Kære Iben Schartau Schow
I forlængelse af Styrelsen for Forskning og Uddannelses e-mail af 25. juni 2018
til dig kan styrelsen oplyse, at styrelsen har modtaget en redegørelse i sagen
fra Aarhus Universitet.
Som styrelsen skrev til dig i brev af 18. december 2017 har Aarhus Universitet
oplyst, at universitetet har henlagt din eksamensklagesag, da du ikke ønskede,
at fakultetet Arts skulle behandle din sag igen, efter at rektoratet havde
hjemvist din sag til fornyet behandling. Aarhus Universitet har ikke
bemærkninger til dine politianmeldelser.
Styrelsen henholder sig til vores brev af 18. december 2017 til dig, hvoraf det
fremgår, at vi ikke kan gå ind i en klagesag, før universitetet har truffet en
endelig afgørelse, og den studerende har påklaget afgørelsen til styrelsen.
Styrelsen bemærker, at Østjyllands Politi endvidere har oplyst, at Østjyllands
Politi indstillede efterforskningen af dine anmeldelser om dokumentfalsk, men at
behandlingen af din klage herover ikke er afsluttet ved Østjyllands Politi.
Styrelsen har noteret sig, at Østjyllands Politi har indstillet efterforskningen
på baggrund af dine anmeldelser om dokumentfalsk.
Styrelsen foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af din henvendelse.
Med venlig hilsen
Anders Bau Truelsen
Fuldmægtig
Jura
Telefontid hverdage fra 9.30-11.30: + 45 7231 8228
E-mail: bau@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
DK-1260 København K
Telefon: +45 3544 6200
Fax: +45 3544 6201
E-mail: sfu@ufm.dk
www.ufm.dk <http://www.ufm.dk/>
Læs om styrelsens behandling af personoplysninger <https://ufm.dk/behandling-afpersonoplysninger/behandling-af-personoplysninger-i-styrelsen-for-forskning-oguddannelse> .

Kære Iben Schartau Schow
Ved e-mails af henholdsvis 6. juni 2018 og af 14. juni 2018 har du skrevet til Uddannelses- og
Forskningsministeriet.
Uddannelses- og Forskningsministeriets departement har anmodet Styrelsen for Forskning og Uddannelse
om at besvare din henvendelse. Styrelsen for Forskning og Uddannelse er en styrelse i Uddannelses- og
Forskningsministeriet.
Styrelsen kan forstå på dine henvendelser, at du har anmeldt et eller flere forhold i sagen til politiet, og at
du senest har klaget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. For så vidt angår denne del af din
henvendelse, som vedrører strafferetlige forhold under politiets kompetence, må styrelsen henvise dig til at
rette henvendelse til politiet.
På baggrund af din henvendelse har styrelsen dog kontaktet Den Uafhængige Politiklagemyndighed for at
høre om sagens status hos denne myndighed. Den Uafhængige Politiklagemyndighed har oplyst, at din
klage er sendt til Østjyllands Politi til videre foranstaltning. Østjyllands Politi har oplyst, at Østjyllands Politi
ikke har afsluttet behandlingen af din klage.
Styrelsen har endvidere på baggrund af dine henvendelser bedt Aarhus Universitet om en redegørelse i
sagen.
Efter at have modtaget Aarhus Universitets redegørelse, vil styrelsen vurdere sagen. Når vi har vurderet
sagen, vender vi tilbage til dig.
I forhold til din eksamensklagesag henholder styrelsen sig til styrelsens brev af 18. december 2017.
Med venlig hilsen
Anders Bau Truelsen
Fuldmægtig
Jura
Telefontid hverdage fra 9.30-11.30: + 45 7231 8228
E-mail: bau@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
DK-1260 København K
Telefon: +45 3544 6200
Fax: +45 3544 6201
E-mail: sfu@ufm.dk
www.ufm.dk

Læs om styrelsens behandling af personoplysninger.
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I har pligt til at tage jer af denne alvorlige sag, og
undersøge Aarhus Universitet og beskikket censor Lise
Busk-Jensen. I burde allerede have undersøgt sagen ved
min første henvendelse 22 november 2017. Jeg kan kun håbe
at et medie på et eller andet tidspunkt tager sagen op,
for mig har I tilsyneladende ingen som helst respekt
for.
----Oprindelig meddelelse---Fra: Iben Schartau Schow
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Til Uddannelses- og Forskningsministeriet
22 november 2017 modtog forhenværende Uddannelses- og
Forskningsminister Søren Pind et rekommanderet brev fra
mig, hvor jeg meddelte ham og jer, at Aarhus Universitet
har begået særdeles grov uredelighed og dokumentfalsk i

en eksamensklage-og ankesag, som jeg derfor anmeldte til
politiet 16 maj 2017 og 9 juni 2017.
Det lod ikke til at ryste jer, hvilket jeg aldrig på
nogen måde har kunnet forstå. I lod til at tro, at
henvendelsen handlede om afgørelsen i sagen, men teksten
i brevet er ikke til at tage fejl af; der står sort på
hvidt at Aarhus Universitet har begået ulovlige
handlinger i førnævnte sag.
Jeg har anmeldt beskikket censor Lise Busk-Jensen til
politiet 13 maj 2018, for indblanding i sagen. Hun hævder
at underskriften på ankenævnsafgørelsen af 23 april 2017
er hendes, men det er usandt. Beskikket censor Lise BuskJensen lyver. Jeg vedlægger dokumentation på dette, i
denne henvendelse, som vedhæftet fil. I må være i
besiddelse af beskikket censor Lise Busk-Jensens rette
underskrift, da hun må være i jeres system. Hendes hverv
og arbejde som (betroet) beskikket censor bør undersøges,
da denne sag er meget alvorlig.

Med venlig hilsen
Iben Schartau Schow
Jernbanegade 55A, 2.tv
9500 Hobro

