
 

 

UDSKRIFT AF RETSBOGEN 

FOR 

KUJALLEQ KREDSRET 

 

Den 20. januar 2016 kl. 9:00 holdt Kujalleq Kredsret i Qaqortoq offentligt retsmøde. […] 

Retten behandlede 

sagl.nr. KUJ-QAQ-KS-0162-2015   Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte […] 

 

[…] 

3920 Qaqortoq 

[…] 

Tiltalte forklarede på dansk, at denne dag var en almindelig skoledag, det var onsdag, hvor 

børnene var på skole kl. 8 til 1235.  Børnene plejer at skole på skolen kl. 1100. Kommune havde 

en skolemadordning. Hun bad børnene om at tage ud til køkkenet for at hente maden. Hun selv var 

i gang med de arbejde de i skolen havde udført indtil da. Der var 4 børn der spiste.  A havde ikke 

mad med. I den madkasse der var leveret ad skolemadordningen var der 5 forskellige pålæg, 

herunder var der en dåse markrel. Hun sagde til børnene at den dåse markrel skulle vente til de 

havde flere dåser, da én dåse ikke var nok til alle børnene. 

Børnene smurte selv deres madpakker af den skolemad der blev leveret, det var ellers sådan at 

tiltalte smurte til dem. 

Ca. 5 min, efter at børnene var kommet i gang med at spise ville A også havde noget at spise. På et 

tidspunkt sagde A  ” addd” og dermed mente at maden der blev leveret var ulækkert.  Tiltalte var 

irriteret på A da han sådan nedgør maden. 

A ville smide maden ud i skaldespanden og idet han gik forbi hende puffede hun til ham og sagde 

at han godt kunne smide maden, men så skulle han selv tage mad med om mandagen. Tiltalte 

kunne mærke at A blev forskrækket da hun puffede til ham og fik tåre i øjnene.  Hun bad derefter 

A om at tørre sin bord. A græd normalt ikke på skolen 

Tiltalte har selv fra A moder fået at vide at A var kræsen. A plejer at bedes tiltalte om at ringe til 

hans forældre så de kan komme med mad til ham fra Brugsen eller Pisiffik.  

Den 1-5 december havde de emne uge på skolen hvor børnene skulle sy noget ting til julegaver. På 

et tidspunkt i den periode kom A ind fra skolegården, de andre børn sagde at A var blevet slået 

med en pen/ kæb af en anden barn fra parallel klassen, hun gik ud for at se, hvem dette var der 

gjorde dette. Hun sagde til A at han skulle sige hvad der var sket til sine forældre.  

 



 

 

Med hensyn til forhold 2 forklarede tiltalte på dansk, at det ikke var i 2013 det skete. A startede i 

skolen i 2012-2013. I den periode var hun hjælpelærer i A´s  klasse. Deres klasselærer gik på 

barsel.  Tiltalte er bekendt med at der var 3 umulige børn i A klasse.  I 2013 ville hun selv have en 

ny klasse, da hun mente at hun selv ville følge en klasse fra 1 til 3 klasse. Men om efteråret 2013 

blev hun kontaktet af skoleinspektøren og spurgt om hun ikke ville overtager A klasse da hun 

kendte denne klasse, som på dette tidspunkt havde haft mange vikare og var kommet bag ud 

herunder med sprogleg som de skulle være kommet i gang med. Hun indvigede at komme til denne 

klasse og hun havde fornemmelse over at forældrene til klassen også var glad for dette. Hun 

startede med sprogleg og det gjorde hun fra kl. 08 til 0845, da det var hendes opfattelse at dette 

skulle gøres fra om morgen hvor børnene var friske.  På dette tidspunkt havde klassen fået et ny 

elev, som A var glad for. A talte hele tiden og generede klassen, hun forsøgte at bede A om at være 

rolig, men han var ikke til at tale med, tiltalte kunne ikke få hans opmærksomhed. Tiltalte stod med 

tavlen og A sad mere end 2 meter fra hende (dette viser tiltalte med at peje hvor hun selv stod og 

hvor A sad) A talte med den der sad ved siden af ham. Drengen, der sad ved siden af A skubbede 

til ham for at vise at tiltalte var ved at kaste tusch mod ham. A så op og blev ramt af tuschen på 

kind. Tiltalte kunne ikke se noget skade på A. Kastet med tuschen var med underhånden. 

 

[…] 


