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Grib mUliGhederne oG  
Udnyt Potentialet
Anklagemyndigheden består af dedi-
kerede og unikke mennesker, som hver 
især besidder en række kvaliteter. Det er 
en forpligtelse for den enkelte, men også 
for organisationen at sikre, at disse kvali-
teter bliver udviklet, så hver enkelt med-
arbejder gør bedst nytte i organisationen. 

Rigsadvokatens mål er at sikre, at 
samtlige medarbejdere i anklagemyndig-
heden får den kompetenceudvikling, som 
organisationen har brug for, så vores man-
ge forskelligartede opgaver kan blive løst 
på en ordentlig måde. Men udviklingen af 
den enkelte medarbejder kan ikke skrives 
på formel – for vi er ikke ens. Hvad der 
er den bedste sammensætning af kompe-
tenceudviklingstiltag for den ene medar-
bejder, gælder nødvendigvis ikke for alle 
andre medarbejdere. Fælles for samtlige 
kompetenceudviklingstiltag er dog, at 
det bedste resultat opnås, hvis det tillærte 
bliver omsat til praksis i forbindelse med 
løsningen af de daglige opgaver. 

Og her er det vigtigt at holde sig for 
øje, at kompetenceudvikling kan foregå 
på mange niveauer og igennem mange 
forskellige tiltag. Kurser, seminarer, side-
mandsoplæring, undervisning internt og 
eksternt, korterevarende ophold i andre 
enheder eller embeder mv. er blot nogle 
af mulighederne. Men også i dagligdagen 
er der mulighed for at prøve kræfter med 
nye opgaver – hvis man griber mulighe-
den. Det er med til at udvikle ikke blot 

anklagerfagligheden eller den admini-
strative faglighed, men også bidrage til 
innovation, forandringsparathed og stør-
re helhedsforståelse. Udvikling er mange 
ting – så grib mulighederne i det daglige 
og udnyt potentialet. 

Nu er et nyt kursuskatalog klar, og igen 
i år vil der være en række kendte kursus-
tilbud for samtlige medarbejdergrupper. 
Men der er også fundet plads til nye kur-
ser, f.eks. ”Den nye politianklager” og ”An-
klagemyndigheden i breaking news”. 

Der vil  i 2016 være et særligt fokus på 
de to anklagerfaglige områder cybercri-
me og økonomisk kriminalitet. Disse to 
emner, som er tværgående fokusområder 
i hele organisationen, vil blive adresseret 
på forskellig vis fra Rigsadvokatens side, 
bl.a. via faglige videnspakker, nye sty-
ringsmekanismer for sager om økonomi-
ske kriminalitet samt uddannelsestiltag 
målrettet forskellige faglige niveauer både 
hos politiet og i anklagemyndigheden. 
Med i kataloget er derfor også en række 
kurser, der skal gøre os dygtigere til at 
håndtere disse sagstyper: ”Cybercrime I 
og II”, ”Økonomisk kriminalitet – grund-
læggende niveau” og ”Økonomisk krimi-
nalitet – videregående niveau”. 

I 2016 sætter vi også yderligere fokus 
på retsarbejdet og de straffeprocessuelle 
indsigelser. Vi introducerer to nye kurser: 
”Straffeproces I – den røde tråd”, der er 
målrettet anklagerfuldmægtige og ankla-

gere og sætter fokus på den gode proces-
strategi fra start til slut, mens ”Straffe-
proces II – få de stærke kort” er målrettet 
de erfarne anklagere og senioranklagere 
og fokuserer på viden om og redskaber 
til håndtering af de oftest forekommende 
processuelle indsigelser.

For de administrative medarbejdere er 
der fortsat en række målrettede og kendte 
kurser. Men der er også fundet plads til et 
nyt kursus, hvor vi sætter fokus på, hvor-
dan vi taler med borgere og hinanden, 
nemlig ”Service og kommunikation – så-
dan taler vi ordentligt med hinanden”. 
Samtidig vil også administrative medar-
bejdere og ledere være oplagte deltagere 
på langt de fleste af de øvrige kursustilbud.

Rigtig god fornøjelse.
Charlotte Lauritsen
HR-chef

< til inDHolDsFortegnelsen
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hVordan Ved dU, om dU har fÅet 
Plads PÅ kUrset?
•  Snarest muligt efter ansøgningsfristens 

udløb modtager du besked om, hvor-
vidt du skal på kursus eller ej. Beskeden 
modtager du på den mailadresse, der er 
registreret på din profil i Plan2learn.

•  Hvis der ikke er plads på kurset, får du 
besked om, at du er på venteliste. Du 
vil blive kontaktet, hvis der kommer 
afbud, og vi derfor alligevel kan tilbyde 
dig en plads.

•  Vi kan komme i en situation, hvor vi 
desværre må aflyse et kursus. Det kan 
også være, at vi bliver nødt til at afholde 
kurset et andet sted eller på et andet 
tidspunkt. Da vil du så hurtigt som mu-
ligt få besked.

hVis dU bliVer forhindret?
•  Bliver du forhindret i at deltage, beder 

vi dig hurtigst muligt give os besked. Så 
har vi mulighed for at give din plads til 
en kollega. Du kan ikke – uden aftale 
med os – sende en anden i dit sted.

•  Bliver du forhindret på dagen for kur-
set, f.eks. på grund af sygdom, bedes du 
straks kontakte en af kursussekretæ-
rerne telefonisk.

 

oVernatninG?
KURSeR, DeR AFHOLDeS I  
RIgSADVOKAteNS KURSUSCeN-
teR:
•  Ved kurser af mere end én dags varig-

hed tilbyder Rigsadvokaten overnat-
ning, hvis du bor uden for Ht-zonen 
og S-togsnettet.

•  Overnatningen foregår på Hotel Wake-
up Copenhagen, Borgergade 9, 1300 
København K. 

•  Du skal selv via Plan2Learn registrere 
ønsket om overnatning i forbindelse 
med deltagelse i to- eller tredageskur-
ser, som afholdes i Rigsadvokatens kur-
suscenter.

•  Hvis du ønsker at overnatte dagen før 
kursusstart, skal dit tjenestested betale 
udgiften. Du bedes i den forbindelse 
selv kontakte hotellet. 

KURSeR, DeR AFHOLDeS På HOteL:
•  På kurser af mere end én dags varighed, 

der afholdes på et hotel, bliver der for-
udbestilt overnatning til dig, hvis du har 
bedt om overnatning i forbindelse med 
din ansøgning til kurset. Det er selvføl-
gelig frivilligt at overnatte, men på disse 
kurser vil der ofte være aftenunder-
visning, og derfor kan overnatning tit 
være en fordel. Du bedes give os besked, 
såfremt du ikke ønsker overnatning på 
hotellet.

Praktiske informationer
•  Hvis du ønsker at overnatte dagen før 

kursusstart, skal dit tjenestested betale 
udgiften. Du bedes i den forbindelse 
selv kontakte hotellet. 

mad oG drikke?
•  På alle kurser – uanset sted og antal dage 

– vil der være morgenmad og frokost 
samt kaffe, sodavand, frugt og kage. 

•  På kurser med aftenundervisning, der 
foregår på hotel eller i Rigsadvokatens 
Kursuscenter, vil der altid være aftens-
mad. 

time-daG-PenGe oG transPort?
•  Time-dag-penge udbetales af dit tjene-

stested efter de almindelige gældende 
regler.

•  Udgifterne til transport til og fra kur-
susstedet afholdes af dit tjenestested.

hVordan reGistrerer dU din 
kUrsUsdeltaGelse i PolPai/hr-
Portalen?
•  Du skal altid huske at registrere din kur-

susdeltagelse i POLPAI/HR-portalen.
•  I feltet ”Aktivitet” noterer du følgende, 

afhængigt af den type kursus, du har 
deltaget i: 
Anklagerens grunduddannelse – kode 
93001 
Faglig videreuddannelse – kode 93002 
Lederuddannelse – kode 93003

•  I feltet "FrTiArt" vælger du konto 1100 
/9000, afhængigt af ansættelsesforhold.

< til inDHolDsFortegnelsen
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hVad skal dU hUske, inden dU 
tilmelder diG?
Din kursusdeltagelse skal være aftalt 
med dit tjenestested.

Husk at sætte kursusdatoerne i din ka-
lender med det samme. Så er du sikker 
på at kunne deltage, hvis du bliver opta-
get på kurset.

tilmeldinG til kUrser  
Via Plan2learn
Rigsadvokatens kurser bliver admini-
streret i et elektronisk kursusadministra-
tionssystem, der hedder Plan2learn. Det 
gør det lettere for anklagemyndighedens 
medarbejdere at finde og tilmelde sig lige 
netop det kursus, de har brug for.

Du skal selv tilmelde dig kurserne via 
ikonet ”Plan2Learn” på uddannelsessi-
den på AnklagerNet. Systemet er inter-
netbaseret, så du kan ”komme på” alle 
steder, blot du har en internetadgang.

Selv om du selv skal tilmelde dig, skal din 
kursusdeltagelse altid være aftalt med dit 
tjenestested.

Du får din egen side og profil i systemet 
første gang, du logger på, så du løbende 
kan følge med i dine kursustilmeldinger 
og tilmelde dig nye kurser.

hVordan kommer 
dU med?

Du skal selv opdatere din profil i syste-
met, f.eks. i forbindelse med skift af tje-
nestested. Hvis du har vanskeligheder 
med at opdatere din profil, kan du altid 
sende os en mail, så skal vi nok hjælpe 
dig. På den måde sikrer vi, at vi altid har 
de korrekte oplysninger i forbindelse 
med din kursusdeltagelse. 

På AnklagerNet er der på uddannelses-
siden lagt en vejledning til brugen af 
Plan2Learn.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vo-
res kurser, og din mening tæller. Du vil 
derfor dagen efter deltagelse på et kur-
sus modtage en mail med et link til et 
evalueringsskema, som du skal udfylde. 
Ca. 2 måneder efter kurset vil vi spørge 
dig, om det, du lærte på kurset, har væ-
ret brugbart i dit daglige arbejde. evalu-
ering og effektmåling af kurser er meget 
vigtig for organisationen, da det giver os 
pejlemærker for den fortsatte udvikling 
af vores uddannelsestilbud. Så hjælp os 
med at sikre, at kurserne udbydes på det 
rigtige niveau, med de bedste undervi-
sere og med det nødvendige og korrekte 
indhold, ved at udfylde evaluering og ef-
fektmåling. 

< til inDHolDsFortegnelsen
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GrUndlaGet
anklager

Anklagemyndigheden har brug for dygtige an-
klagere, som effektivt kan håndtere straffesager 
på et højt fagligt niveau. Som nyansat jurist skal 
du derfor gennemgå grunduddannelsen som an-
klager. I løbet af tre år vil du igennem teori og 
praksis blive ledt gennem alle de forhold, der 
er relevante, når det grundlæggende håndværk 
som anklager skal læres.

dU fÅr
•  En god start i anklagemyndigheden.
•  De nødvendige faglige grundkompetencer, sær-

ligt straffeproces og det at gå i retten. 
•  En praktisk uddannelse, hvor du med det sam-

me kan bruge det, du har lært.
•  Værktøjer til at løse dine daglige opgaver.
•  Forståelse af politiets og anklagemyndighedens 

samlede arbejde og organisation.
•  Et netværk på tværs af tjenestesteder med kol-

leger, der har samme udgangspunkt som dig.

dU er
•  Nyansat jurist i dine første tre års ansættelse.

dU bliVer
•  Fortrolig med at forberede og føre straffesager.
•  I stand til at løse alle typer almindelige sager på 

et højt fagligt niveau.
•  Tryg og sikker i rollen som anklager.

grunduddannelsen består af ni moduler, hvoraf 
to er praktiske forløb på dit tjenestested (intro-
duktion og afsluttende forløb). De syv øvrige 
moduler består af internatkurser af to-tre dages 
varighed samt målrettet læring ved dit eget eller 
andre embeder i anklagemyndigheden. I uddan-
nelsesforløbet lægges der stor vægt på løsningen 
af de opgaver, der skal løses hjemme på tjeneste-
stedet. Du må derfor påregne en del forberedelse 
før og efter hvert tilstedeværelsesmodul. Hele 
grunduddannelsen er bygget op som et samlet læ-
ringsforløb, hvor kursusmoduler og den praktiske 
uddannelse ved embedet hænger tæt sammen. 

Modulerne har hvert deres tema og behandler 
emner, som er grundlæggende og særligt rele-
vante for arbejdet som anklager. Uddannelsen 
afsluttes med en obligatorisk eksamen og en af-
sluttende bedømmelse af dig. 

modUl 1 – introdUktion
•  Struktur, sagsgange, samarbejdsparter, IT mv.
•  At møde i retten.
•  Mentor.
•  Grundlæggende straffeproces.
•  Sanktionsfastsættelse.
•  Færdselssager.
•  Grundlovsforhør.
•  Netværksdag.

GrUndUddannelsen 
som anklaGer

Vi er
•  Erfarne anklagere og specia-

lister fra politiet og anklage-
myndigheden. Du møder også 
eksterne undervisere og konsu-
lenter.

 
dato oG sted
•   Hvert modul udbydes et til tre 

gange om året.

Du kan læse mere om uddannel-
sen på AnklagerNet.

Har du spørgsmål til grundud-
dannelsen, kan du kontakte  
Ann Künow på telefon  
72 68 90 56  eller ank01@ankl.dk.

Uddannelsens opbygning
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GrUndlaGet
anklager

modUl 2 – rollen som anklaGer
•  Rammer for anklagerens adfærd.
•  Etik.
•  Handlekraft, robusthed og gennemslagskraft.
•  Personlig udvikling og rollen i organisationen.
•  Dilemmaspil.
•  Præsentationsteknik.

modUl 3 – anklaGerVirksomhed i  
(Værktøjer)
•  Straffeproces.
•  Vidnepsykologi.
•  Forurettede og vidner.
•  Forsvarerens rettigheder og pligter.
•  Retsarbejdet.
•  Grundlæggende retorik.

modUl 4 – anklaGerVirksomhed ii 
(træninG af Værktøjer)
•  Retorik i retsarbejdet.
•  Afhøring.
•  Retsarbejde.
•  Retsspil.

modUl 5 – efterforskninG oG  
leGalitetssikrinG
•  Praktisk tjeneste hos politiet.
•  Anklagerens rolle under efterforskningen.
•  Grundlæggende efterforskning.
•  Kriminalteknisk Sektion.
•  Besøg i ledelsessekretariatet og/eller anden re-

levant advokatur.

modUl 6 – rollen som saGsbehandler
•  Besøg hos en statsadvokat.
•  Forvaltningsret.
•  Kommunikation med borgerne.
•  Særmyndigheder.
•  Skriveværksted.

modUl 7 – kommUnikation
•  Pressehåndtering og medietræning.
•  Præsentationsteknik.
•  Kommunikation på arbejdspladsen.

modUl 8 – orGanisation
•  Besøg hos stabschefen.
•  Den politisk styrede organisation.
•  Mål- og resultatstyring.
•  Økonomi.
•  Karriere og vejen videre.

modUl 9 – Praktik
•  Træning af individuelle udviklingsbehov.
•  Faglige kurser efter behov.
• Afsluttende opsamlingsdag.
•  Besøg på lokalstation.
•  Fokus på retsarbejdet.
•  Eksamen og afsluttende bedømmelse.

din indsats
•  Hvert kursusmodul varer tre dage med over-

natning (et enkelt modul to dage). Der går to til 
fire måneder mellem hvert kursusmodul.

