
Tilbuddet gælder medlemmer af foreningerne:

• Danmarks Private Skoler
• Foreningen Friskolerne
• Efterskoleforeningen
• De Kristne Skoler
• Lilleskolerne

Pris

Antal skoler tilmeldt ordningen Rådgivningsforløb Abonnement
(uanset foreningstilhør) (engangsomkostning) (pr. år)

1-5 8.000 kr. 10.000 kr.
6-19 6.500 kr. 8.500 kr.

20+ 5.000 kr. 7.000 kr.

Alle priser er excl. moms og pristalsreguleres årligt, første gang 1/1/2023.

Vilkår for ordningen – se bagsiden

En whistleblowerordning gør det muligt for medarbejdere 

fortroligt og anonymt at indberette ulovlige eller kritisable 

forhold på arbejdspladsen. Ordningen er et lovkrav fra 2023 

for private skoler med over 50 medarbejdere.
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Vi sørger for, at jeres ordning lever op til alle 
lovgivningens krav. Vi hjælper med at 
formulere whistleblowerpolitikken, og vi 
skræddersyr whistleblowerordningen til jeres 
behov.

Vi tilbyder en specialiseret, browserbaseret 
platform, hvor der kan foretages fortrolige eller 
anonyme indberetninger fra computer eller 
telefon. Platformen er sikret efter de nyeste 
standarder for kryptering og cybersikkerhed.

Indberetninger modtages hos specialiserede 
medarbejdere, hvor sagerne screenes i forhold 
til bl.a. alvorlighed, mulige lovbrud og 
potentielle tab af omdømme. 

Alt efter sagens karakter, overdrages den til 
videre behandling internt hos jer, til juridiske 
eksperter, eller til relevante myndigheder med 
henblik på retsforfølgelse.
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Vilkår

1. Tilbuddet gælder kun medlemmer af de nævnte foreninger.

2. Skolen behøver ikke at være kunde i Beierholm i forvejen.

3. Der anvendes en fast formuleret og juridisk forhåndsgodkendt 

whistleblowerpolitik tilpasset skoler.

4. Ordningen omfatter alle nuværende medarbejdere.

5. Rådgivningsforløbet foregår via online møder (Teams). Til forløbet 

afsættes 2 timers mødetid.

6. Der beregnes timepris kr. 1.800 (afregnes pr. påbegyndt kvarter) for alt 

arbejde på indkomne sager.

7. Support sker via mail til whistleblower@beierholm.dk

Rådgivningsforløbet omfatter:

1. Udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter, herunder whistleblowerpolitik 

(baseret på fast skabelon), procedurebeskrivelser og personfortegnelser.

2. Grundig gennemgang af skolens forpligtelser og opmærksomhedspunkter 

ifm. ordningen.

3. Etablering og opstart af whistleblowerenhed

4. Oprettelse af whistleblowerportal (dedikeret hjemmeside)

5. Brugeroprettelse (interne undersøgere)

Abonnement omfatter:

• Adgang til whistleblowerportal for alle medarbejdere

• Ubegrænset antal indberetninger

• Kvittering for modtagelse af indberetninger

• Driftovervågning

• Garanti for compliance: Løbende opdatering ved lovændringer

Beierholm Whistleblowerordning
Prisstruktur
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Antal skoler Rådgivningsforløb Abonnement

tilmeldt ordningen

(uanset forening) (Engangs- (Pr. år)

omkostning)

1-5 8.000 kr. 10.000 kr.

6-19 6.500 kr. 8.500 kr.

20+ 5.000 kr. 7.000 kr.

Alle priser er excl. moms og pristalsreguleres årligt, første gang 1/1/2023.

Abonnement betales årligt forud.

Alle skoler betaler laveste rabatpris. Når skole nr. 6 tilmelder sig ordningen, 

nedreguleres prisen på alle eksisterende abonnementer. Reguleringen sker med 

virkning fra måneden efter af ordningen er trådt i kraft for skole nr. 6. Næste 

regulering sker efter samme princip når skole nr. 20 tilmelder sig. Såfremt skoler 

forlader ordningen reguleres, så prissætningen til enhver tid afspejler det aktuelle 

antal aktive abonnementer.


