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Besvarelse af spørgsmål nr. 250 (Alm. del) fra Folketingets Børne- og 

Undervisningsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 250 (Alm. del), som Folketin-

gets Børne- og Undervisningsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. 

maj 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt 

(SF). 

 

 

Mattias Tesfaye    

/  

Thomas Højgaard 

  

Folketinget  

Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 25. maj 2022 
Kontor: Politikontoret 

Sagsbeh: Michelle Knudsen 

Sagsnr.: 2022-0036-1042 
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Spørgsmål nr. 250 (Alm. del) fra Folketingets Børne- og Undervisnings-

udvalg:  

 

”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange henvendelser om 

vold og overgreb, som Sydsjællands og Lolland-Falsters politi 

har modtaget fra elever og pårørende fra Herlufsholm de sidste 

ti år, og hvordan sagerne er endt.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. 

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at der i perio-

den fra den 1. januar 2012 til den 17. maj 2022 er registreret i 

alt 10 forhold omhandlende vold, voldtægt eller blufærdigheds-

krænkelser begået på Herlufsholm Skole og Kostskole. Politi-

kredsen har i POLSAS foretaget en søgning på adressen samt 

foretaget en søgning ved en manuel geografisk afgrænsning af 

det umiddelbare område omkring Herlufsholm Skole og Kost-

skole. Søgningen er foretaget ved hjælp af en indtegning på kor-

tet omkring Herlufsholm Skole og Kostskole i politiets analyse-

værktøj (Pol-Intel). De udfundne sager er herefter gennemgået 

manuelt med henblik på at identificere de sager, der omhandler 

vold, voldtægt eller blufærdighedskrænkelser.   

 

Der er registeret fem sager omhandlende vold, hvoraf fire af sa-

gerne er oprettet som anmeldelser og en sag som en intern ori-

entering. Den ene sag vedrører vold mod en elev, der var på vej 

væk fra skolen. De øvrige sager vedrører vold begået inde på 

Herlufsholm Skole og Kostskole. 

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser vedrørende sta-

tus i sagerne, at tre af sagerne er verserende, og at der er rejst 

tiltale for vold i en af disse sager. I en fjerde sag er efterforsk-

ningen indstillet efter retsplejelovens § 749, stk. 2, idet det ikke 

var muligt at identificere en gerningsperson. Den sidste sag ved-

rører en henvendelse om vold, som eleven ikke efterfølgende 

har ønsket at anmelde, hvorfor henvendelsen på nuværende tids-

punkt er oprettet som en intern orientering. 

 

Politikredsen oplyser endvidere, at der er registreret fire anmel-

delser om voldtægt og en anmeldelse om blufærdighedskræn-

kelse begået på Herlufsholm Skole og Kostskole. I tre af sagerne 
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om voldtægt er der meddelt påtaleopgivelse efter retsplejelo-

vens § 721, stk. 1, nr. 2, og i den sidste sag, der omfatter forhol-

det om voldtægt og forholdet om blufærdighedskrænkelse, er 

der afsagt dom af byretten den 28. april 2022, som er anket.” 
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