•  Mellem modulerne skal du træne det, du har 
lært. Der vil være forberedelse til hvert kursus-
modul, og du vil efter modulerne skulle følge 
op med konkrete aktiviteter.

•  Hele grunduddannelsen varer tre år.
•  Du skal bestå en eksamen efter modul 9.
•  Dit tjenestested skal vurdere, om du har gen-

nemført grunduddannelsen.

tilmeldinG
•  Rigsadvokaten indkalder dig til grunduddan-

nelsen. 

* Robust i retten V

* Kvalitet i sproget V

* Straffeproces V

< til inDHolDsFortegnelsen
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GrUndlaGet
politianklager

Vi er
•  Advokaturchef Christian  

Højgaard.
•  Advokaturchef Morten Holm.

dato oG sted
•  8.-9. februar 2016  

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  30. november 2015.

den nye PolitianklaGer

er du ny politianklager eller politianklager med 
begrænset erfaring, kan du på dette kursus blive 
klædt på til din rolle som anklager. På kurset vil 
du blive sat grundigt ind i de regler, der gælder 
på de områder, som du beskæftiger dig med, li-
gesom du får træning i at kunne agere trygt, ty-
deligt og troværdigt i retten. 

dU fÅr
•  Personlig og faglig udvikling.
•  en forståelse af anklagemyndighedens arbejde 

og organisation. 
•  Viden om de processuelle regler inden for 

strafferetten.
•  træning i at optræde som anklager.
•  Viden om de grundlæggende regler inden for 

særlov og forvaltningsret.
•  et netværk på tværs af tjenestesteder med kol-

leger, som har det samme udgangspunkt som 
dig.

dU er
•  Ny politianklager eller politianklager med be-

grænset erfaring. 

dU bliVer
•  Bevidst om din rolle som anklager og får for-

ståelse af anklagemyndighedens rolle i sam-
menhæng med politiets arbejde. 

•  Fortrolig med at forberede og føre straffesager.
•  Fortrolig med reglerne inden for særlov og for-

valtningsretten.
•  I stand til at løse hovedparten af de daglige op-

gaver som politianklager.

indhold
•  Rollen som anklager.
•  Anklagemyndighedens rolle i sammenhæng 

med politiets arbejde.
•  Straffeproces.
•  Særlov og forvaltningsret.
•  Retssagsspil.

din indsats
•  Kurset varer to dage.
•  Der vil være forberedelse til kurset, ligesom 

du under kurset også forventes at bidrage med 
dine erfaringer. 

– FÅ sTyR pÅ din Rolle og RedsKabeR

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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PolitianklaGerens 
retsarbejde

Kurset giver dig mulighed for at finpudse din pa-
ratviden om de processuelle regler og blive bedre 
rustet til at føre straffesager i retten. 

dU fÅr
•  Viden om de processuelle regler inden for 

strafferetsplejen.
•  Kendskab til, hvordan du håndterer proces-

suelle problemstillinger i særlovssager. 
•  Styrket din gennemslagkraft i retten.

dU er
•  Politianklager. Du får udbytte af kurset, hvad 

enten du har få eller mange års erfaring som 
politianklager.

dU bliVer
•  Bedre til at håndtere de processuelle udfor-

dringer i retten.
•  I stand til at anvende grundlæggede retoriske 

principper og afhøringsteknikker i retsarbejdet.

indhold
•  Straffeproces i praksis. Dokumentation.
•  Særlovssager i retten. Sagkyndige vidner. Second 

opinion.
•  Retorik. Argumentation og opbygning af fore-

læggelse og procedure. 
•  Afhøringsteknik i retten.

din indsats
• Kurset varer to dage.
•  Der vil være forberedelse til kurset, ligesom 

du under kurset også forventes at bidrage med 
dine erfaringer. 

– FinpUds din sTil

GrUndlaGet
politianklager

Vi er
•  Advokaturchef Christian  

Højgaard.
•  Advokaturchef Morten Holm.
•  Retoriker Janus Beyer.

dato oG sted
•  10.-11. februar 2016  

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  30. november 2015.

< til inDHolDsFortegnelsen
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GrUndlaGet
ADMiNistRAtiv

Anklagemyndigheden har brug for dygtige ad-
ministrative medarbejdere, som skal være med 
til at sikre en ordentlig og effektiv behandling af 
alle de sager, der hvert år bliver løst af anklage-
myndigheden.

I kursuskataloget er der en række kurser, hvis 
mål er at klæde administrative medarbejdere 
endnu bedre på til at løse de mange forskellige 
typer opgaver i anklagemyndigheden. 

Ud over at deltage i de kurser, som er særlig 
målrettet administrative medarbejdere, har du 
også mulighed for at deltage i de generelle vide-
reuddannelseskurser som eksempelvis ”Skriftligt 
dansk” og ”excel for alle”. Du kan også deltage i 
de mere juridisk fagspecifikke kurser, hvis du har 
behov for det, eller i kurser om personlig udvik-
ling og afklaringsforløb. Som noget nyt i år kan 
du deltage i ”Service og kommunikation”, hvor du 
kan få konkrete værktøjer til at videreudvikle din 
kommunikation med såvel borgere som kolleger.

I samarbejde med din leder tilrettelægger du 
selv, hvilke kurser du vil deltage i og hvornår. 
Nedenfor er kurserne, der er målrettet admini-
strative medarbejdere, beskrevet i en rækkefølge, 
som kan give dig en rød tråd i din kompetence-
udvikling. Du kan tage kurserne i den foreslåede 
rækkefølge eller udvælge specifikke kurser. Det 
vigtigste er, at du følger den plan, som giver me-
ning for dig og din udvikling.

Du kan udvikle dine kompetencer på mange 
måder ud over at deltage i et eller flere kurser. 
Du kan eksempelvis få nye arbejdsopgaver eller 
et mere selvstændigt ansvarsområde. et kortere 
forløb i en anden afdeling, politikreds, embede, 
myndighed eller et helt andet sted kan også give 
dig ny indsigt og viden, som du kan bruge i din 
faglige og personlige udvikling. Som inspiration 
til yderligere kompetenceudvikling er der ne-
denfor oplistet en række forslag til aktiviteter, 
som du kan udføre mellem de enkelte kurser 
(mellemliggende aktivitet). 

administratiV 
medarbejder
– Faglig og peRsonlig UdviKling

Vi er
•  Erfarne medarbejdere fra politi 

og anklagemyndigheden. Du 
møder også eksterne undervi-
sere og konsulenter.

dato oG sted
•  Læs mere under de enkelte 

kursusbeskrivelser.

Har du spørgsmål, kan du  
kontakte Camilla Bech-Larsen 
på telefon 72689086 eller 
cbl@ankl.dk.

•  Struktur og sags-
gange.

•  IT-systemer.
•  Samarbejdspartnere.
•  Overvære en straffe-

sag og et grundlovs-
forhør.

•  Overvære en straffe-
sag (by/landsretssag) 
eller et grundlovs-
forhør.

•  Få gennemgået en 
sag om aktindsigt.

•  Køre patrulje, besøge 
efterforskningsafde-
ling og lign.

•  Besøge øvrige admi-
nistrative funktioner i 
embedet.

•  Besøge kommunikati-
onsafdelingen.

•  PU i en kreds eller hos 
en statsadvokat.

Introduktion
"Straffesagen 

skridt for 
skridt"

"Hvad kan 
jeg sige?"
"Hvad kan 
jeg sige?"
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– Faglig og peRsonlig UdviKling

Drøft dine muligheder med din nærmeste leder 
ved din næste udviklingssamtale. Du er også 
velkommen til at ringe til Rigsadvokatens HR-
enhed for at få råd og vejledning. 

dU fÅr
•  Faglig og personlig udvikling. 
•  Indblik i de regler, der berører din hverdag.
•  Forståelse af samspillet mellem regler og prak-

sis.
•  Indblik i anklagerens, politiets, Kriminalfor-

sorgens og domstolenes arbejde.

dU er
•  Administrativ medarbejder i anklagemyndig-

heden.
•  Medarbejder i anklagemyndigheden uden juri-

disk baggrund.

dU bliVer
•  Tryg og sikker i din rolle som administrativ 

medarbejder.
•  Klædt på til at understøtte behandlingen af 

straffesager.

indhold
Vi tror på, at udvikling af dig som medarbejder 
virker bedst, når den tager udgangspunkt i din 
hverdag og så tæt på dine arbejdsopgaver som 
muligt. Derfor er det naturligt, at din udvikling 
og oplæring sker der, hvor du er, nemlig i dit eget 
embede. Din oplæring og videre udvikling kan 
så suppleres med de kursus- og uddannelsestil-
bud, som du kan læse om i kataloget. Nedenfor 
kan du se en oversigt over, hvordan et udvik-
lingsforløb kan se ud. 
 
introdUktionsforløb i eGet embede
I den første tid i anklagemyndigheden bliver du 
introduceret til dine arbejdsopgaver, men også til 

•  Besøge eller PU i 
kriminalforsorgen, 
domstolene eller en 
særmyndighed.

•  Generelt eller fag-
specifikt kursus.

•  Besøge arresthus/
fængsel.

•  Leder, generalist eller  
specialist?

•  Kurser i personlig 
udvikling.

•  Ekstern faglig  
uddannelse.

• Rokering?

"Hvad kan 
jeg sige?"
"Det rette 
værktøj"

"Service  
og kommuni-

kation"

"Efter 
dommen"

< til inDHolDsFortegnelsen
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strukturen og sagsgangene i anklagemyndighe-
den, til It og til samarbejdspartnere. De enkelte 
embeder står for at byde dig velkommen og få 
dig til at føle dig til rette på din nye arbejdsplads. 

kUrsUs ”straffesaGen skridt for 
skridt”
For dig, som er helt ny i anklagemyndigheden 
eller ønsker en genopfriskning af de nyeste re-
gelændringer, er ”Straffesagen skridt for skridt” 
det kursus, der giver bedst mening at tage først.

På kurset vil du få et større kendskab til de regler 
i retsplejeloven, der berører dit daglige arbejde, 
og en dybere forståelse af samspillet mellem reg-
lerne og praksis.

mellemliGGende aktiVitet
•  Overvære en straffesag eller et grundlovsforhør 

og opleve, at du har fået en større forståelse af 
retsarbejdet.

•  Overvære en ankesag/byretssag.
•  Få gennemgået en aktindsigtssag.
•  Køre med på patrulje, besøge efterforsknings-

afdeling.

kUrsUs ”hVad kan jeG siGe – oG hVor-
dan fÅr jeG det saGt?”
Kurset giver dig redskaberne til at vurdere, hvad 
du kan sige videre uden at bryde din tavsheds-
pligt, og ikke mindst, hvordan du får det sagt. 

mellemliGGende aktiVitet
•  Danne dig et indtryk af, hvordan samarbejdet 

med pressen håndteres, ved at besøge kommu-
nikationsafdelingen.

•  Få en dybere forståelse af sammenhængen i po-
litikredsen ved at besøge andre administrative 
funktioner (f.eks. bødekontor, ekspeditionen, 
ledelsessekretariatet mv.).

•  Få større indsigt i arbejdsfladerne mellem po-
litikreds og statsadvokatur ved at tage en kor-
tere PU (f.eks. en-tre dage) hos din regionale 
statsadvokat. 

”det rette Værktøj”
Her får du konkrete værktøjer til at blive endnu 
bedre til at holde styr på sagerne og sikre, at der 
er en rød tråd hele vejen igennem. Kurset giver 
dig også et dybere indblik i samarbejdsfladerne 
mellem politikredsen, retten og statsadvokatu-
ren.

GrUndlaGet
ADMiNistRAtiv
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mellemliGGende aktiVitet
•  Få indsigt i andre myndigheders arbejde med 

et praktikophold eller en PU i Kriminalforsor-
gen, domstolene, SKAt, kommunen etc.

•  Deltage i et generelt eller fagspecifikt kursus, 
f.eks. ”Skriftligt dansk”, ”Arbejdsglæde og ba-
lance i hverdagen”, ”Straffesager mod psykisk 
syge” eller ”Praktisk forvaltningsret”.

•  Besøge arresthus/fængsel.

kUrsUs ”efter dommen”
På kurset får du indsigt i, hvad der sker, efter at 
straffesagen er slut, og en forståelse af den sidste 
del af straffesagskæden. Du får viden om Krimi-
nalforsorgens og anklagemyndighedens rolle i 
forbindelse med fuldbyrdelse af domme, udsæt-
telse af afsoning, benådning mv., ligesom du får 
indblik i de forskellige typer afsoningsforhold. 

kUrsUs ”serViCe oG kommUnikation”
Du får på kurset værktøjer og træning i at bevare 
roen i arbejdsrelaterede situationer. Du bliver 
også mere bevidst om service som en faglig di-
sciplin, ligesom du bliver bedre rustet til at forstå 
din egen rolle i såvel den svære servicesituation 
og som i konflikter.

GrUndlaGet
ADMiNistRAtiv

afslUttende aktiVitet
•  Ekstern faglig uddannelse. 
•  Rokere til anden funktion, afdeling eller em-

bede.
•  Afklare din videre karriere i anklagemyndig-

heden ved f.eks. at tage kurser i personlig ud-
vikling og afklaring, f.eks. ”typisk mig – typisk 
dig”.

din indsats
•  Varierer fra kursus til kursus, men du skal være 

forberedt på, at der kan være forberedelse in-
den kurserne. Læs mere under de enkelte kur-
susbeskrivelser.

< til inDHolDsFortegnelsen
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Retsplejeloven sætter i høj grad rammerne for 
den daglige sagsbehandling i anklagemyndig-
heden. På kurset får du et større kendskab til de 
straffeprocessuelle regler, så du kan agere trygt i 
dit daglige arbejde. Du bliver ført gennem hele 
straffesagen, fra den begynder med en anmeldel-
se, bliver efterforsket, opgivet eller sendt i retten, 
dens gang ved domstolene indtil endelig dom og 
til sidst forløbet hos Kriminalforsorgen.

dU fÅr
•  Indblik i de regler i retsplejeloven, der berører 

dit daglige arbejde.
•  Forståelse af samspillet mellem reglerne og 

praksis.
•  Indblik i Kriminalforsorgens arbejde. 

dU er
•  Administrativ medarbejder i anklagemyndig-

heden.
•  Ny medarbejder i anklagemyndigheden uden 

juridisk baggrund.
•  Du kan være ny i rollen, eller du ønsker en gen-

opfriskning med de nyeste regelændringer.

dU bliVer
•  I stand til at se en sammenhæng mellem dit, 

anklagernes, politiets, domstolenes og Krimi-
nalforsorgens arbejde.

