
Politik og handleplan for forebyggelse af krænkende og grænseoverskridende 
handlinger 

På Sankt Annæ Gymnasium accepterer vi aldrig krænkende adfærd, og vi tager det alvorligt, hvis 
det sker. Vi ønsker en respektfuld og inkluderende kultur, hvor der er plads til alle, og hvor ingen 
skal udsættes for ubehagelig og grænseoverskridende adfærd. Og hvis det sker, handler vi på det.  
 
Det er subjektivt, hvornår man oplever sine grænser overtrådt, og krænkelser kan ske ubevidst. 
Derfor er det vigtigt, at vi taler om det og spørger ind til hinandens grænser. Og det er altid 
acceptabelt at sige fra.  
 
Når vi taler sammen om, hvad der kan være krænkende, så bliver vi opmærksomme på hinandens 
grænser og vil forhåbentligt opnå en større respekt for hinanden. Derved vil vi kunne undgå 
eventuelle krænkende situationer, der har rod i mangel på forståelse og respekt for andres 
grænser.  

I folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium vil vi derfor løbende holde arrangementer, workshops, 
temadage, klassesamtaler o.lign., der sætter dialogen om grænser og relevante dilemmaer i den 
forbindelse på dagsordenen. 
 

Handleplan i folkeskolen, hvis du har oplevet krænkelser eller grænseoverskridende handlinger? 
 

1. Tal med dine forældre eller andre voksne, du har tillid til om dine oplevelser – uanset hvad 
du har oplevet. Dine forældre kan hjælpe dig med at kontakte en voksen på skolen, som du 
og de har tillid til.  

2. På skolen kan du tale med: 
- Dine lærere 
- Pædagogerne 
- Inklusionspædagogerne 
- Lederne  

Hvis du gerne vil tale med nogen på skolen, kan du altid gøre dette sammen med dine forældre, 
hvis du ønsker det.  

3. Samtalen med en på skolen, du har tillid til, vil være fortrolig i udgangspunktet, og vi går 
kun videre med det, du og dine forældre har givet tilladelse til.  

4. Skolen iværksætter relevante handlinger afhængigt af hændelsernes karakter 
5. Du kan også få hjælp til at gå videre med oplevelser, der ligger uden for skolens regi 

 
 
Handleplanen er udarbejdet af gymnasiets elevtrivselsgruppe og elevrådet for udskolingen i 
folkeskolen i samarbejde med ledelsen.  
 
Godkendt af elevrådet d. 27. april 2022 
 
Godkendt af Bestyrelsen d. 29. april 2022 

 
 


