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Alvorlig sag, du bør tage dig af som bestyrelsesmedlem for Aarhus Universitet. Hvordan kan I have 

det siddende på jer? 

Iben Schartau Schow  

Besvar Videresend  

Du videresendte denne meddelelse den Tir 19-06-2018 11:37 

IS 

Iben Schartau 

Man 18-12-2017 15:45 

     

Til: • connie.hedegaard@outlook.com 

Kære Connie Hedegaard, bestyrelsesformand for Aarhus Universitet. Blot for at sikre mig, at du 

som bestyrelsesformand for Aarhus Universitet er informeret om anmeldelserne til politiet vedr. 

dokumentfalsk og tilsidesættelse af studerendes - min - retssikkerhed i særlig grov og uredelig grad.

Begge dele begået af en studiekoordinator, med udvalgte ledelsespersoners vidende - måske endda 

foranlediget af deres tilskyndelse (det er jeg overbevidst om). Muligvis som almindelig praksis ved 

eksamens-og ankeklager? Det kan jeg ikke vide. Informationen i dette brev afsendt til dig, er gjort 

mere for min egen skyld end din (undskyld, men jeg stoler ikke på nogen af jer mere), udelukkende 

for at sikre mig, at have været hele raden rundt. Du får det som almindelig mailpost, og så må vi jo 



få at se ... Herunder fremsendes via link, et rekommanderet brev sendt til Uddannelses- og 

Forskningsminister Søren Pind (som UFM modtog 22 november). Den henvendelse var ligeledes 

'blot information' med et ønske om; "at der rettes op på retssikkerhed og retfærdighed for 

studerende. Det håber jeg at du og Uddannelses- og Forskningsministeriet trods alt vil forfølge." 

Svaret fra samme afdeling kan du evt. læse hvis du måtte få lyst; under Blog&Debat 5 dec. på 

Avisen.dk. Et ligegyldigt svar (jeg i øvrigt frabad mig ved første henvendelse - især fordi jeg netop 

forestilllede mig at få præcis sådan et svar), hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke vil 

foretage sig yderligere, før klagesagen er helt afsluttet. Men denne, ellers så tillidsvækkende og 

tilforladelige 'retlige' procedure, er jo for længst sat ud af spil, idet der som nævnt er begået alvorlig 

uredelighed i sagen (anmeldt til politiet). I denne henvendelse er jeg heller ikke interesseret i et svar.

Nu er der kun tilbage at vente i spænding på, hvorvidt politiet agter at gå videre med sagen ... Lad 

os håbe på anstændighed, lighed for loven og fremfor alt retssikkerhed - også for studerende. 

Venlige hilsner (og God Jul og så videre ?) 

Iben Schartau (Schow) 

https://www.avisen.dk/blogs/ischartau12outlookdk/rekommanderet-brev-til-uddannelses-

ogforskningsmini_49889.aspx 

Jeg har også mange gange henvendt mig til hendes profilnavn på Twitter. Hun har aldrig blokeret 

mig, hvad jeg ved af, men det gjorde til gengæld dekan Johnny Laursen, da jeg retweetede en video 

han optrådte i, fra Folkemødet på Bornholm, og hvor jeg nævnte sagen. 