•  Fortrolig med de regler i retsplejeloven, der er 
vigtige for dig.

indhold
•  Sagens opstart – anmeldelse, sigtelse og efter-

forskning.
•  Forskellen på kendelser og domme.
•  Tvangsindgreb – edition, beslaglæggelse, ran-

sagning, indgreb i meddelelseshemmeligheden 
mv.

•  Varetægtsfængsling og fristforlængelse – ind-
beretningsreglerne.

•  Sager, som anklagemyndigheden slutter – påta-
leopgivelser og tiltalefrafald.

•  Anklageskriftets opbygning og indhold.
•  Byret eller landsret? Om tilståelsessager, doms-

mandssager og nævningesager.
•  Reglerne om forkyndelse, tiltaltes udeblivelse 

og vidneforkyndelse.
•  Ankereglerne – forkyndelse af ankemeddelelse 

og 3. instansbevilling.
•  Afsoningsformer, prøveløsladelse og udgang.

din indsats
•  Kurset varer to dage med overnatning.
•  Du skal have fulgt en straffesag i retten inden 

kurset. 

straffesaGen 
skridt for skridt
– ReTspleJeloven i pRaKsis

Vi er
•  senioranklager stefan  

Kobbernagel. 
•   senioranklager Maja Engfred.
•   vicefængselsinspektør Henrik 

Marker.
•   Efterforsker Bent isager-Nielsen.

dato oG sted
•   Hold 1: 5.-6. april 2016 

Glostrup Park Hotel.
•  Hold 2: 10.-11. oktober 2016 

Hotel Park, Middelfart.

ansøGninGsfrist
• Hold 1: 26. januar 2016.
• Hold 2: 8. august 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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straffesaGen 
skridt for skridt
– ReTspleJeloven i pRaKsis

Hver dag håndterer anklagemyndighedens med-
arbejdere store mængder fortrolige oplysninger. 
Målet er at give dig redskaber til at vurdere, hvad 
du kan sige videre uden at bryde din tavsheds-
pligt. Du får også effektive værktøjer til at bevare 
den gode tone – og dit humør – selv om der er en 
vred borger i røret.
 
dU fÅr
•  Kendskab til reglerne om tavshedspligt, god 

forvaltningsskik, aktindsigt og persondatalo-
ven.

•  Værktøjer til, hvordan du tackler vanskelige 
samtaler.

•  Øget viden om din rolle i intern og ekstern 
kommunikation.

dU er
•  Administrativ medarbejder i anklagemyndig-

heden.

dU bliVer
•  I stand til at håndtere særligt ressourcekræ-

vende personer.
•  Bedre til at vurdere og håndtere personfølsom-

me oplysninger.

indhold
•  Tavshedspligt.
•  God forvaltningsskik.
•  Persondataloven.
•  Lov om forurettedes retsstilling.
•  Praktisk aktindsigt.
•  Den professionelle samtale som kommunika-

tionsform.

din indsats
•  Kurset varer to dage med overnatning.
•  Der vil være forberedelse inden kurset.

 
hVad kan jeG siGe?
– og HvoRdan FÅR Jeg deT sagT?

Vi er
•   sekretariatschef Margit Hald.
•   Juridisk konsulent Anne Birk 

Nielsen.
•  Erhvervspsykolog Rikke  

Kragelund.

dato oG sted
•  1.-2. februar 2016  

Hotel scandic, København. 
•  Husk at fortælle os, hvis du ikke 

har brug for overnatning.

ansøGninGsfrist
•  18. december 2015.

< til inDHolDsFortegnelsen
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det rette Værktøj

det rette Værktøj
Hver dag passerer hundredvis af sager skrivebor-
de i anklagemyndigheden. Her spiller du, som 
administrativ medarbejder i anklagemyndighe-
den, den centrale rolle. Med din faglighed får du 
løst de administrative opgaver korrekt. Din sags-
styring er det, der sikrer den røde tråd hele vejen 
fra start til slut.

Kurset giver dig værktøjer til at håndtere sagen, 
hvad enten du er i en politikreds eller i en stats-
advokatur. Du får indblik i samarbejdsfladerne 
mellem politikreds, statsadvokatur og retten. Du 
lærer om emner som sagsstyring, indkaldelse, 
forkyndelse, fuldbyrdelse, afsoning og bøder.

dU fÅr
•  Tips til systematisk opbygning og opdatering 

af sagen. 
•  Viden om din rolle i straffesagskæden.
•  Indsigt i den gode samarbejdsflade mellem po-

litikredsen, retten og statsadvokaturen.

dU er
•  Administrativ medarbejder i anklagemyndig-

heden.

dU bliVer
•  I stand til at opdatere sagerne korrekt og der-

med skabe et bedre overblik.  
•  Klædt på til at understøtte straffesagen og an-

klagerens arbejde administrativt helt til mål-
stregen.

•  Sikker og tryg i din opgaveløsning.

indhold
•  Samarbejdet mellem politikreds, statsadvoka-

tur og retten. 
•  Opbygning af en sag. Fra opstart i efterforsk-

ningen til afslutning efter dom.
•  Indblik i andre kredses arbejdsgange.
•  Egne arbejdsgange og processer inddrages i 

undervisningen. 

din indsats
•  Kurset varer to dage.
•  Der vil være aftenundervisning den første dag.
•  Der vil være forberedelse inden kurset.

– FoRdi dU vil Holde sTyR pÅ sageRne

Vi er
•  sektionsleder tanja F. Clausen.
•  Kontorfuldmægtig Mette Holme 

Andersen.
•  senioranklager tom Lund  

Christensen.

dato oG sted
•  1.-2. juni 2016 

hos Rigsadvokaten, København.
•  Har du brug for overnatning? 

se under ”Praktiske informa-
tioner”.

ansøGninGsfrist
• 23. marts 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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* Skabe overblik V
* Understøtte 
straffesagen V
* Samarbejde V
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VidereUddannelse
generelt

 
skriftliG dansk

Dette kursus er for dig, der gerne vil have helt 
tjek på grammatikken og opbygning af sætnin-
ger. Kurset er for dig, der gerne vil undgå irri-
terende kommarettelser, så du kan bruge kræf-
terne på indholdet i dine breve og afgørelser. Du 
får med hjælp fra sprogspecialister styr på det, 
du ikke nåede i folkeskolen.

dU fÅr
•  Redskaber til at skrive sprogligt korrekt dansk.
•  Styr på grammatikken.

dU er
•  Medarbejder i anklagemyndigheden.

dU bliVer
•  Bedre til at skrive.

indhold
•  Grammatik og korrekt sprogbrug.
•  Praktiske øvelser.

din indsats
•  Kurset varer en dag. 
•  Der kan være forberedelsesopgaver forud for 

kurset.

– deT eR aldRig FoR senT

Vi er
•  sprogkonsulent Ellen Bak  

Åndahl og susanne Nonboe  
Jacobsen fra sprogkontoret.   

dato oG sted
•  18. april 2016 

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  8. februar 2016. 

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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Vi er
•  sprogkonsulenterne Ellen Bak 

Åndahl og susanne Nonboe 
Jacobsen fra sprogkontoret.

dato oG sted
•  14. januar 2016  

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  5. november 2015.

I anklagemyndigheden arbejder vi hele tiden på 
at blive bedre til at kommunikere tydeligt og or-
dentligt med borgerne. Det skal vi blive ved med 
at gøre, bl.a. inden for rammerne af de nye kva-
litets- og legalitetsadvokaturer. På kurset lærer 
du at skrive, så det forstås – til gavn for både dig 
selv, borgerne og dine kolleger. 

dU fÅr
•  En forståelse af, hvorfor det er vigtigt at skrive 

præcise og letforståelige breve.
•  En gennemgang af grundprincipperne i ankla-

gemyndighedens brevkoncepter.
•  Guidning i skrivning af e-mails – retningslinjer 

og lidt om dos and don’ts.
•  Masser af træning, hvor du får mulighed for at 

anvende det du har lært, i praksis.

dU er
•  Medarbejder i anklagemyndigheden, f.eks. i en 

statsadvokatur eller i advokaturen for kvalitets- 
og legalitetssikring og mangler den sidste fin-
pudsning af sproget. 

•  Enkelte medarbejdere i anklagemyndigheden 
er på forhånd udpeget af deres tjenestesteder 
som deltagere på kurset.

sÅdan skriVer Vi i  
anklaGemyndiGheden
– FoRdi eT KoRReKT og TydeligT spRog gØR Hele FoRsKellen

dU bliVer
•  Bedre til at formulere dig præcist og borger-

venligt.
•  I stand til at identificere de mest almindelige 

sproglige fejl hos dig selv og dine kolleger.

indhold
•  Grammatik og sprogbrug i anklagemyndighe-

den.
•  ”Bedre Breve – sådan skriver vi til borgerne”.
•  Praktiske øvelser.

din indsats
•  Kurset varer en dag. 
•  Der kan være forberedelsesopgaver forud for 

kurset.

VidereUddannelse
generelt

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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Vi er
•   Kurset udbydes af Rigsadvoka-

ten i samarbejde med Forlaget 
Edutasia A/s.

dato oG sted
•   Du kan tage kurset, hvornår du 

vil, hvorfra du vil og så mange 
gange, du vil.

ansøGninGsfrist
•  Der er løbende tilmelding.  

send blot en påtegnet ansøg-
ning til uddannelse@ankl.dk.

PowerPoint for alle 
– FÅ diT pUbliKUM Med

Anklagemyndigheden ønsker at fremlægge bud-
skaber troværdigt og overbevisende. Målet er at 
give dig en grundlæggende fortrolighed med at 
udforme PowerPoint-præsentationer, som du 
kan bruge til foredrag, i retten, til undervisning 
eller til at lancere et nyt projekt for kollegerne. 
Du får redskaber til at få dit budskab til at frem-
stå gennemarbejdet og overskueligt.

dU fÅr
•  Lært at lave en PowerPoint-præsentation fra 

bunden.
•  Lært at arbejde med din tekst.
•  Lært at indsætte billeder og figurer og lave ani-

mationer.
•  Forståelse af typografi og teknik.

dU er
•  Medarbejder i anklagemyndigheden.
     Kurset henvender sig både til førstegangs- 

brugeren, der aldrig har arbejdet med præsen-
tationer før, og til den mere erfarne, der gerne 
vil have mere indsigt i, hvordan man imøde-
kommer tilhørernes behov.

dU bliVer
•  I stand til at lave din egen PowerPoint-præsen-

tation og får redskaber til at gøre den interes-
sant og overskuelig.

indhold
•  Kurset er et e-læringskursus, som foregår over 

internettet.
•  Kurset starter med en test, som giver dig mulig-

hed for efterfølgende at tilpasse kursusindhol-
det til lige netop dit niveau.

•  Du har adgang til kurset i et år og kan i den pe-
riode gennemføre lektionerne flere gange samt 
bruge kurset som opslagsværk.

•  Din adgang til kurset er personlig og må ikke 
benyttes af andre.

Der bliver undervist i PowerPoint-version 2007.

din indsats
•  Vi anbefaler, at du reserverer tid i din kalender 

til kurset, og at du minimum afsætter en halv 
dag.

E-læring

VidereUddannelse
generelt

< til inDHolDsFortegnelsen
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VidereUddannelse
generelt

– FÅ diT pUbliKUM Med

VidereUddannelse
generelt

exCel for alle
– nÅR dU vil Have eT oveRbliK

Regneark kan lette dit arbejde betydeligt, når 
du skal foretage mange beregninger, eller når 
du skal skabe overblik over store mængder data. 
Regnearket excel giver også mulighed for at lave 
et pænt layout, når du skal præsentere dine data i 
en tabel, en graf eller en figur. Du lærer at få kon-
trol over de mange tal og kunne formidle dit em-
bedes økonomi, sagsproduktion eller andre data.

dU fÅr
•  En introduktion til de grundlæggende mulig-

heder for at regne, præsentere og sortere data i 
programmet excel.

dU er
•   Medarbejder i anklagemyndigheden. Kurset 

henvender sig både til nybegynderen med me-
get lidt erfaring i brugen af excel og til den mere 
erfarne bruger. 

dU bliVer
•  I stand til at bruge de mest almindelige regne-

arter og sorteringsfunktioner i excel.
•  Bedre til at læse og forstå andres regneark.
•  Introduceret til nogle af Excels mange mulig-

heder. 

indhold
•  Kurset er et e-læringskursus, som foregår over 

internettet. 
•  Kurset starter med en test, som giver dig mulig-

hed for efterfølgende at tilpasse kursusindhol-
det til lige netop dit niveau.

•  Du har adgang til kurset i et år og kan i den pe-
riode gennemføre lektionerne flere gange samt 
bruge kurset som opslagsværk.

•  Din adgang til kurset er personlig og må ikke 
benyttes af andre.

din indsats
•  Vi anbefaler, at du reserverer tid i din kalender 

til kurset, og at du minimum afsætter en halv 
dag.

Vi er
•   Kurset udbydes af Rigsadvoka-

ten i samarbejde med Forlaget 
Edutasia A/s.

dato oG sted
•   Du kan tage kurset, hvornår du 

vil, hvorfra du vil og så mange 
gange, du vil.

ansøGninGsfrist
•  Der er løbende tilmelding. send 

blot en påtegnet ansøgning til 
uddannelse@ankl.dk.

E-læring

< til inDHolDsFortegnelsen
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Vi er
•  Retoriker Janus Beyer.
•  Erfarne anklagere.
   
dato oG sted
•    Hold 1  

Modul 1: 1.-3. marts 2016  
Hotel scandic, København. 
Modul 2: 31. maj 2016 
hos Rigsadvokaten, København.

•    i 2016 udbydes modul 2 to gange.
•    Husk at fortælle os, hvis du ikke 

har brug for overnatning.

•    Hold 2 
Modul 1: 26.-28. september 2016 
Hotel Park, Middelfart. 
Modul 2: 15. december 2016 
hos Rigsadvokaten, København.

•    Husk at fortælle os, hvis du ikke 
har brug for overnatning.

ansøGninGsfrist
• Hold 1: 11. december 2015.
• Hold 2: 1. august 2016.

