
 

NO HATETALK!!! 
 

 

Be careful! 

You may get slaughtered 

or 

 
- Vi tolererer ikke hatespeach, chikane, 

injurier,  mm. på nettet, i tale & skrift  på 

mobil, pr. brev, eller via andre medier! 

 

 

 Det er GIFT for teamet 
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Kære elev i ”Team 10”. 
 

                   Rigtig hjerteligt velkommen til ”Team 10” på Realskolen. 
 

Jeg håber du vil få et rigtig godt og udbytterigt skoleår, hvor du vil udvikle dig såvel fagligt som 

menneskeligt. 

 

En af de vigtigste ting der skal være til stede for at kunne trives og dermed lære og udvikle sig er 

tryghed. 

Det er uomgængeligt, at tryghed er fundamentet for menneskelig trivsel i alle henseender. 

 

Det må ikke være sådan hver dag man møder op på sin arbejdsplads – for det er hvad skolen 

forventer i betragter 10. klasse som værende, jeres primære arbejdsplads – så bruger man al sin 

psykiske kapacitet og energi på at være bange for hvad der nu åbenbarer sig når man med frygt i 

sindet åbner sin mobiltelefon for at læse den sidste nye sms. 

 

Det må heller ikke forekomme, at man fuldstændigt får saboteret sin fritid – hvor man jo skal 

restituere og samle ny energi til næste dags arbejde – ved at, når man slapper ad og hygger sig 

med sine venner på facebook, pludselig ser sig selv svinet til på groveste måde, truet, eller måske 

endda udstillet med grove forhånende billeder. Man skal også trygt kunne tjekke sin mobil og 

eller I-Phone, uden at være bange for det man ser. 

 

Det er dybt obstruerende for enhver form for læring og det er decideret socialt destruerende, 

såfremt den slags forekommer – det må simpelthen ikke ske, jeg tolererer det ganske enkelt ikke! 

Man passer sit arbejde – skolen – for at lære noget, ikke for at blive forhånet, truet, tilsvinet eller 

på anden måde forulempet. 

 

Så vil nogen sige: ”Jamen, hvad vi foretager os i fritiden det kommer jo ikke skolen ved”! 

Jo, det gør det i allerhøjeste grad såfremt det man foretager sig i fritiden går ud over 

klassekammeraternes trivsel og velbefindende og måske endda er ulovligt ifølge straffeloven;            

– så er det så ganske uomtvisteligt og uden diskussion noget der kommer skolen ved. 

 

Og ulovligt er det at forhåne, tilsvine, true og udstille andre mennesker offentligt. 

Det er fuldstændigt det samme som med ulovlige stoffer; – dem tolerer vi altså heller ikke at i går 

og fylder jer med – heller ikke i jeres fritid – det er også strengt forbudt. 

 

På den følgende side finder du nogle uddrag fra den danske straffelov, nogle paragraffer der 

naturligvis skal efterleves og overholdes, ellers risikerer man i grove tilfælde dels at samarbejdet 

afbrydes permanent.  – Derudover kan forurettede tage initiativ til at politianmelde krænkelsen. 

 
Med venlig hilsen   

Jesper Toftebo Brønnum 

  

– Afdelingsleder for ”Team 10” på Holbæk Private Realskole 
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Straffelovens paragraffer der begrænser ytringsfriheden. 
 
 

1) Injurier 
Ringeagtsytringer. Kan være strafbare efter Straffelovens §§267-267a: 

§267: Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger 

eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at 

nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel 

indtil 4 måneder. 

Stk. 2. Er fornærmelsen fremsat mod nogen af de i § 119, stk. 2, nævnte personer i 

anledning af udførelsen af deres tjeneste eller hverv, uden at bestemmelserne i 

straffelovens § 121 kommer til anvendelse, bliver dette ved straffens udmåling at 

betragte som en skærpende omstændighed, og straffen kan da stige til fængsel indtil 6 

måneder. 

Stk. 3. Ved straffens udmåling bliver det at betragte som en skærpende 

omstændighed, at fornærmelsen er fremsat i trykt skrift eller på anden måde, 

hvorved den får en større udbredelse, eller på sådanne steder eller til sådanne tider, 

at det i høj grad forøger det krænkende i ytringen. 

 

2) Trusler: 

266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt 

for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar 

handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 

3) Racismeparagraffen                                                                                    

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds 

fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer 

trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller 

etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel 

indtil 2 år.  

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende 

omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.  
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Politik i relation til offentlig eller privat beklikkelse, 

kompromittering, forhånelse eller ærekrænkelse af 

elever, lærere eller andet personale på skolen. 
 

 

Grov, social destruktiv adfærd, så som f.eks. beklikkelse, kompromittering, 

ærekrænkelse, grov tilsvining, spot, forhånelse, trusler, injurierende eller 

ydmygende omtale af elever, lærere eller andet personale på Holbæk Private 

Realskole via f.eks. ondsindet rygtespredning med henblik på at skabe splittelse 

og/eller konflikt – også selvom dette finder sted i fritiden via f.eks. mundtlig 

bagtalelse person til person, over mobil/ I-Phone, SMS, mail, facebook, eller 

andre sociale medier – tolereres ikke af Holbæk Private Realskole! 

 

Kommer det ovenstående til skolens kendskab, og kan det bevises hvilken elev 

der står bag, reagerer vi med det samme og opretter en disciplinærsag. 

 

Eleven og evt. forældrene indkaldes til en meget alvorlig bekymrings og 

disciplinær samtale med Afdelingslederen, som kan resultere i følgende 

afgørelser:  

 

➢ I tilfælde hvor eleven og forældrene konstruktivt og hensigtsmæssigt fuldt 

ud samarbejder med Afdelingslederen om sagen og hvor eleven omgående 

og af ærligt hjerte fuldt ud bekender, retter 100 % ind og undskylder 

uforbeholdent over for forurettede, og hvis forurettede modtager denne 

undskyldning, samt hvis eleven omgående gør skaden god igen ved f.eks. 

overfor klassen åbent indrømme at bagtalelsen var usand, eller slette 

forhånelsen på f.eks. facebook, slipper vedkommende elev med en ”Rød 

Advarsel”  og får lov at fortsætte skolegangen under forudsætning af, at 

noget lignende aldrig nogensinde igen forekommer! 

 

➢ I grove tilfælde, hvor eleven og forældrene ikke samarbejder konstruktivt,  

og hvis eleven nægter at forholde sig til sin sociale destruktive adfærd, og 

såfremt der ikke spores anger og eleven ikke retter ind, så indstiller 

Afdelingslederen personligt til skolelederen, at samarbejdet med den 

pågældende elev må ophøre med omgående virkning.                                                                                                             

Dette betyder i praksis at samarbejdet med eleven og forældrene ophører 

med øjeblikkelig virkning! 


