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Opslag: Udpegning af advokat til advokatundersøgelse vedrørende 
Herlufsholm Skole 
 
Advokatrådet er af bestyrelsen på Herlufsholm Skole blevet anmodet om at udpege 
en advokat til at forestå en advokatundersøgelse af forholdene på Herlufsholm 
Skole, som de er i dag, med hensyn til elevkultur og den ledelsesmæssige 
håndtering af uacceptable hændelser mellem elever, herunder fysisk eller psykisk 
vold, mobning eller seksuelle krænkelser. 
 
Undersøgelsen skal vedrøre perioden fra 1. august 2018 til 9. maj 2022. Perioden 
vil, ligesom kommissoriet i øvrigt, kunne revideres under hensyn til, hvad der 
vurderes dækkende i forhold til undersøgelsens formål. 
 
Undersøgelsen skal afdække og redegøre for omfanget og karakteren af sådanne 
mulige sager og om, hvorvidt ledelsen inkl. bestyrelsen eller medarbejdere i 
hvilket som helst omfang har været bevidst om disse sager eller eventuelle klager 
og om i hvilket omfang relevante myndigheder er blevet orienteret, herunder om 
der er foretaget politianmeldelse, og om eventuel undladelse af at orientere 
myndighederne eller foretage politianmeldelse i de konkrete sager var sagligt 
begrundet. 
 
Det ønskes derudover undersøgt, hvordan sådanne sager er blevet håndteret, samt 
anbefalinger til hvordan sådanne sager skal håndteres fremadrettet.   
 
Såfremt det vurderes, at der er behov for bistand fra en pædagogisk faglighed, 
f.eks. til udarbejdelse af eventuelle anbefalinger på baggrund af indberetninger, 

http://www.advokatsamfundet.dk/


Advokatrådet  
 

 

www.advokatsamfundet.dk · postkasse@advokatsamfundet.dk  2 
 

ligger det inden for undersøgelsens mandat at inddrage en sådan pædagogisk 
faglighed. 
 
Undersøgelsen forventes at være afsluttet 1. oktober 2022. 
 
Advokatrådet opfordrer alle advokater uanset køn, alder, etnicitet, religion, 
seksuel orientering eller handicap til at søge om at komme i betragtning.  
 
Undersøgelsens karakter gør det påkrævet, at den advokat, der udpeges til 
undersøgelsen, ingen nære relationer har til Herlufsholm Skole eller skolens 
ledelse, herunder bestyrelsen, som vil kunne beklikke den almindelige opfattelse 
af advokatens upartiskhed. Kravene til habilitet vil således være skærpet i forhold 
til de almindelige advokatetiske regler, når Advokatrådet udpeger en advokat. 
 
Interesserede advokater bedes senest den 19. maj kl. 12:00 indsende en kort 
ansøgning vedlagt CV til mab@advokatsamfundet.dk.  
 

Med venlig hilsen 
 

 
Andrew Hjuler Crichton 

Generalsekretær 
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