Målet er at styrke din fremtræden i retten. Alt, 
hvad du siger og gør, har nemlig betydning for 
sagens udfald. Du bliver filmet og analyseret af 
en professionel retoriker med bistand af nogle af 
landets mest erfarne anklagere. Derudover ar-
bejder vi med autentisk kommunikation og din 
fagpersonlighed.

dU fÅr
• Styrket din gennemslagskraft i retten.
•  Højnet kvaliteten af din forelæggelse og pro-

cedure.
•  Redskaber til at evaluere andre anklagere og 

selv modtage konstruktiv kritik.

dU er
•  Anklager med afsluttet grunduddannelse. Du 

får udbytte af kurset, hvad enten du har få eller 
mange års erfaring som anklager. Kurset hen-
vender sig derfor både til anklageren, senioran-
klageren, specialanklageren, advokaturchefen 
og vicestatsadvokaten. 

anklaGerens 
arGUmentation
– bliv bedRe Til ReTTens ReToRiK

Anklagere, der tidligere har gennemført kurset, 
men ønsker at få genopfrisket deres færdigheder, 
kan tilmelde sig kursets modul 2. Vi tilstræber 
deltagere med forskellig anciennitet.

dU bliVer
•  I stand til at anvende grundlæggende retoriske 

principper og teknikker i retsarbejdet.
•  Bedre til at give og modtage konstruktiv kritik.
•  Opmærksom på dine forcer og dårlige vaner.

indhold
•  Retorik. Appel, argumentation og opbygning.
•  Forelæggelse. Hvor går grænsen for anklage-

rens objektivitet?

Vigtigt! Det handler ikke 

om at udtrykke 

sig. Men om at blive 

forstået.
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•  Forelæggelse og procedure i praksis. Du bliver 
filmet og får individuel tilbagemelding.

•  Evaluering af kolleger. Du lærer at vurdere an-
dres arbejde i retten og give en konstruktiv til-
bagemelding, der gør begge parter bedre.

• Stemmetræning.

din indsats
•  Selve kurset varer tre dage med overnatning. 

et stykke tid efter det første kursus vil du blive 
indkaldt til modul 2. I den mellemliggende tid 
skal du og en makker overvære og evaluere 
mindst én af hinandens retssager.

•  Inden modul 1 skal du forberede forelæggelse 
og procedure i en konkret straffesag, som du 
får tilsendt. Du skal forvente at bruge mini-
mum en arbejdsdag på forberedelsen.

•  I perioden mellem modul 1 og modul 2 skal du 
forberede en procedure af en valgfri sag. 

•  Kursister, der tidligere har deltaget på ”Ankla-
gerens argumentation”, kan søge om kun at del-
tage på modul 2.

< til inDHolDsFortegnelsen
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oVerbeVisende afhørinG

Målet er at gøre dig bedre i stand til effektivt at 
overbevise retten gennem afhøring af vidner, 
forurettede og tiltalte. Vi skærper din kommuni-
kation om straffesagens centrale beviser og styr-
ker din retoriske bevidsthed om, hvad formålet 
egentlig er med hver enkelt afhøring, og hvilke 
elementer af forklaringen retten især skal notere 
sig. gennem praktiske afhøringsøvelser bliver 
du fortrolig med journalistisk spørgeteknik, og 
du får feedback fra erfarne retorikere og ankla-
gere.

dU fÅr
•  Større bevidsthed om effektive og overbevi-

sende afhøringsteknikker i retten.
•  Værktøjer til at følge en klar strategi for dine 

afhøringer.

dU er
•  Anklager.

dU bliVer
•  Bedre til at følge en klar strategi for dine af-

høringer. 
•  Skarpere til gennem spørgeteknik og spørgs-

målstyper at definere præcis, hvilke svar der 
skal frem under hver afhøring.

•  Mere sikker og bevidst i afhøringssituationen.

– soM Man spØRgeR …

indhold
•  Afhøringens dramaturgi.
•  Spørgeteknik og spørgsmålstyper.
•  Klar og tydelig formulering af centrale spørgs-

mål. 
•  Retoriske virkemidler, så retten hæfter sig ved 

de vigtigste dele af forklaringen.
•  Tjekliste – blev der spurgt om det centrale?
•  Brug af metakommunikation i afhøring.
•  Afhøringsstrategi.
•  Vidnetyper: utrygge, tavse, modvillige, slud-

rende og professionelle vidner og andre aktø-
rer i retten.

•  Afværgelse af udenomssnak.
•  Nonverbal kommunikation med vidnerne og 

retten.

din indsats
•  Kurset varer to dage. 
•  Du skal forvente at bruge en arbejdsdag på 

forberedelse til kurset. 
•  Du skal efter kurset besvare en mindre opgave.

Vi er
•  senioranklager trine outzing 

sorgenfri.
•  specialanklager Kim Kristian 

Kristensen.
•  Retoriker Heidi Jønch Clausen.
•  Retoriker Janus Beyer.

dato oG sted
•  Hold 1: 18.-19. maj 2016 

hos Rigsadvokaten, København. 
Hold 2: 22.-23. november 2016 
hos Rigsadvokaten, København.

•  Har du brug for overnatning?  
se under ”Praktiske informa- 
tioner”.

ansøGninGsfrist
•  Hold 1: 9. marts 2016.
•  Hold 2: 13. september 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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Lær den gode processtrategi. Det er vigtigt, at 
du fra begyndelsen er skarp på, hvad de centrale 
problemstillinger i sagen er. Det giver funda-
mentet for, hvordan sagen skal føres i retten, og 
hvordan man kan imødegå indsigelser fra for-
svareren. Kurset hjælper dig med at fastholde 
den ”røde tråd”, fra du læser sagen, til du møder 
i retten. Du lærer at tænke hovedforhandlingen 
ind i din opbygning af sagen fra udarbejdelse af 
anklageskrift og bevisfortegnelse til den ende-
lige forberedelse til hovedforhandlingen. Du får 
styrket dit kendskab til reglerne om beslaglæg-
gelse og konfiskation. Du får fokus på, hvad du 
må dokumentere i retten, og hvornår der skal ske 
varetægtsfængsling efter dom.

dU fÅr
•  Praktisk guidning til ordentlig håndtering af 

straffesagen fra start til slut – den røde tråd.
•  et overblik over de mest almindelige proces-

suelle indsigelser og håndteringen af dem.
•  en straffeprocessuel indføring i, hvad du må 

og ikke må i retten, herunder dokumentation 
og vidneførsel.

dU er
•  Anklagerfuldmægtig eller anklager.

dU bliVer
•  Skarpere i forhold til dine sager.
•  Bedre til straffesagsbehandlingen på skrivebor-

det og i retten.
•  Rustet til at håndtere det uforudsete – proces-

suelle indsigelser.
•  Bevidst om sagens stærke og svage sider. 

indhold
•  gennemgang af straffesagen, fra den ligger på 

dit skrivebord, til den skal i retten.
•  gennemgang af dokumentation, vidneførsel 

og særlige efterforskningsskridt.
•  gennemgang af praksis og retsplejelovens mest 

relevante paragraffer for straffeprocessen.
•  Casebaserede øvelser.

din indsats
•  Kurset varer to dage.
•  Der vil være forberedelse til kurset.

straffeProCes i 
– den RØde TRÅd

Vi er
·  Advokaturchef Kristine  

scharling, Midt- og vestsjæl-
lands Politi.

·  senioranklager susanne  
Højberg, statsadvokaten i  
viborg.

dato oG sted
·  6.-7. juni hos Rigsadvokaten, 

København.

ansøGninGsfrist
·  29. marts 2016.

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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straffeProCes ii
– FÅ de sTÆRKe KoRT

”Jeg må protestere mod, at erklæringen bruges 
som bevis.” ”Jeg blev ikke orienteret om det efter-
forskningsskridt.” ”Jeg vil gerne have lov til at do-
kumentere denne psykologudtalelse, som jeg har 
indhentet om min klient.” Den slags indsigelser og 
begæringer har de fleste anklagere nok hørt, men 
hvordan forholder du dig, når de bliver fremsat? 

Kurset giver dig mulighed for at finpudse din 
paratviden, blive bedre rustet til at imødegå det 
uforudsete og lære af dine kollegers erfaringer. 
Vi gennemgår de typisk forekommende indsigel-
ser, går i dybden med de juridiske problemstil-
linger, tager de kritiske briller på – og lærer at 
bevare roen i pressede situationer.

dU fÅr
•  Viden om og redskaber til håndtering af de of-

test forekommende processuelle indsigelser.
•  Den nyeste praksis.
•  Gennemarbejdet retsplejelovens relevante reg-

ler i lyset af aktuel praksis.

dU er
•  Erfaren anklager, senioranklager eller special-

anklager.

dU bliVer
•  I stand til at håndtere det uforudsete professio-

nelt, ordentligt og roligt.
•  Rustet til at klare processuelle indsigelser.
•  Skarpere og mere tydelig i retten.

indhold
•  Formelle indsigelser på udvalgte områder.
•  Saglige kontra usaglige indsigelser.
•  Gennemgang af praksis og retsplejelovens rele-

vante bestemmelser for straffeprocessen.
•  Casebaserede øvelser.

din indsats
•  Kurset varer to dage.
•  Der vil være forberedelse til kurset, ligesom 

du under kurset også forventes at bidrage med 
dine erfaringer.

Vi er
•  Advokaturchef Kristine  

scharling, Midt- og  
vestsjællands Politi.

•  senioranklager susanne  
Højberg, statsadvokaten  
i viborg.

dato oG sted
•  19.-20. september 2016 hos 

Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  1. august 2016. 

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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Sager mod psykisk syge og mentale afvigere kan 
være vanskelige at håndtere. Ikke mindst fordi 
sanktionspåstanden i sagen ikke alene hviler på 
et anklagerfagligt grundlag, men også på et læ-
gefagligt. Vi stiller skarpt på straffesager mod de 
psykisk afvigende kriminelle for at ruste ankla-
gere til bedre at forstå retspsykiaternes erklærin-
ger og bruge diagnoserne korrekt i retten. 

dU fÅr
• Viden om psykiatriske diagnoser. 
•  Forståelse af psykisk syges reaktionsmønstre.
•  Indsigt i behandlingsformer.

dU er
•  Du er anklager eller administrativ medarbej-

der i anklagemyndigheden. Du beskæftiger dig 
jævnligt med foranstaltningssager.

straffesaGer mod 
Psykisk syGe
– FoRsTÅ diagnosen

dU bliVer
•  I stand til at forstå grundlaget for retspsykiatri-

ske erklæringer. 
•  Bedre til at håndtere sager, hvor der kan blive 

tale om påstand om foranstaltning efter straf-
felovens §§ 68-70.

indhold 
•  Retspsykiatriske diagnoser.
•  Grundlaget for retspsykiatriske erklæringer. 
•  Forvaring.
•  Efterfølgende psykisk sygdom før dom. Straf-

felovens § 73. 
•  Foranstaltninger over for psykisk afvigende 

kriminelle.
•  De juridiske rammer for foranstaltningen.
•  Forbigående sindssygdom forårsaget af rus-

midler.

din indsats
•  Kurset varer en dag.

Vi er
•  senioranklager Anne Birgitte 

stürup. 
•  overlæge Dorte sestoft,  

Retspsykiatrisk Klinik.
•  Kurset udbydes i samarbejde 

med Danske Advokater.

dato oG sted
•  14. november 2016
 hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  5. september 2016.

– FÅ de sTÆRKe KoRT

< til inDHolDsFortegnelsen
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Anklagemyndigheden har et mål om at være 
åben og synlig i offentligheden. Det er vigtigt for 
retssikkerheden, at borgerne kender og forstår 
anklagerens rolle. Du bliver interviewet af er-
farne journalister.

dU fÅr
• Øget fortrolighed med at komme i tv.
•  Værktøjer til at forberede et budskab til aviser, 

radio og tv.
•  Lært at udtale dig fyndigt – uden at gå på kom-

promis med din anklagerfaglighed.

dU er
•  Anklager, som gerne vil forbedre din optræden 

i medierne. Vi sammensætter holdet, så der 
bliver plads til både den erfarne statsadvokat 
og den unge anklager. Du er også velkommen, 
hvis du er politiuddannet leder med jævnlig 
pressekontakt.

 
medietræninG
– opTRÆd TRygT FoRan de snURRende KaMeRaeR

dU bliVer
•  Bedre til at optræde i et tv-interview.
•  Bedre til at skrive en pressemeddelelse eller 

forberede et statement til telefoninterview.

indhold
•  Medieteori. Du får en indføring i, hvordan 

journalister tænker.
•  Skærmtræning. Hvilke spilleregler gælder i et 

tv-interview? Foran medkursister og rullende 
kamera bliver du i realistiske øvelser udspurgt 
og evalueret af en erfaren journalist. Du får en 
dvd med din præstation med hjem. 

•  Skær et budskab. Vi arbejder med at skrive og 
tale enkelt, forståeligt og troværdigt – samtidig 
med at vi bevarer vores anklagerfaglighed.

din indsats
•  Kurset varer tre dage med overnatning.
•  Du skal lave en mindre opgave inden kurset.

Vi er
•  Erfarne journalister.
•  Anklagemyndighedens kommu-

nikationschef Mikkel thastum.

dato oG sted
•  7.-9. november 2016 

Hotel scandic, København.
•  Husk at fortælle os, hvis du ikke 

har brug for overnatning.

ansøGninGsfrist
•  29. august 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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Vores kommunikation skal være tydelig og vise, 
at anklagemyndigheden skaber sammenhæng 
og perspektiv i alt, hvad vi gør og siger. Vi skal 
tweete på den gode måde, så vores historier bli-
ver inspirerende og nærværende. Borgerne skal 
kunne læse om enkelte straffesager, men også om 
hele anklagemyndighedens virke, og hvordan vi 
udfører vores arbejde ordentligt og dedikeret. 
På kurset lærer du at skrive og vinkle en ”pres-
semeddelelse” eller en nyhed professionelt på an-
klagemyndigheden.dk eller på twitter.

dU fÅr
•  Hovedprincipperne bag anklagemyndigheden 

som brand newsroom.
•  Overblik over de sociale medier – goes og no 

goes.
•  Værktøjer til den gode kommunikation og 

pressemeddelelser.
•  Indgående viden om Twitter.

anklaGemyndiGheden 
i breakinG news oG PÅ 
twitter
– FoRdi vi KUn eR eT KliK FRa FoRsiden

dU er
•  Anklagerfuldmægtig eller anklager.

dU bliVer
•  Klar til at skære og skrive en nyhed, der tyde-

ligt viderebringer anklagemyndighedens bud-
skaber.

•  Bevidst om 140 tegn – begrænsningens mulig-
heder og udfordringer på twitter.

