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Gymnasier

Gymnasium tilbyder juridisk
hjælp til unge, der bliver hængt
ud på sociale medier
Espergærde Gymnasium og HF har som et
af de første gymnasier herhjemme indført
en juridisk hjælpepakke for unge, der er udsat for krænkende adfærd på internettet.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

ESPERGÆRDE: Det sker med

jævne mellemrum, at der
dukker sager op med unge,
der føler sig krænket på nettet. På Espergærde Gymnasium og HF førte for det for
nogle år siden til, i kølvandet
på Umbrellasagen, at uddannelsesstedets studievejledere kom på efteruddannelse i, hvordan de kan hjælpe de elever, der oplever at
blive hængt ud på Facebook,
Instagram, Snapchat eller
andre sociale medier.
Har et ansvar

Nu har gymnasiet indført
endnu et tiltag, der skal bidrage til at unge, der blive
ofre for en krænkende adfærd, ikke føler sig ladt i stikken.
-Vi har af og til oplevet, at
der er studerende, der har
været udsat for at blive
hacket på de sociale medier.
Som uddannelsested har vi
et ansvar for, at vores unge
bliver hjulpet på forsvarlig
vis, Derfor har vi fra skolens
og bestyrelsens side beslut-

-Vi har manglet den juridske vejledning, fortæller gymnasiets rektor Henrik Boberg Bæch.

Der går knap 1200 elever på Espergærde Gymnasium og HF. Eleverne på billedet har ikke
noget med artiklens indhold at gøre. Arkivfoto: Torben Sørensen

tet, at tilbyde jurdisk bistand
til unge der oplever at blive
udsat for krænkende adfærd, så den unge det er gået
ud over og deres forældre ikke står helt alene med det, siger homas Lykke Pedersen,
bestyrelsesformand for
Espergærde Gymnasium.
Han er selv forælder til en
datter, der går på EG, og er
udover bestyrelsesformand
også borgmester i Fredensborg Kommune.
Beslutningen blev taget på
initiativ af bestyrelsesfor-

Rykkede ud til
masseslagsmål
ÅLSGÅRDE: Politiet rykkede

ud med to vogne til området
ved Nordre Strandvej i nærheden af Blochsvej, da der
tidlig lørdag morgen klokken 05.47 indløb en anmeldelse om masseslagsmål
mellem et ukendt antal
drenge med indvandrerbaggrund.
Da betjentene dukkede
op, var de unge løbet fra ste-

-Vi har af og til oplevet, at
der er studerende, der har
været udsat for at blive
hacket på de sociale medier, siger Thomas Lykke Pedersen, bestyrelsesformand Espergærde Gymnasium og HF.

manden på det seneste bestyrelsesmøde. Der er ikke
tale om advokatbistand,
men jurdisk vejledning, påpeger gymnasiets rektor.
Hjælp hos vejledere

- Vi har i forvejen et beredskab for eleverne. Vores studievejledere er uddannet
som ressourcepersoner og
har et samarbejde med
Nordsjællands Politi , Red
Barnet og Oferfonden, men
vi har manglet den juridiske
vejledning. Med den her be-

slutning går vi skridtet videre, og tilbyder at den unge
kan få juridisk vejledning til,
hvordan han eller hun skal
agere i forhold til, hvad der
er sket, siger Henrik Boberg
Bæch.
Får tit spørgsmål

Rektor påpeger, at den juriske vejledning vil blive tilbudt i forlængelse af det administrative samarbejde der
er med andre gymnasier,
hvor der i forvejen er tilknyttet jurister.

ÅLSGÅRDE: En 19-årig fører af en varebil blev natten
til lørdag klokken 01.15 påkørt bagfra på Skindersøvej
i Ålsgårde af en varebil, som blev ført af en 51-årig
mand fra Skovlunde.
Uheldet skete i forbindelse med, at den 19-årige fører var nødt til at sætte farten ned, da der var en bil
foran, der foretog et venstresving.
Ingen kom til skade i forbindelse med uheldet. Der
er udelukkende tale om materielle skader.
Den 19-årige bilist kommer fra Tappernøje.
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dre gerne må dele et billede,
som man ikke selv er blevet
spurgt om, siger Henrik Boberg Bæch.
Umbrella-sagen opstod i
forbindelse med de sigtelser,
Nordsjællands Politi rejste i
kølvandet på, at der tilbage i
2015 blev spredt en video
med intimt indhold af en
dengang 15-årig pige. Over
1.000 unge er sidenhen blevet sigtet for at have delt videoen med seksuelt indhold
på internettet.

Unge røg i totterne på
hinanden ved Retro

Påkørt bagfra på
Skindersøvej

det. I hvert fald var der ikke
noget spor af drengene, oplyser vagtchef Christian
Kobbernagel, Nordsjællands Politi.
Betjentene kontaktede efterfølgende uden resultat
skadestue og hospital for at
spørge ind til tilskadekomne
unge.

Det er ikke så tit gymnasiet oplever, at studerende
henvender sig for at få hjælp
i sager, der involverer de sociale medier. Men det er ikke
det samme som, at problemet ikke eksisterer.
-Vi har ikke haft nogen
konkrete sager. Men vores
erfaring er, at det beredskab
vi har, ikke bliver brugt så
meget, som det godt kunne.
Det sker tit, at der er elever,
der er i tvivl om, hvorvidt det
der er sket er i orden, og vi får
spørgsmål om, hvorvidt an-

HELSINGØR: Nordsjællands

Politi rykkede natten til lørdag klokken 03.24 ud til en
anmeldelse om uro mellem
to grupperinger unge på
Bjergegade i nærheden af
Club Retro på Bjergegade.
Ifølge anmeldelsen var de
unge oppe at toppes.
Ved politiets ankomst viste der sig at være tale om to
grupperinger, den ene var
en lok unge svenskere med

Flere end 9.500 følger
Helsingør Dagblad på facebook
Like os og vær med

syrisk baggrund, mens den
anden lok talte unge fra
Helsingør, heriblandt en
23-årig mand, oplyser vagtchef Christian Kobbernagel.
Ingen af de unge havde
lyst til at ytre sig til betjentene om, hvad der var årsag
til uoverensstemmelsen.
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