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Bestyrelsesmøde nr. 102 d. 9. dec. 2019 
Pkt. 12 a. Indstilling 

Københavns Universitets bestyrelse 

I N D S T I L L I N G  10. NOVEMBER 2019 

Sag Pkt. 12 a. Godkendte retningslinjer om forebyggelse og 
håndtering af krænkende adfærd samt skabelon for lo-
kale handlingsplaner 

 

Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager den skriftlige orientering om godkendel-
sen af Retningslinjen for forebyggelse og håndtering af krænkende handlin-
ger samt skabelon for lokale handlingsplaner til efterretning. 
 
Baggrund 
Hovedsamarbejdsudvalget på KU (HSU) godkendte på møde den 23. okto-
ber 2019 nye ”Retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende 
handlinger, herunder mobning og seksuel chikane” samt skabelon for lokale 
handleplaner. Retningslinjerne omfatter både medarbejdere og studerende. 
Retningslinjerne er også tiltrådt af Studenterrådet. 
Behovet for at udarbejde nye retningslinjer opstod på baggrund af den in-
terne og eksterne debat, der opstod omkring universitetets retningslinjer i ef-
teråret 2018. I januar 2019 bad Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) derfor 
Personalepolitisk Udvalg (PPU) om at genoverveje universitetets retnings-
linjer for håndtering af krænkende adfærd som mobning og seksuel chikane. 
Der har hen over sommeren 2019 været en intern høringsproces, hvor med-
arbejdere, studerende og ledere i relevante råd og udvalg har drøftet udval-
gets forslag til retningslinjer.  

Høringssvarene var generelt meget positive. Det blev understreget i alle hø-
ringssvar, at der med de nye retningslinjer er fundet en fin balance mellem 



 

SIDE 2 AF 2 hensynet til den akademiske frihed og hensynet til det gode arbejds- og stu-
diemiljø. Der kom naturligvis også forslag til ændringer og stramninger, 
bl.a. omkring definition af krænkende handlinger, og et ønske om at under-
strege at forebyggelse er væsentligt, ikke mindst hvad angår seksuel chi-
kane. Det blev samtidig understreget, at høringsprocessen har bidraget til en 
god lokal drøftelse af krænkende handlinger. Herunder hvordan de kan/skal 
forebygges og håndteres på KU. 

Løsning 
På baggrund af høringssvarene udarbejdede PPU et forslag til nye retnings-
linjer, som blev godkendt på HSU møde den 23. oktober 2019. Sammen 
med retningslinjen blev en ny skabelon for lokale handlingsplaner for fore-
byggelse og håndtering af krænkende handlinger godkendt. 

Videre proces 
Der er udarbejdet en plan for implementering af retningslinjen, herunder ud-
arbejdelse af lokale handlingsplaner.  

Kommunikation 
Der er offentliggjort nyheder på henholdsvis KUnet og KU.dk umiddelbart 
efter HSU mødet den 23. oktober 2019.  

Link til intern nyhed: 
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Retningslinjer-godkendt-af-
HSU.aspx 
 
Link til ekstern nyhed: 
https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2019/10/udvalg-vedtager-reviderede-ret-
ningslinjer-mod-kraenkende-handlinger/  

Bilagsoversigt 
1. Retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger 

som mobning og seksuel chikane 
2. Skabelon for handlingsplan for forebyggelse af krænkende handlinger. 
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