
Akademiets politik og procedure ved krænkende handlinger 
 

Mål 
Københavns Akademi for musik, dans og teater tolererer ikke mobning og seksuel chikane. Vi har derfor udformet en 

politik med det formål at klargøre, hvordan vi arbejder forebyggende med at krænkende handlinger ikke opstår og 

hvordan vi konkret håndterer, hvis krænkelser skulle finde sted.  

Målet med denne politik er at sætte en klar og samlet ramme for at kunne tale om, hvordan vi behandler hinanden på 

skolen. Politikken skal bidrage til at skabe åbenhed og faste retningslinjer for forebyggelse, håndtering og opfølgning i 

forhold til krænkende adfærd og samtidig gøre det klart, at mobning, diskrimination, latterliggørelse, uønsket seksuel 

opmærksomhed, trusler og andre for krænkende adfærd er uacceptabel. Det indebærer også at alle studerende og 

ansatte behandles med gensidig respekt uanset køn, religion, etnicitet, kultur, livsstil, seksualitet, alder og udseende.  

Definition 

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan 

forekomme på.  

Krænkende handlinger kan både udøves og opleves af alle. Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere 

personer ved grove enkeltstående tilfælde eller ad flere omgange udsætter andre personer for adfærd, som af disse 

opfattes som nedværdigende. 

Mobning udspiller sig når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis – 

udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller 

nedværdigende. De krænkende handlinger bliver først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand 

til at forsvare sig imod dem. 

Seksuel chikane er krænkende handlinger af seksuel karakter. Det vil sige al form for uønsket seksuel opmærksomhed, 

som f.eks. uønskede berøringer, forespørgsler om seksuelle emner samt sjofle vittigheder og kommentarer etc., som 

udgør en trussel mod den udsattes fysiske og psykiske trivsel.  

Den personlige oplevelse er i centrum 

Vi anerkender, at det kan være svært at fastlægge en standard for, hvilke handlinger, der er acceptable og hvilke der ikke 

er. Krænkende handlinger kan vise sig i forskellige former alt afhængig af arbejdskulturen, omgangstonen og relationerne 

på arbejdet. Det er Akademiets holdning, at den enkeltes oplevelse af de handlingers, om vedkommende udsættes for, 

står helt central. Med andre ord, føler eller oplever du dig krænket så befinder du dig i en situation, der bør tages fat i og 

reageres på og det er helt legitimt uanset om den krænkende handling var bevidst eller et udtryk for ubetænksomhed. 

Procedure for håndtering af krænkende adfærd: Hvad skal du gøre? 

Hvis du selv oplever at blive krænket: Hvis du ikke ønsker at gå i dialog med den person, du oplever, har krænket dig eller 

hvis dialogen ikke fører til noget, kan du henvende dig til din underviser eller til Akademiets forstander 

Hvis du oplever at andre bliver krænket: Tal med den person, det går ud over om oplevelsen og om ovenstående 

handlemuligheder. Respekter den krænkedes ønsker ift. diskretion og den videre håndtering af hændelsen  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du selv udviser krænkende adfærd: Vær opmærksom på, at vi har forskellige grænser, så 

lyt til den person, der føler sig krænket. Der kan være tale om en misforståelse eller utilsigtet handling fra din side, der 

kan afklares gennem en åben og anerkendende dialog.  