•  Bedre til vinkler og indholdskalender – din 
egen redaktør.

indhold
•  Skær og skriv en nyhed, der tydeligt videre-

bringer anklagemyndighedens budskaber.
•  Flow til Twitter og #anklager.
•  Flow til nyheder på vores hjemmeside www.

anklagemyndigheden.dk.
•  Shitstorm, fælder og samtaler.
•  Praktiske øvelser.

din indsats
•  Kurset varer to dage.
•  Der vil være forberedelse til kurset.
•  Du skal have oprettet en konto på Twitter.

Vi er
•  Kommunikationschef  

Mikkel thastum.
•  Kommunikationskonsulent  

Maria stedal.

dato oG sted
•  2.-3. maj 2016 hos  

Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
· 29. februar 2016.

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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UdVisninG af UdlændinGe
– FÅ sTyR pÅ RegleRne

Målet er at styrke anklagemyndighedens be-
handling af sager mod udlændinge, hvor der op-
står spørgsmål om udvisning. Vi sætter fokus på 
de mange og komplicerede regler, der gælder for 
behandlingen af sager med varetægtsfængsling, 
frihedsberøvelse og udvisning af udlændinge fra 
eU og andre lande. 

dU fÅr
•  Øvelse i at behandle sager med spørgsmål om 

udvisning. 
•  Viden om varetægtsfængsling og frihedsberø-

velse efter udlændingeloven.
•  En gennemgang af reglerne for betinget udvis-

ning.
•  Et overordnet indblik i reglerne om afvisning 

og administrativ udvisning af udlændinge.
•  Forståelse af aktørernes roller i udlændingesa-

ger.

dU er 
•  Anklager. Advokater kan også deltage.

dU bliVer 
•  Bedre til at behandle sager om udvisning. 

indhold
•  Varetægtsfængsling og frihedsberøvelse efter 

udlændingeloven. 
•  Udvisning efter EU-reglerne og øvrige regler.
•  Betinget udvisning.

din indsats 
•  Kurset varer to dage.
•  Du skal medbringe udlændingeloven, straffelo-

ven og retsplejeloven. 
•  Der vil være forberedelse til kurset.

Vi er
•   senioranklager Henrik Aagaard.
•   senioranklager Jens Yde.
•   Undervisere fra Udlændinge-

styrelsen og Rigspolitiets  
udlændingeafdeling.

 
dato oG sted
•  15.-16. november 2016
 hos Rigsadvokaten, København.
•  Har du brug for overnatning?  

se under ”Praktiske informa- 
tioner”.

ansøGninGsfrist
• 6. september 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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UdVisninG af UdlændinGe
– FÅ sTyR pÅ RegleRne

Anklagemyndigheden er en del af den offentlige 
forvaltning, og anklagere har hver dag forvalt-
ningsretten inde på livet. Vi ønsker at styrke dit 
fokus på de forvaltningsretlige regler og princip-
perne for god forvaltningsskik. 

dU fÅr
•  Øvelse i at behandle forvaltningsretlige pro-

blemstillinger i praksis. 
•  Metoder til at behandle særlige klagesager.

dU er
•  Anklager med afsluttet grunduddannelse. Du 

kan også være erfaren politianklager. Du be-
skæftiger dig jævnligt med forvaltningsretlige 
problemstillinger.

dU bliVer
•  Bevidst om forvaltningsretten i anklagemyn-

dighedens mangeartede sagstyper. 
•  Bedre til at behandle sager i overensstemmelse 

med god forvaltningsskik.

Praktisk 
forValtninGsret
– FoRdi vi ogsÅ eR en MyndigHed

indhold
•  Generel forvaltningsret. Hvilke regler og hvor-

når gælder de?
•  Komplicerede aktindsigtsspørgsmål.
•  Forvaltningsretlige problemstillinger i særlovs-

sager. Undgå, at fejl fører til frifindelse. 
•  Introduktion til persondataloven og videregi-

velse til andre offentlige myndigheder.
•  Indblik i retssikkerhedsloven. 
•  Behandling af særlige klagesager. Du lærer kor-

rekt – men også effektiv – behandling af særligt 
ressourcekrævende klagere.

din indsats
• Kurset varer tre dage.  
•  Du skal forberede dig på cases, som du får til-

sendt inden kurset. 
•  Du skal medbringe retsplejeloven og straffelo-

ven og dit login til Karnov.

Vi er
•   Erfarne anklagere.
•   Undervisere fra Datatilsynet og 

Folketingets ombudsmand.

dato oG sted
•   9.-11. maj 2016 

hos Rigsadvokaten, København.
•  Har du brug for overnatning?  

se under ”Praktiske informa- 
tioner”.

ansøGninGsfrist
• 29. februar 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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Få indsigt i den nye offentlighedslov, når det pas-
ser dig, med et anderledes, videobaseret online-
kursus. Kurset bliver udbudt af DJØF og er et 
tilbud til alle medarbejdere i anklagemyndighe-
den. Kurset er for dig, der har brug for at kende 
indhold og rækkevidde i den nye offentligheds-
lov, og som foretrækker selv at kunne bestemme 
tid, sted og tempo for din læring.

I forhold til offentlighedsloven af 1985 indehol-
der den nye lov både udvidelser og indskrænk-
ninger i adgangen til indsigt i dokumenter hos 
forvaltningsmyndigheder, visse selvejende insti-
tutioner og foreninger, forsyningsvirksomheder 
og offentligt ejede selskaber. Den nye lov inde-
bærer også en række konsekvensændringer i an-
den lovgivning.

dU fÅr
•  Indsigt i de områder i den nye offentlighedslov, 

hvor kravene er ændret.
•  En gennemgang af reglerne om aktindsigt, no-

tatpligt og meroffentlighed.
•  Et års adgang til kursets indhold, som du kan 

bruge, når du støder på konkrete problemer i 
dit daglige arbejde.

den nye offentliGhedsloV 
– HaR dU sTyR pÅ de nye KRav oM ÅbenHed?

dU er
•  Anklager, politianklager eller administrativ 

medarbejder i anklagemyndigheden.
•  Kurset kan gennemføres af alle – uanset om du 

har en juridisk baggrund eller ej.

dU bliVer
•  Bibragt et overblik over indholdet i den nye of-

fentlighedslov.
•  Bedre til at identificere og håndtere problem-

stillinger om aktindsigt  i det daglige.
•  Bevidst om kravene til journalisering og notat-

pligt.
•  Trænet i at arbejde med dilemmaer på området.

indhold
Kurset er et videobaseret onlinekursus, som i sin 
form ligger tæt op ad et traditionelt tilstedevæ-
relseskursus. Du får adgang til kurset med det 
samme – det kan tilgås hele døgnet, og du kan 
tage det lige så mange gange, du vil. Kurset kan 
gennemføres på ca. 3,5 timer. Den tid, du bruger 
på den interaktive del – dilemmaerne – er indi-
viduel og vil derfor variere. På kurset gennemgås 
det samlede lovforslagskompleks med særligt 
fokus på:
•  Offentlighedsprincippet i dansk ret (introduk-

tion).

Vi er
•   Kurset udbydes i samarbejde 

med DJØF.

dato oG sted
•   Du kan tage kurset, hvornår du 

vil. og så mange gange, du vil.

ansøGninGsfrist
•   Der er løbende tilmelding. send 

blot en påtegnet ansøgning til 
uddannelse@ankl.dk.

E-læring



35

VidereUddannelse
tvæRFAGLiGt

den nye offentliGhedsloV 
– HaR dU sTyR pÅ de nye KRav oM ÅbenHed?

•  Ændringer i forhold til hidtidig ret (oversigt).
•  Lovens formål og anvendelsesområde.
•  Identifikationskravet.
•  Hvilke oplysningstyper kan der kræves indsigt i?
•  Notatpligt og meroffentlighed.
•  Journalisering, postlister og offentlighedspor-

tal.
•  Undtagelser fra adgangen til offentlighed (f.eks. 

straffesager og interne dokumenter).
•  Behandlingen af anmodninger om aktindsigt.

NB! Kurset giver dig mulighed for at udveksle 
erfaringer med andre kursister samt drøfte kon-
krete problemstillinger fra din hverdag. Du skal 
i den forbindelse være opmærksom på din tavs-
hedspligt.

din indsats
•  Vi anbefaler, at du reserverer tid i din kalender 

til kurset, og at du minimum afsætter en halv 
dag.

VidereUddannelse
tvæRFAGLiGt

< til inDHolDsFortegnelsen
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Hvad sker der, når retsmødet er forbi? Når sagen 
er kommet på arkiv, og dommen er indberettet? 
Hvilke oplysninger skal der til, for at dommen 
kan blive fuldbyrdet? Hvor og hvornår skal dom-
fældte afsone? Kan afsoningen udsættes? Hvad 
med udgang og prøveløsladelse? Og hvorfor skal 
anklagemyndigheden overhovedet blandes ind i 
alt det?

Kurset giver dig svarene – og meget mere. Vi føl-
ger straffesagen, efter den har forladt huset. Vi 
bliver klogere på Kriminalforsorgens arbejde – 
både i direktoratet og i landets fængsler. Og vi 
går i den domfældtes fodspor og oplever et fæng-
sel indefra og ser på reglerne for genoptagelse af 
straffesager og underretning af forurettede. 

dU fÅr
•  Kendskab til anklagemyndighedens rolle i for-

bindelse med fuldbyrdelse, udsættelse af afso-
ning, benådning mv. 

•  Overblik over og forståelse af den sidste del af 
straffesagskæden.

•  Indblik i afsoningsforholdene i Danmark.

efter dommen
– Hvad sKeR deR, nÅR sTRaFFesagen eR slUT?

dU er
•  Anklager eller administrativ medarbejder i an-

klagemyndigheden.

dU bliVer
•  I stand til at vejlede domfældte og deres pårø-

rende om det videre forløb.
•  Bevidst om de særlige opmærksomhedspunk-

ter ved fuldbyrdelse mv. af domme – hvem gør 
hvad og hvornår?

•  Bekendt med Kriminalforsorgens arbejds- 
opgaver.

indhold
•  Fuldbyrdelse af domme.
•  Genoptagelse af straffesagen. Procesbevillings-

nævnet. Den Særlige Klageret.
•  Udsættelse, benådning, udgang og prøveløs- 

ladelse.
•  Samarbejdet med Kriminalforsorgen.
•  Underretning af forurettede.
•  Besøg i et fængsel.

din indsats
•  Kurset varer to dage.
•  Der kan være forberedelse til kurset.

Vi er
•  Konst. advokaturchef torben  

thygesen.
•   tina Engelbrecht ising, Direkto-

ratet for Kriminalforsorgen.

dato
• 11.-12. maj 2015 
 odense Congress Center.
•   Husk at fortælle os, hvis du ikke 

har brug for overnatning.

ansøGninGsfrist
• 2. marts 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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It-kriminaliteten udgør en stigende trussel mod 
borgere og samfund, og derfor opruster politiet 
og anklagemyndigheden i kampen mod cyber 
crime. Har du ingen eller begrænset erfaring 
med IT-kriminalitet? Har du brug for at blive 
klædt på til at forstå og kunne behandle straf-
fesager om IT-kriminalitet? På dette kursus får 
du en grundlæggende viden om It-kriminalitet. 

dU fÅr
•  En grundlæggende forståelse af, hvordan sager 

om It-kriminalitet skal behandles fra anmel-
delse til hovedforhandling.

dU er
•  Anklagerfuldmægtig, anklager, senioranklager, 

specialanklager eller advokaturchef med ingen 
eller begrænset erfaring med It-kriminalitet. 

dU bliVer
•  I stand til at behandle almindeligt forekom-

mende mindre sager om It-kriminalitet. 

Cyber Crime i
– gRUndlÆggende TeKniK og JURa 

indhold
•  Et typisk IT-hjem.
•  Internet og netværk.
•  Brugen af sociale medier til IT-kriminalitet. 
•  Påtaleregler og efterforskningsværneting i sa-

ger om It-kriminalitet.
•  Gennemgang af de mest gængse delikter ved-

rørende It-kriminalitet.
•  Proaktiv efterforskning.
•  Straffeprocessuelle tvangsindgreb.
•  De rette værktøjer til at forberede og føre min-

dre sager om It-kriminalitet i retten.

din indsats
•  Kurset vil delvist blive udbudt som onlineun-

dervisning. Informationer følger på Anklager-
Net. 

Vi er
•  Kurset udbydes i samarbejde 

mellem Rigsadvokaten, Rigspo-
litiet og NC3. 

dato oG sted
•  informationer følger på Ankla-

gerNet.

nyt
Under construction!!!

< til inDHolDsFortegnelsen
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er du udpeget cyber crime specialist af dit tje-
nestested, eller har du en særlig viden om og 
interesse for cyber crime, er dette kursus noget 
for dig. Formålet med kurset er at uddanne spe-
cialister og anklagere til at håndtere komplekse 
sager om It-kriminalitet og fungere som spar-
ringspartnere for øvrige anklagere, herunder i 
forbindelse med uddannelsestiltag.

dU fÅr
•  Viden om efterforskning, sporsikring og bru-

gen af It-erklæringer i retten.
•  Indsigt i NC3’s arbejde med sager inden for  

cyber crime.
•  De rette værktøjer til at forberede og føre kom-

plicerede sager om cyber crime i retten.

dU er
•  Anklager udpeget som cyber crime specialist 

på dit lokale tjenestested eller erfaren anklager 
med særlig viden om og kendskab til cyber 
crime.

dU bliVer
•  Rustet til at håndtere de fleste typer sager om 

It-kriminalitet.
•  I stand til at rådgive andre anklagere eller ef-

terforskere.
•  I stand til at præsentere sagerne i retten.

indhold
•  Hacking, phishing, brud på IP-retten og andre 

typer cybercrimedelikter.
•  Værneting i sager om cyber crime.
•  Samarbejdet med NC3 og de private ”efterfor-

skere”. 

din indsats
•  Kurset varer fire dage.

Cyber Crime ii
– videRegÅende TeKniK og JURa

Vi er
•    Anklagere, efterforskere og 

it-teknikere fra anklagemyndig-
heden og Rigspolitiet. 

dato oG sted
•   20.-23. juni 2016 hos  

Rigsadvokaten, København. 

ansøGninGsfrist 
•   11. april 2016.

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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forbrydelser mod børn

Målet er at styrke anklagemyndighedens indsats 
for at håndtere sager om overgreb mod børn 
hurtigt og effektivt. Kurset gennemgår retspleje-
lovens regler i overgrebssager fra anmeldelse til 
dom. et hovedelement er at forstå barnets situa-
tion og tarv og de særlige regler, der gælder for 
afhøring af børn. Du får endvidere indføring i ef-
terforskning og retsforfølgelse af sager om over-
greb mod børn og unge på internettet.

