Advokatundersøgelse – SAG
Københavns Kommune har anmodet os om at gennemføre en advokatundersøgelse af mulige tilfælde af
seksuel chikane overfor elever på Skt. Annæ Gymnasium (SAG), herunder overfor medlemmerne af koret
på Skt. Annæ Gymnasium.
Undersøgelsens formål
Undersøgelsen skal afdække og redegøre for omfanget og karakteren af mulig krænkende adfærd eller
uønsket seksuel opmærksomhed overfor elever på SAG, herunder overfor medlemmerne af koret og andre
med forbindelse til koret. Hvis det vurderes, at der har været udvist krænkende adfærd eller uønsket
seksuel adfærd, skal Bech-Bruun komme med anbefalinger til SAG’s bestyrelse og Københavns Kommune
om handlinger, som resultaterne af undersøgelsen kan give anledning til.
Bech-Bruun skal desuden undersøge, om SAG, ledere/lærere på skolen eller andre relevante personer
med tilknytning til SAG og/eller koret har modtaget klager fra elever eller andre, der har været tilknyttet
SAG, om seksuel chikane eller anden krænkende adfærd. Hvis det er tilfældet, skal Bech-Bruun undersøge, hvordan henvendelser er blevet behandlet, og evt. fremkomme med forslag til en forbedret
procedure for behandling af anmeldelser af seksuel chikane og anden krænkende adfærd i fremtiden.
Baggrunden for undersøgelsen
SAG har modtaget flere henvendelser fra bl.a. tidligere medlemmer af et af SAGs kor, der har berettet om,
at de har været udsat for krænkende handlinger i deres tid i SAG. Henvendelserne har haft et sådant
indhold, at SAG i samråd med Københavns Kommune har fundet det nødvendigt at få afdækket omfanget
og karakteren af mulig seksuel chikane.
SAG og Københavns kommune tager afstand fra enhver form for krænkende handlinger. Lærere, dirigenter
og andre ansatte på skolen skal ikke have relationer af privat seksuel karakter til elever og skal ikke
udsætte elever for krænkelser/uønsket seksuel opmærksomhed. Det er afgørende vigtigt, at SAG er en tryg
ramme for eleverne og forældrene, og at både elever og forældre har tillid til, at anmeldelser eller klager
over seksuel chikane bliver taget alvorligt – og at der bliver handlet på alle anmeldelser. Derfor har SAG og
Københavns Kommune fundet det nødvendigt at gennemføre en undersøgelse, der kan omfatte forhold,
der går langt tilbage i tiden.
Vejledning til anmeldere og vidner
Du kan henvende dig til Bech-Bruun, hvis du som elev har været udsat for seksuel krænkende adfærd eller
uønsket seksuel opmærksomhed. Det gælder for nuværende elever, og det gælder også for tidligere elever.
Vi har om ikke sat en tidsmæssig grænse for muligheden for indberetning.
Hvordan kan du lave en indberetning:
Enhver, der har viden om, eller som selv er blevet udsat for seksuel krænkende adfærd eller uønsket seksuel opmærksomhed på SAG, kan foretage en indberetning. Anmeldelse kan ske på to måder:
(1) Vi anbefaler, at du bruger dette link: https://bechbruun-sikkermail.signflow.dk/webapp/securemailbox/new?organization=bechbruun.com. I emnefeltet kan du skrive: SAG – advokatundersøgelse. Al kommunikation via dette link er krypteret.
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(2) Du kan også bruge denne mailadresse: SAG-indberetning@bechbruun.com.
Det er muligt at foretage en indberetning anonymt. Vi håber imidlertid, at du vil skrive kontaktoplysninger i
din anmeldelse, sådan at vi har en mulighed for at svare på din henvendelse.
Hvad sker der, når vi har modtaget din indberetning?
Det er en advokat, der læser alle indberetninger. Vi sørger for, at ingen uvedkommende får adgang til indholdet. De medarbejdere hos Bech-Bruun, der arbejder med sagen, har tavshedspligt.
Vi foretager en indledende gennemgang af indberetningen. Hvis vi finder, at indholdet relevant for vores undersøgelse, og du har givet os dine kontaktoplysninger, vil vi kontakte dig og evt. indbyde til et interview. I
andre tilfælde vil vi måske stille nogle opfølgende spørgsmål på telefonen.
Et interview vil foregå hos Bech-Bruun eller et andet sted efter nærmere aftale. Der vil normalt deltage to
medarbejdere fra Bech-Bruun i samtalen. Du er velkommen til at medbringe en person (bisidder) – det kan
være en ven eller et familiemedlem, en advokat eller andet.
Vi udarbejder i de fleste tilfælde et referat af samtalen, som du får mulighed for at gennemgå og kommentere. Referatet vil indeholde hovedpunkter fra samtalen. Hvis vi fraviger denne fremgangsmåde, vil vi oplyse
om det ved samtalens begyndelse. Efter samtalen kan der evt. blive behov for at stille supplerende spørgsmål. Det vil vi normalt gøre via mail eller telefon.
Hvis du ønsker anonymitet
Hvis du har betinget dig anonymitet, vil vi drøfte med dig, om vi alligevel – i anonymiseret form – må bruge
dine oplysninger i undersøgelsen uden angivelse af dit navn. Du vil således få mulighed for at tage stilling
til, om dine oplysninger må anvendes i forbindelse med interviews med de personer, der måtte være rettet
en mistanke mod.
Hvis oplysningerne ikke må anvendes, vil det normalt ikke vil være muligt at undersøge konkrete episoder
nærmere, men oplysningerne vil indgå i den samlede rapportering.
Anmeldere, vidner og andre får ikke Bech-Bruuns rapport til gennemgang. Vi afleverer kun rapporten til
SAG/Københavns Kommune

