døgnet). Akut, inden for 1 uge efter overgrebet
78 46 48 35 Psykologer og videnscenter (alle hverdag 9-11)

Forstander Caroline Spliid Høgsbro
Forstander Kurt Finsten
ch@krabbesholm.dk
kf@krabbesholm.dk
+4527642681

28 19 16 31

Formand for medarbejderrådet Rane Bols
rb@krabbesholm.dk
Viceforstander Charlotte Jensen
+4528760664
cj@krabbesholm.dk

28 96 16 29

Formand for Krabbesholm Højskoles bestyrelse Jonas Maria Schul
jonas@schul.dk
Formand for medarbejderrådet: Peter Bach Nicolaisen
+4522464394

pbn@krabbesholm.dk
29 13 16 33

Formand for Krabbesholms bestyrelse: Jonas Maria Schul
jonas@schul.dk
22 46 43 94