Anklagere, der ønsker en særlig indsigt i sager 
om grooming og børnepornografi, kan med for-
del kombinere kurset med cybercrime I. 

dU fÅr
•  Indsigt i, hvordan børn afhøres. 
•  Øget forståelse af efterforskningsmæssige mu-

ligheder og begrænsninger.
•  Større viden om barnets tarv og reaktions- 

mønstre.
 
dU er
•  Anklager i en specialadvokatur eller anklager 

hos en regional statsadvokat eller Rigsadvoka-
ten.

– ReTspleJeloven i pRaKsis

dU bliVer
•  I stand til at forstå og håndtere sager om over-

greb mod børn fra anmeldelse til dom.

indhold
•  Retsplejelovens regler.
•  Brug af videoafhøring.
•  Børn som vidner.
•  Etniske og kulturelle forskelle.
•  Samarbejde med andre myndigheder.
•  Introduktion til sager om grooming og børne-

pornografi.

din indsats
•  Kurset varer tre dage.
•  Der vil være forberedelse til kurset.

Vi er
•  Erfarne anklagere, politifolk og 

psykologer.

dato oG sted
•  31. oktober-2. november 2016 

hos Rigsadvokaten, København.
•  Har du brug for overnatning?  

se under ”Praktiske informa- 
tioner”.

ansøGninGsfrist
•  22. august 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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dna-beViser 
i straffesaGer 
– bag oM KRoppens indeRsTe FingeRaFTRyK

Anklagemyndigheden bruger dna-profiler som 
bevis i et stigende antal straffesager, og teknik-
ken bliver anvendt i efterforskning og straffor-
følgning på stadig flere kriminalitetsområder. 
Dette kursus giver dig et indblik i teknologien 
og de problemstillinger, den rejser, og guider dig 
uden om de fejlslutninger og misforståelser, som 
oftest høres i retten. 

dU fÅr
•  Kendskab til dna-profilens værdi som bevis i 

straffesager.
•  Forståelse af de statistiske beregninger i forbin-

delse med dna-profiler.

dU er
•  Anklager. Advokater kan også deltage.

dU bliVer
•  I stand til at beskrive og anvende den statistiske 

vægt af dna-beviser.

indhold
•  Den bevismæssige vægt af et dna-profil- 

sammenfald. Dna-profiler, der repræsenterer 
dna fra to eller flere personer.

•  Gennemgang af statistiske nøglebegreber. Match-
sandsynlighed. Likelihood kvotient. Odds for 
skyld.

•  Håndtering af resultaterne, når den bevismæs-
sige vægt er lav. 

•  Dna-beviser i samspil med de øvrige sags- 
omstændigheder.

•  Guide til vurdering af dna-beviset.
•  Udvikling i retspraksis.
•  Forsvarerens og anklagerens typiske fejlslut-

ninger.

din indsats
•  Kurset varer en dag.
•  Du skal besvare en mindre opgave nogle uger 

før kursets start. 
•  Du vil have mulighed for at træne anvendelsen 

af det tilegnede stof ved at besvare en mindre 
opgave nogle uger efter kurset.

Vi er
•  Retsgenetiker Jakob Larsen, 

Retsgenetisk institut.
•  Retsgenetiker Frederik Petersen, 

Retsgenetisk institut.
•  Retsgenetiker Bo simonsen, 

Retsgenetisk institut.
•  Dommer Kari sørensen, Retten 

på Frederiksberg.

dato oG sted
•  5. december 2016 

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  26. september 2016. 

< til inDHolDsFortegnelsen
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Der er større fokus på økonomisk kriminalitet 
end nogensinde før, og politiet og anklagemyn-
digheden har et mål om at styrke indsatsen i 
disse sager, hvilket stiller krav til medarbejderne. 
er du tøvende, når du får en sag om økonomisk 
kriminalitet? Føler du dig ikke klædt godt nok 
på? Kan du ikke helt overskue omfanget af sa-
gen? Så er dette kursus noget for dig. 

dU fÅr
•  En grundlæggende forståelse af, hvordan sager 

om økonomisk kriminalitet skal behandles – 
fra anmeldelse til hovedforhandling.

dU er
•  Anklager eller efterforsker med begrænset er-

faring med sager om økonomisk kriminalitet.

dU bliVer
•  I stand til at behandle almindeligt forekom-

mende mindre sager om økonomisk kriminali-
tet, f.eks. bedrageri, underslæb og skyldnersvig. 

indhold
•  Gennemgang af de mest gængse kriminalitets-

former (straffelovens kapitel 28).
•  Selskabstyper og virksomhedsstrukturer.
•  Ansvarssubjekter og ansvarsplaceringen i øko-

nomiske sager.
•  Sådan bruger du registrene (BiQ, CVR og lign.). 
•  Afmystificering af regnskaber.
•  Samarbejdet med SKAT.
•  Sagsvisitering og tilskæring af sager.
•  Sagens færdiggørelse.
•  Præsentation af mindre økonomiske sager i 

retten. 

din indsats
•  Kurset varer fire dage. 
•  Der vil være forberedelse til kurset.

økonomisk kriminalitet
– gRUndlÆggende niveaU

Vi er
•  Erfarne anklagere og  

efterforskere. 

dato oG sted
•  Modul 1: 5.-6. september 2016 

First Hotel Copenhagen.
•  Modul 2: 5.-6. oktober 2016 

First Hotel Copenhagen.

ansøGninGsfrist 
•  27. juni 2016.

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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– gRUndlÆggende niveaU

økonomisk kriminalitet
– videRegÅende niveaU

Økonomisk kriminalitet udgør et væsentligt og 
stigende samfundsmæssigt problem. De økono-
miske sager bliver mere komplekse, og der opstår 
hele tiden nye tendenser. Der er større fokus på 
økonomisk kriminalitet end nogensinde før, og 
politiet og anklagemyndigheden har et mål om 
at styrke indsatsen i disse sager. På dette kursus 
sætter vi fornyet fokus på at styrke politiets og 
anklagemyndighedens evne og kapacitet til at ef-
terforske og retsforfølge større og komplicerede 
sager om økonomisk kriminalitet. 

dU fÅr 
•  En videregående viden om behandlingen af sager 

om økonomisk kriminalitet.  

dU er
•  Anklager eller efterforsker med erfaring med 

sager om økonomisk kriminalitet. 

dU bliVer
•  I stand til at behandle større og komplicerede 

sager om økonomiske kriminalitet. 

indhold
•  Behandling af større økonomiske sager, f.eks. 

skatte- og afgiftsstraffesager samt kædesvigs-
sager.

•  Ansvarssubjekter og ansvarsplaceringen i store 
økonomiske sager. 

•  Brug af efterforskningsguiden og PEDPOINT.
•  Sporing af udbytte opnået ved økonomisk kri-

minalitet. 
•  Prævisitation og tilskæring af større økonomi-

ske sager.
•  Samarbejdet med særmyndighed.
•  International retshjælp i forbindelse med øko-

nomisk kriminalitet over grænserne og JItS. 
•  Henvendelse fra kurator. 
•  Revision.

din indsats
•  Kurset varer fire dage.
•  Der vil være forberedelse til kurset. 

Vi er
•  Erfarne anklagere og efterfor-

skere. 

dato oG sted
•  Modul 1: 31. oktober- 

1. november 2016,  
First Hotel Copenhagen

•  Modul 2: 29.-30. november 
2016, First Hotel Copenhagen

ansøGninGsfrist 
•  22. august 2016.

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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skattestraffesaGer 
– deT gode saMaRbeJde Med sKaT

Anklagemyndigheden ønsker at styrke vores 
behandling af økonomiske straffesager. SKAt 
er en af de mest centrale samarbejdspartnere på 
dette område, og vi har en lang række sager sam-
men. Det er derfor vigtigt, at du kender betingel-
serne for vores samarbejde. På dette kursus får 
du indblik i politiets og anklagemyndighedens 
behandling af straffesager om skat og moms i 
samarbejde med SKAt. På kurset gennemgår vi 
udvalgte former for skattesnyd og de tilknyttede 
straffebestemmelser, og du lærer om det gode 
samarbejde med SKAt. 

dU fÅr
•  Indblik i de særlige udfordringer, der knytter 

sig til skattestraffesager.
•  Belysning af udvalgte former for skattesvig og 

momssvig.
•  Vejledning i det gode samarbejde med de for-

skellige enheder i SKAt.

dU er
•  Du er anklager eller efterforsker i advokaturen 

for specielle sager.

dU bliVer
•  Bedre til at se og forstå problemerne i skatte-

straffesager.
•  Klædt på til at forstå materiale fra SKAT.
•  Bedre til at samarbejde med SKAT.
•  Forberedt på typiske indsigelser fra forsvars-

advokater.

Vi er
•   senioranklager Christina  

Ellegaard Larsen.
•   vicestatsadvokat Per Fiig.

dato oG sted
•   2.-3. marts 2016 

hos Rigsadvokaten, København.
•  Har du brug for overnatning?  

se under ”Praktiske informa- 
tioner”.

ansøGninGsfrist
•     8. januar 2016.



49

VidereUddannelse
ØKoNoMisK KRiMiNALitEt

indhold
•  Sådan læser du en R75.
•  Gennemgang af udvalgte former for skattesvig 

med vægt på det gode samarbejde med SKAt.
•  Hvad er kædesvig?
•  Skattekontrollovens og momslovens straffe-

bestemmelser.
•  Ansvarsfordeling mellem anklagemyndighe-

den og SKAt under efterforskning, tiltalerejs-
ning og hovedforhandling.

•  SKATs interne opgave- og ansvarsfordeling.
•  Efterforskningsskridt – særligt i udlandet. 
•  De forskellige beviskrav i skatte- og skattestraf-

fesager.
•  Retssikkerhedslovens betydning for samarbej-

det med SKAt og politiets efterforskning.
•  Forældelse.
•  Krav til den gode tiltalebegæring fra SKAT.
•  Skattemedarbejdere som hjælp under hoved-

forhandlingen.
• Sanktioner.

din indsats
•  Kurset varer to dage.

< til inDHolDsFortegnelsen
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konkUrs i straffesaGer 

Anklagemyndigheden ønsker at styrke samar-
bejdet med kuratorer for at forbedre strafforfølg-
ningen af økonomisk kriminalitet. et stigende 
antal sager med firmakollaps er rykket ind på 
anklagerens skrivebord, og på dette kursus får 
deltagerne øget indsigt i kurators arbejde. Med 
afsæt i konkrete problemstillinger giver konkurs-
specialister dig indsigt i hele forløbet omkring en 
konkurssag. 

dU fÅr
•  Øget forståelse af hele forløbet i en konkurssag.
•  Viden om strafferetlige problemstillinger, der 

knytter sig til konkurs.
•  Indsigt i kurators arbejde.

dU er
•  Anklager i advokaturen for økonomisk krimi-

nalitet, hos en statsadvokat eller hos Rigsadvo-
katen.

– nÅR FiRMaeT RaMleR

dU bliVer
•  Bedre til at håndtere straffesager om økono-

misk kriminalitet, hvor der indgår konkurs.

indhold
•  Overordnet indføring i en konkurssags forløb.
•  Konkursbegæringens behandling i skifteretten. 
•  Konkursboets endelige afslutning.
•  Strafferetlige problemstillinger omkring mis-

tænktes eller sigtedes konkurs.
•  Kurators opgaver og arbejdsmetoder.
•  Samarbejde med kurator om oplysninger og 

dokumenter.
•  Samspil mellem civilretlige omstødelsessager 

og straffesagen.

din indsats
•  Kurset varer en dag.

Vi er
•  Advokat Rune Derno, partner 

hos Kammeradvokaten.
•  specialanklager David schmidt 

Hvelplund.

dato oG sted 
•  25. april 2016 

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  8. februar 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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sPorinG, beslaGlæGGelse 
oG konfiskation

På dette kursus følger vi pengene, der er moti-
vet bag mange forbrydelser. På dette kursus får 
deltagerne styrket deres kendskab til reglerne 
om edition, beslaglæggelse samt konfiskation af 
udbytte og andre værdier. Du får konkrete værk-
tøjer af sporingsspecialister fra SØIK til sidelø-
bende med efterforskningen at opspore udbyttet 
og afdække, hvilke aktiver den sigtede i øvrigt er 
i besiddelse af.

dU fÅr
•  Indføring i reglerne om edition samt beslag-

læggelse af udbytte og andre værdier.
•  Kendskab til reglerne om konfiskation af ud-

bytte og værdikonfiskation.
•  Metode til at behandle sager, hvor udbyttet el-

ler værdierne befinder sig i udlandet.

dU er
•  Anklager. Du får udbytte af kurset, hvad enten 

du har få eller mange års erfaring som anklager. 
Du kan også være politiuddannet efterforsker.

dU bliVer
•  I stand til bedre at forstå retsplejelovens regler 

om edition samt beslaglæggelse af udbytte og 
andre værdier.

•  Rustet til at håndtere den praktiske fremgangs-
måde i sager om sporing, beslaglæggelse og 
konfiskation.

•  Bedre til at anvende de internationale aftaler 
vedrørende beslaglæggelse og konfiskation. 

– Find FoRbRydeRnes FoRMUe

Vi er
•  specialanklager Michael  

Ejlerskov.
•  Kriminalassistent Gert  

Engelsholm.

dato oG sted
•  7. december 2016 

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  28. september 2016.
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VidereUddannelse
ØKoNoMisK KRiMiNALitEt

indhold
•  edition. Beslaglæggelse af udbytte og andre vær-

dier. Udbyttekonfiskation og værdikonfiskation.
•  Krav til beslaglæggelse af udbytte og andre 

værdier. Beslaglæggelsens ophør.
•  Retspraksis og gode historier.
•  Beslaglæggelse og konfiskation i udlandet. 

Kurset indeholder ikke en generel indføring i 
international retshjælp, men bygger videre på 
en almen viden herom med særligt fokus på  
beslaglæggelse og konfiskation i udlandet.

•  Fuldbyrdelse i udlandet af en dansk konfiska-
tionsafgørelse. 

din indsats
•  Kurset varer en dag.
•  Der vil indgå cases til drøftelse i grupper og 

plenum.
•  Der kan være forberedelse til kurset.

– Find FoRbRydeRnes FoRMUe

< til inDHolDsFortegnelsen
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VidereUddannelse
oRGANisEREt KRiMiNALitEt

I en globaliseret verden kan mange sager hurtigt 
vise sig at have forgreninger til udlandet.

Målet med kurset er at styrke dit kendskab til 
international retshjælp og vores samspil med 
udenlandske anklagemyndigheder inden for eU. 
Vi sætter fokus på den praktiske anvendelse af 
det internationale samarbejde. Kurset giver dig 
konkrete værktøjer til brug i dagligdagen.

dU fÅr
•  Overblik over de eksisterende muligheder in-

den for international retshjælp.
•  Kendskab til tekniske og praktiske hjælpemidler.
•  Kontakter, som kan hjælpe dig videre.

dU er
•  Anklager i en advokatur, der benytter sig af in-

ternational retshjælp. Du får udbytte af kurset, 
uanset om du har få eller mange års erfaring 
som anklager.

dU bliVer
•  Rustet til at håndtere den praktiske side af sa-

gerne.
•  Bedre til at finde den rette udenlandske myn-

dighed.
•  Fortrolig med de forskellige retshjælpsinstru-

menter.

indhold
•  Gennemgang af mulighederne for at anmode 

om international retshjælp i danske straffesa-
ger. Hvad gør du i konkrete situationer?

