
 

Whistleblowerpolitik for Paderup Gymnasium 

Paderup Gymnasium har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle sko-

lens medarbejdere. Endvidere er ordningen ligeledes gældende for skolens IT-supporter. 

Paderup Gymnasium ønsker med ordningen, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle kræn-

kelser og andre alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en 

whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere kan indberette om sådanne uden frygt 

for negative konsekvenser. 

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler – fx rektor, nærmeste 

leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer 

om kritisable eller utilfredsstillende forhold. 

Whistleblowerenhed 

Paderup Gymnasium har udpeget en whistleblowerenhed, der består af en intern og upartisk 

gruppe af personer, og som har ansvar for at følge op på indberetninger mv. 

Enheden består af: 

• arbejdsmiljørepræsentant Tina Tollestrup Nielsen  

• GL-tillidsrepræsentant Karin Holm Skjalm-Rasmussen 

• GL-tillidsrepræsentantsuppleant Line Sterum Greibe. 

Enheden har til opgave at: 

• Modtage indberetninger 

• Give bekræftelse på modtagelse 

• Have kontakt med whistlebloweren 

• Følge op på indberetninger 

• Give feedback til whistlebloweren 

• Sikre fortrolighed om berørte personers identitet 

• Forhindre uautoriseret adgang til oplysningerne 

• Afvise indberetninger, der ikke er omfattet af loven. 

Whistleblowerenheden har endvidere til opgave at undersøge og afdække de forhold, der 

indberettes om, for derefter at udarbejde en redegørelse til skolens ledelse, som herefter vil 

kunne træffe beslutning om eventuelle reaktioner som følge af indberetningen. 

Indberetningsløsning 

Skolen har valgt Legalsys som indberetningsløsning. 



Fortrolighed, sikkerhed, statistik 

Den person, der foretager en indberetning, vælger selv, om vedkommende vil foretage ind-

beretningen anonymt. 

Whistleblowersystemet logger ikke IP-adresser og maskin-ID, ligesom al datatransmission 

og lagring af data sker krypteret. Det er alene den whistlebloweransvarlige, der administrerer 

ordningen, som har adgang til sagsbehandlingsdelen i systemet. 

Når man foretager en indberetning, får man mulighed for på et senere tidspunkt at kunne 

logge sig anonymt på systemet og se, om den whistlebloweransvarlige har stillet yderligere 

spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. 

En eventuel efterfølgende dialog er altid anonym, medmindre indberetteren selv vælger at 

oplyse sin identitet, og beror alene på anmelderens villighed til at logge på systemet og 

besvare den whistlebloweransvarliges spørgsmål. 

Uanset om indberetteren vælger at oplyse sin identitet eller ej, kan en undersøgelse eller 

sag indebære, at anonymiteten ikke kan opretholdes, fx hvis der indledes en egentlig un-

dersøgelse af det indberettede forhold, en ansættelsesretlig sag eller en retssag mod den 

person, der er indberettet om. 

Håndteringen (adgangen til indberetningen) sker via tofaktorlogin til Legalsys-systemet, 

hvor der er mulighed for rettighedsstyring, herunder begrænsning af adgangen til indkomne 

indberetninger. 

Slettepolitik 

Der er etableret slettepolitikker, så det sikres, at personoplysninger, der er indberettet til 

whistleblowerordningen, ikke opbevares længere end nødvendigt. Hvis skolen på baggrund 

af de indsamlede oplysninger ender med at gennemføre en disciplinær sanktion, eller der i 

øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger 

om en medarbejder, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalemappe. 

Der henvises i øvrigt til skolens privatlivs og databeskyttelsespolitik:  

https://www.paderup-gym.dk/Files/Images/website/pdf/Persondata/Paderup%20Gymnasi-

ums%20persondatapolitik.pdf  

Sagsbehandling 

Whistleblowerenhedens sagsgange er fastlagt i retningslinjer for sagsgangen ved indberet-

ninger til Paderup Gymnasiums whistleblowerordning, som sikrer, at sagsbehandlingen i 

whistleblowerenheden lever op til lovens krav. 
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Procedure og informationspligt 

Proceduren for, hvordan der kan foretages indberetning til skolens whistleblowerordning, er 

beskrevet i Paderup Gymnasiums procedure for indberetning. Proceduren er gjort offentlig 

tilgængelig på Paderup Gymnasiums hjemmeside. 

Offentliggørelse 

Skolerne offentliggør en gang årligt oplysninger om den generelle aktivitet i ordningen af 

statistiske hensyn. 

 

 

 

Paderup Gymnasium, den 17. december 2021 

Ledelsen 