•  Samspillet med udenlandske anklagemyndig-
heder.

•  Udlevering – til og fra Danmark.
•  Funktionen af den danske desk i Eurojust.
•  Hvilken hjælp kan du få gennem Det Europæi-

ske Retlige Netværk?

din indsats
•  Kurset varer en dag.
•  Der kan være forberedelse til kurset.

international retshjælP
– nÅR den FJeRne HJÆlp eR nÆR

Vi er
•  Advokaturchef Kathrine  

Krejbjerg.
•  statsadvokat Jesper  

Hjortenberg.

dato oG sted
•   Hold 1: 21. januar 2016 

hos Rigsadvokaten, København
•   Hold 2: 6. oktober 2016 

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  Hold 1: 12. november 2015.
•  Hold 2: 1. august 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen



55

VidereUddannelse
oRGANisEREt KRiMiNALitEt

– nÅR den FJeRne HJÆlp eR nÆR

teleoPlysninGer i retten
– sÅ de FoRsTÅs aF alle

teleoplysninger er tørre, komplekse og til tider 
svære at forstå – og samtidig et helt afgørende 
bevismiddel i rigtig mange sager. Du får en dy-
bere forståelse af teknikken bag og samtidig 
nogle konkrete redskaber til at få præsenteret 
teleoplysninger klart og tydeligt i retten. 

dU fÅr 
•  Viden om teknikken bag tilvejebringelse af  

teleoplysninger.
•  Forståelse af de mange informationer, teleop-

lysninger gemmer på. 
•  Indblik i konkrete redskaber og præsentati-

onsmåder i forbindelse med teleoplysninger i 
retten.

dU er
•  Anklager. Du får udbytte af kurset, hvad enten 

du har få eller mange års erfaring som anklager. 
Vi tilstræber deltagere med forskellig ancien-
nitet og erfaring. Du kan også være politiankla-
ger eller politiuddannet efterforsker.

dU bliVer
•  Bedre til at vurdere og håndtere teleoplysnin-

ger som bevismidler.
•  Rustet til at imødegå indsigelser og opklare 

tvivlsspørgsmål vedrørende teleoplysninger i 
retten.

•  I stand til at præsentere teleoplysninger på en 
overskuelig måde i retten.

indhold
•  Teknikken bag de indhentede teleoplysninger.
•  Vurdering af teleoplysningers konkrete bevis-

værdi.
•  Præsentation af omfattende eller vanskelige  

teleoplysninger.
•  Taktisk håndtering af teleoplysninger i forhold 

til forsvarerne og retten.

din indsats
•  Kurset varer en dag.
•  Der kan være forberedelse til kurset.

Vi er
• specialkonsulent Finn Würtz.
• senioranklager tine Ginnerup.

dato oG sted 
•  9. juni 2016 

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  31. marts 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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VidereUddannelse
oRGANisEREt KRiMiNALitEt

Målet er at styrke anklagerens kendskab til reg-
lerne om dataovervågning, telefonaflytning og 
andre indgreb i meddelelseshemmeligheden 
samt styrke behandlingen af sager om forsvare-
rens og sigtedes adgang til aktindsigt. Kurset vil 
specielt fokusere på de tekniske indgreb og den 
praktiske håndtering af sagerne i samspil med 
bestemmelserne i retsplejeloven.

dU fÅr 
•  En indføring i indgrebene i retsplejelovens ka-

pitel 71.
•  Kendskab til de tekniske muligheder og sam-

spillet med reglerne.
•  En gennemgang af reglerne om forsvarerens og 

sigtedes adgang til aktindsigt.
•  Metode til den praktiske håndtering af sagerne.

dU er
•  Anklager. Du får udbytte af kurset, hvad enten 

du har få eller mange års erfaring som anklager. 

dU bliVer
•  I stand til bedre at forstå retsplejelovens regler 

og samspillet med de tekniske indgreb.
•  Bedre til at vurdere, hvilken type indgreb der er 

tale om.
•  Rustet til at håndtere den praktiske fremgangs-

måde i sagerne.

indhold
•  Indgreb i meddelelseshemmeligheden. Telefon-

aflytning. Anden aflytning/rumaflytning. Udvi-
det teleoplysning. 

•  Krav til indgreb. Betingelser, kompetence, kon-
kretisering.

•  Observation og dataaflæsning.
•  Forsvarerens og sigtedes adgang til aktindsigt 

(§§ 729 a-c). Hvad er tilvejebragt til brug for en 
straffesag? Hvad kan man undtage fra forsvare-
rens aktindsigt?

•  Praktiske og tekniske forhold og procedurer.
•  Prøvelsesadgangen i relation til, hvorvidt mate-

rialet er tilvejebragt til brug for en konkret sag 
(§ 746, stk. 2).

din indsats
•  Kurset varer to dage.
•  Der kan være forberedelse til kurset.

indGreb i meddelelses-
hemmeliGheden
– FoRdi ReTssiKKeRHeden ogsÅ lyTTeR Med

Vi er
•  specialanklager Bjørn sejr.
•  Chefkonsulent Marianne  

schmidt.
•  specialkonsulent Finn Würtz.

dato oG sted
•  6.-7. september 2016 

hos Rigsadvokaten, København.
•  Har du brug for overnatning?  

se under ”Praktiske informa- 
tioner”.

ansøGninGsfrist
• 28. juni 2016. 

< til inDHolDsFortegnelsen
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VidereUddannelse
sæRLov

Kurset giver dig en indsigt i de udfordringer og 
problemstillinger, som er fælles for særlovgivnin-
gens vidtforgrenede område. Vi ser på samspillet 
mellem særmyndigheder, politi og anklagemyn-
dighed, administrativ og strafferetlig håndhæ-
velse, processuelle problemstillinger og eU-ret. Vi 
dykker ned i og arbejder indgående med miljø- og 
naturbeskyttelse, arbejdsmiljø og dyreværn.

dU fÅr
•  En viden om fælles strafferetlige problemer in-

den for området.
•  En indføring i forvaltningsretlige krav, som er 

vigtige for sagsbehandlingen.
•  Indblik i samarbejdet med særmyndigheder og 

i efterforskningen af særlovssager.
•  En indføring i administrativ og strafferetlig 

håndhævelse, herunder myndighedspassivitet, 
strafferetlig forældelse og retsfølger. 

•  Gennemgang af de særlige problemstillinger 
inden for miljø- og naturbeskyttelse, arbejds-
miljø og dyreværn, herunder ansvarssubjekter 
og virksomhedsansvar.  

•  Kendskab til, hvordan du håndterer særlovs-
området i retten. 

dU er
•  Anklagerfuldmægtig, anklager, senioranklager 

eller specialanklager, der har arbejdet kortere 
eller længere tid med særlov. 

dU bliVer
•  I stand til at forstå og behandle særlovssager 

generelt.
•  Bedre til at forstå og behandle miljø-, arbejds-

miljø- og dyreværnsstraffesager.
•  Bevidst om samspillet mellem den administra-

tive og den strafferetlige håndhævelse.
•  I stand til at vurdere, hvem der kan gøres an-

svarlig for en overtrædelse.
•  Udstyret med et overblik over retsfølger.

det store særloVskUrsUs 
– FÅ indsigT i sÆRlovgivningens sÆRlige veRden
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VidereUddannelse
sæRLov

– FÅ indsigT i sÆRlovgivningens sÆRlige veRden

Vi er
•  specialanklager Anette Nørby.
•  senioranklager Anders  

Raagaard.
•  Anklager Janni vrelits.

dato oG sted
•  23.-25. maj 2016  

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•  14. marts 2016.

indhold
•  Samarbejdet med særmyndigheder.
•  Efterforskning af særlovssager.
•  Forvaltningsretlige problemstillinger.
•  Administrativ håndhævelse.
•  Strafferetlig håndhævelse.
•  Ansvarssubjekter.
•  Virksomhedsansvar.
•  Retsfølger. Bøde, konfiskation, rettighedsfra-

kendelse, tvangsbøder.
•  De særlige processuelle problemstillinger.
•  EU-ret.

din indsats
•  Kurset varer tre dage.
•  Du skal inden kurset udarbejde udkast til an-

klageskrift i tre sager. Sagerne bliver sendt til 
dig på forhånd. Du skal også læse det materia-
le, som du får tilsendt inden kursusstart.

For dig, som har en særlig interesse for dyreværnsområdet, udbydes kurset "Dyreværnssagers behandling" af Rigspolitiet. Kontakt os for mere information.

< til inDHolDsFortegnelsen
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PersonliG UdViklinG
oG afklarinG
PERsoNLiG UDviKLiNG

tyPisk miG – tyPisk diG

Jungs typologi går ind lige der, hvor vi siger: ”Det 
er typisk mig”, ”Det er typisk dig”. Nogle gange 
siger vi det anerkendende – andre gange med ir-
ritation eller det, der er værre. Som medarbejder 
i anklagemyndigheden skal du ikke kun udvikle 
dig fagligt, men også lade dig inspirere og kvalifi-
cere i forhold til personlige kompetencer.   

dU fÅr
•  Viden om, hvad der er vigtigt for dig i situatio-

ner, hvor du lykkes.
•  Indblik i, hvad der giver dig energi og motiva-

tion, samt hvilken kommunikation der virker 
for dig i en arbejdskontekst.

•  Bedre kendskab til, hvad der kan vække din ir-
ritation og frustration i arbejdssituationer.

•  Forståelse for, hvad der er vigtigt for andre i 
situationer, hvor de lykkes. 

•  Indblik i, hvad der giver andre energi og mo-
tivation, samt hvilken kommunikation der vir-
ker for dem i en arbejdskontekst.

•  Bedre kendskab til, hvad der kan vække andres 
irritation og frustration i arbejdssituationer.

dU er
•  Medarbejder i anklagemyndigheden. Der del-

tager medarbejdere fra hele Justitsministeriets 
område.

dU bliVer
•  Personlighedstestet ved hjælp af personlig-

hedsindikatoren JtI (Jungiansk type Index).
•  Styrket i din evne til kommunikation og sam-

arbejde.
•  Bevidst om, hvordan du skaber synergi af for-

skellighed i samarbejdsrelationer. 

indhold
•  Der veksles mellem teori i plenum og praktiske 

øvelser i grupper.
•  teorien bliver understøttet ved at vise, hvordan 

den kommer til udtryk i praksis.
•  gennem øvelser får du indsigt i egne og andres 

præferencer og bliver klogere på, hvad der gi-
ver energi og motiverer flere forskellige typer.

•  Oplevelse af letheden i egne præferencer og 
tungheden i at ”spille på udebane”.

•  træning i, hvordan du bliver præferenceflek-
sibel for at styrke evnen til at kommunikere og 
agere på måder, der virker overbevisende og 
motiverende på andre typer end din egen.

din indsats
•  Kurset varer tre dage med overnatning.

  

– sTyRK dig selv og diT saMaRbeJde

Vi er
•  Kurset udbydes af Justits-

ministeriet og er tilrettelagt af 
Cairos Consult.  

•  Chefkonsulent Bodil Mørck.
•  Chefkonsulent Anne Quistgaard.

dato oG sted
•  Kurset afholdes i 2016.
 
Følg med på AnklagerNet og se, 
hvor og hvornår kurset  bliver 
gennemført.

< til inDHolDsFortegnelsen
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tyPisk miG – tyPisk diG
– sTyRK dig selv og diT saMaRbeJde
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PersonliG UdViklinG
oG afklarinG
PERsoNLiG UDviKLiNG

arbejdsGlæde oG 
balanCe i hVerdaGen

Leder du efter værktøjer til at kunne holde man-
ge bolde i luften i hverdagen og samtidig holde 
hovedet koldt og hjertet varmt, er dette kursus 
måske noget for dig. Her får du redskaber til at 
bevare overblikket, fokusere og effektivisere dine 
handlinger – samtidig med at du værner om dit 
mentale og fysiske overskud. 

dU fÅr
•  Forskningsbaseret viden om, hvordan du kan 

skabe bedre balance – både fysisk og mentalt.
•  Værktøjer til at styre din opmærksomhed, hol-

de fokus og bekymre dig mindre.
•  Træning i at træffe bevidste valg og vise hand-

lekraft.
•  Konkrete råd til effektfulde måder at skabe 

mere trivsel i travlhed på og forebygge stress.

dU er
•  Medarbejder i anklagemyndigheden. For alle, 

der ønsker inspiration og træning med fokus 
på bedre balance og mere trivsel i hverdagens 
travle og komplekse arbejdsliv.

dU bliVer
•  Bedre til at holde fokus og koncentrere dig om 

en ting ad gangen.
•  Mere opmærksom på, hvordan du kan styrke 

dine personlige styrker og kvaliteter i løbet af 
hverdagen og øge din motivation og arbejds-
glæde.

•  Bedre i stand til at bevare overblikket, skelne 
mellem vigtigt og ikke-vigtigt og prioritere 
dine arbejdsopgaver. 

•  Bedre til at navigere og prioritere i krydspres.

indhold
•  Gennemgang af det biologiske og psykologiske 

grundlag for balance og trivsel.
•  Introduktion til mindfulness – tilgang og træ-

ning.
•  Identificering af dine styrker, motivation og ar-

bejdsglæde.
•  Kortlægning af dine værdier.
•  Planlægning og prioritering .

din indsats
•  Kurset består af to moduler af en dags varighed 

med ca. en måned imellem.
•  Der vil være forberedelse og træning før, under 

og efter kurset.
•  Du skal forvente at bruge sammenlagt en hel 

arbejdsdag på forberedelse inden hvert modul.

– sKab TRivsel i TRavlHed

Vi er
•  Erfarne erhvervspsykologer.

dato oG sted
•  Hold 1:  

 26. januar 2016 (modul 1) 
7. marts 2016 (modul 2) 
begge moduler hos  
Rigsadvokaten, København

•  Hold 2: 
12. september 2016 (modul 1) 
13. oktober 2016 (modul 2)  
begge moduler afholdes på 
Hotel Park, Middelfart.

ansøGninGsfrist
•  Hold 1: 17. november 2015.
•  Hold 2: 1. august 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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oG afklarinG

PERsoNLiG UDviKLiNG

Vi er
•  Erhvervspsykolog Louise  

Kampmark.

dato oG sted 
•  10. november 2016  

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist 
•  1. september 2016.

Leder du efter værktøjer til at holde hovedet 
koldt og ikke lade dig gå på i arbejdsrelaterede 
situationer? Har du brug for at blive endnu bedre 
rustet til at håndtere svære borgerhenvendelser? 
Og kunne du tænke dig at videreudvikle din 
kommunikation med såvel borgere som kolleger, 
så er dette kursus måske noget for dig. Vi træner 
de svære situationer og giver dig teoretisk viden, 
så du kan forebygge konflikter. 

dU fÅr
•  Indsigt i konflikters typiske forløb og eskale-

ring.
•  Mulighed for at reflektere over din rolle i kon-

flikter i forhold til kolleger og borgere.
•  Viden om service og mulighed for at træne din 

rolle i svære situationer. 
•  Forståelse af forholdet mellem den, der yder 

service, og den, der modtager service. 

dU er
•  Medarbejder i anklagemyndigheden. 

– sÅdan TaleR vi Med Hinanden

dU bliVer
•  Bedre rustet til at forebygge konflikter og hånd-

tere dem, hvis de opstår.
•  Rustet til at forstå din egen rolle i konflikter.
•  I stand til at bevare professionalismen i svære 

arbejdsrelaterede situationer.
•  Mere bevidst om service som en faglig disci-

plin.

indhold
•  Konflikters forløb og eskalering.
•  Konflikttyper – svar og strategier.
•  Klagens natur og muligheder. 
•  Indkredsning af servicebegrebet.
•  Træning i at bevare professionalismen i den 

svære servicesituation. 

din indsats
•  Kurset varer en dag.
•  Der vil være forberedelse og træning før, under 

og efter kurset.
•  Du skal forvente at bruge en halv arbejdsdag til 

forberedelse inden kurset.

serViCe oG  
kommUnikation
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arbejdsGlæde oG 
balanCe i hVerdaGen
– sKab TRivsel i TRavlHed

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen



66

PersonliG UdViklinG
oG afklarinG
AFKLARiNG

karriereafklarinG

Afklaringsforløbet hjælper dig til at blive skarpe-
re på dine karriereønsker og dit fremtidspoten-
tiale. Vi går i dybden med dine muligheder for 
ledelsesmæssige og anklagerfaglige karriereveje 
i anklagemyndigheden, ligesom du kan snuse til 
eksterne muligheder. Ud over karriereafklaring 
er faglig ledelse også et gennemgående tema i 
forløbet. Du får lavet en personlighedstest, der 
sammen med et kompetenceportræt danner 
rammen for et personligt coachingforløb med 
erhvervspsykologer. Undervejs får du gennem 
en uges praktik mulighed for at afprøve et kar-
riereønske.

dU fÅr
•  Indblik i egne styrker og særlige kompetencer.
•  Kendskab til såvel ledelsesmæssige som ankla-

gerfaglige karriereveje i anklagemyndigheden.
•  Udviklet din organisatoriske forståelse og dine 

samarbejdskompetencer.
•  Indsigt i dine omgivelsers vurdering af din pro-

fessionelle adfærd.
•  Ny viden om dine evner til at møde nye orga-

nisationskulturer.
•  træning i at analysere og håndtere dilemmaer 

i personaleledelse.

– sKUb pÅ din egen FReMTid

dU er
•  Afklaringsforløbet er for alle anklagere og se-

nioranklagere med fem-seks års anklagererfa-
ring samt andre medarbejdere i anklagemyndig-
heden med tilsvarende erfaring.

dU bliVer
•  Bedre til at stille skarpt på din karrierevej.
•  I stand til at udøve kompetent anklagerfaglig 

ledelse – også uden formelt ledelsesansvar.
•  Opmærksom på, hvordan du bliver oplevet af 

andre.
•  Klogere på dig selv.

indhold
•  Dit personlige kompetenceportræt.
•  Situationsbestemt ledelse.
•  Kulturanalyse.
•  Personlig coaching og praktik.
•  Din karriereprofil. Personlighedstest.
•  Udviklende dialoger.
•  Dilemmaer i personaleledelse.

din indsats
•  Forløbet strækker sig over fire måneder.
•  tre kursusmoduler på i alt seks dage.
•  en uges praktik og to gange personlig coa-

ching.
•  Der vil være forberedelse før, under og efter 

kursusmodulerne.

Vi er
•  Rigsadvokaten varetager uddan-

nelsen i samarbejde med Louise 
Kampmark og Morten Ejlskov, der 
begge er erhvervspsykologer.

dato oG sted
•  18. august 2016:  

introduktionsdag  
hos Rigsadvokaten, København.

•  Modul 1: 21.-23. september 2016 
Hotel scandic, København.

•  Praktik: ugerne 39-47.
•  Coaching 1: 17.-18. november 

2016 
hos Rigsadvokaten, København.

•  Modul 2: 30. november -  
1. december 2016 
hos Rigsadvokaten, København.

•  Coaching 2: 12.-13. december 
2016 
hos Rigsadvokaten, København.

•  Husk at fortælle os, hvis du ikke 
har brug for overnatning.

ansøGninGsfrist
•  9. juni 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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PersonliG UdViklinG 
oG afklarinG

AFKLARiNG

karriereafklarinG

Vil du kende din egen fremtid bedre? Så få din statsadvokat eller chefanklager til at indstille dig til en plads på ”KARRIEREAFKLARING”!
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ledelsesUdViklinG
– FoRdi dU vil gÅ FoRResT

Ledelsesudvikling er vigtig – både for den en-
kelte og for organisationen. Og det er vores 
opfattelse, at din udvikling som leder skal tage 
udgangspunkt i din hverdag og dine konkrete 
udfordringer, så det lærte bliver omsat til praksis 
med det samme. Det gælder, uanset om du som 
ny leder skal lære at værdsætte at opnå resultater 
gennem dine medarbejdere frem for via din egen 
indsats, eller du som erfaren leder skal balancere 
produktionskrav over for opgaven med at mo-
tivere højt kvalificerede og dedikerede videns-
medarbejdere. 

Anklagemyndigheden har sammen med politiet 
i de seneste år haft fokus på ”god ledelse”, og det-
te arbejde fortsætter i 2016 med udgangspunkt 
i det fælles ledelsesgrundlag. Sidst på året gen-
nemføres på ny en ledelsesevaluering. 

Lederevalueringen i november 2014 gav de første 
pejlinger på, hvordan koncernens fælles ledel-
sesgrundlag er blevet modtaget, herunder hvor-
dan det er gået med at indfri de nye og anderle-
des krav, som de enkelte ledere blev mødt med 
efter implementering af ledelsesgrundlaget og 
omstruktureringerne i embederne. De overord-
nede tendenser, der kunne udledes af evaluerin-
gen, var, at ledere i anklagemyndigheden fortsat 
kan blive bedre til det tværfaglige samarbejde, 
konflikthåndtering samt synliggørelse og imple-
mentering af strategi og mål. Mange har allerede 
arbejdet med én eller flere af disse udfordringer 
i 2015, og arbejdet vil givetvis fortsætte i 2016. 

Derudover vil Rigsadvokaten – med afsæt i de 
lokale konkrete udfordringer – sætte ind i for-
hold til udviklingen af ledergrupper. Forløbet vil 
blive designet med udgangspunkt i de enkelte le-
dergruppers daglige udfordringer, således at det 
er ledelseshandlingerne i dagligdagen, der bliver 
omdrejningspunktet for de enkelte forløb. Det 
er vores opfattelse, at nogle af de ovenstående 
udfordringer vil kunne løses via velfungerende 
og resultatskabende ledergrupper. Men hvilke 
temaer der skal arbejdes med lokalt, vil være op 
til de enkelte ledergrupper. 
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ledelsesUdViklinG
– FoRdi dU vil gÅ FoRResT

Rigsadvokaten vil selvfølgelig også i 2016 have 
fokus på, at den enkelte leder har mulighed for at 
udvikle sig individuelt ud fra konkrete behov for 
at kunne varetage ledelsesgerningen i den kon-
krete stilling. Internt udbydes kurset ”Personale-
leder”, der er målrettet ledere, der har brug for et 
brushup på lederværktøjskassen. 

Du kan på de næste sider læse mere om mulig-
hederne for at ansøge om ekstern lederuddan-
nelse og se et udsnit af de eksterne uddannel-
sesinstitutioner, hvor dine kolleger har været på 
kursus. Puljen til ekstern lederuddannelse i 2016 
er mindre end tidligere år, og vi kan derfor ikke 
bevilge ekstern uddannelse i samme omfang 
som tidligere. Hvis du gerne vil vide mere eller 
har brug for sparring omkring din ledelsesud-
vikling, er du altid velkommen til at kontakte 
Rigsadvokatens HR-enhed.

LEDELSESGRUNDLAG
POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS  

LEADERSHIP PIPELINE

FAGLIGHED
– at mestre faget  

på rette niveau

SAMFUNDSSYN
– at have forståelse for  

omverdenen i opgaveløsningen

EKSEKVERING
– at komme godt i mål

HELHEDS- 
FORSTÅELSE
– at se organisationen  

som en helhed

STRATEGI
– at sætte retning og  

rette organisation

KOMMUNIKATION
– at indgå i dialog  

indadtil og udadtil

UDVIKLING
– at styrke mennesker,  

processer  og organisationen

Har et fagligt velfunderet niveau 

og leverer den rette faglige ledel-

se

Evner at træffe beslutninger med 

politisk tæft og forståelse for or-

ganisationen

Skaber faglige resultater med 

kvalitet og legalitet gennem egen 

og medarbejdernes indsats

Er loyal over for organisationen 

og ledelsesopgaven

Omsætter strategien til konkrete 

mål og opgaver, så den bliver  

meningsfuld for egne medarbej-

dere

Tager den svære samtale og 

håndterer konflikter

Skaber et godt arbejdsmiljø med 

tillid, trivsel og engagement

Anerkender medarbejdernes re-

sultat og indsats

Skaber en kultur i enheden for at 

samarbejde på tværs

Kommunikerer tydeligt og over-

sætter meningsfuldt opadtil, ned-

adtil og udadtil

Er nærværende og tilgængelig for 

sparring og feedback

Sikrer og optimerer drift i egen 

enhed gennem planlægning, mål-

sætning, ressourcestyring, priori-

tering og opfølgning

Træder i karakter som leder op-

adtil, nedadtil og udadtil

Sikrer at de rette kompetencer 

udvikles og tilføres i forhold til 

enhedens mål

Sikrer at medarbejderne har fokus 

på borgerne

Skaber og udfylder eget ledelses-

rum

Fremmer udvikling og innovation i 

enheden

MEDARBEJDER-
LEDER

Leverer faglige input til linjelede-

ren

Har politisk tæft og udpræget 

evne til at samarbejde med eks-

terne interessenter

Værdsætter at skabe resultater 

gennem ledere af medarbejdere
Har blik for hele organisationen 

og skaber synergi i afdelingen og 

på tværs

Omsætter strategiske prioriterin-

ger til meningsfulde mål for enhe-

derne – og følger op

Skaber sammenhængende kom-

munikations-strømme i afdelin-

gen

Skaber udvikling og innovation i 

afdelingen og på tværs af enhe-

derne

Sikrer afdelingens opgaver løses 

med rette faglighed og giver fag-

lig sparring til ledere

Styrer ressourcer i forhold til op-

gaver i afdelingen

Er loyal over for strategiske prio-

riteringer og trufne beslutninger

Forklarer strategiske mål og gør 

dem meningsfulde for afdelingen
Udvikler egne ledere og deres le-

delsesfaglighed

Sikrer effektive processer i afde-

lingen, der skaber resultater med 

rette kvalitet og med borgerne i 

centrum

Forstår, værdsætter og inddrager 

relevante aktørers perspektiv

Kommunikerer med enhederne 

gennem lederne

Opbygger effektive processer i 

afdelingen, der skaber resultater 

med rette kvalitetAFDELINGS- 
LEDER

Leverer det faglige input til det 

strategiske arbejde i den øverste 

ledelse

Sikrer at linjen agerer med poli-

tisk tæft

Skaber resultater sammen med 

andre linjeledere gennem egen 

linjes bidrag

Er loyal over for hele organisatio-

nen og ser egen linje som en del 

af helheden

Omsætter strategiske prioriterin-

ger til meningsfulde mål for enhe-

derne – og følger op

Bruger tid på kommunikation, der 

skaber mening og binder organi-

sationen sammen opadtil, nedad-

til og til siden

Skaber rum og mulighed for inno-

vation og faglig udvikling i linjen

Har fagligt overblik, indsigt og 

forståelse for linjen

Balancerer drift og udvikling i lin-

jen 

Træffer beslutninger der rækker 

ind i andre linjer med respekt for 

andres ledelsesrum

Bidrager til områdets strategidan-

nelse

Mestrer god kommunikation – 

også om upopulære budskaber
Coacher og udvikler egne ledere

Bygger en linje med fokus på god 

betjening af borgerne

Skaber relationer og sammen-

hængskraft på tværs af linjen og 

organisationen

Tilrettelægger og skaber en kom-

munikations-struktur, der binder 

linjen sammen

LINJELEDER

Tænker tværfagligt og sikrer at 

linjecheferne leder i tæt samar-

bejde med den øvrige organisati-

on

Tænker langsigtet, håndterer in-

teressenter og forudser det, der 

kan skabe problemer i politisk 

kontekst

Bidrager til organisationens sam-

lede resultater gennem eget om-

råde

Udfordrer og er konstruktivt kri-

tisk i den øverste ledelse

Påvirker organisationen og fremti-

den gennem strategisk ledelse
Kommunikerer de strategiske 

målsætninger gennem linjeleder-

ne og sikrer meningsskabelse i 

eget område

Fremmer nytænkning og innova-

tion i eget område såvel som på 

tværs af organisationen

Har overordnet faglig forståelse 

for området og sikrer fornyelse 

sammen med linjelederne 

Forstår mediernes rolle og hvor-

dan disse håndteres

Sikrer at områdets mål nås gen-

nem linjeledernes indsats
Skaber samspil i og mellem områ-

derne – ser eget område som en 

ressource for organisationen 

Skaber ejerskab og forståelse hos 

linjelederne for strategien, såle-

des at linjelederne kan operatio-

nalisere denne

Kommunikerer klart og formidler 

strategi til området på vegne af 

hele organisationen

Skaber et stærkt hold af linjele-

dere

Arbejder med helhedssyn i den 

øverste ledelse for at binde områ-

derne sammen

OMRÅDELEDER

Har den nødvendige indsigt i or-

ganisationens kerneopgaver og 

skaber relevante partnerskaber 

og netværk

Bringer organisationen i samspil 

med omverdenen og er garant for 

retssikkerhed og service i forhold 

til borgerne

Lykkes gennem øverste ledelse og 

organisationens samlede leder-

struktur

Ser egen organisation som en del 

af den samlede koncern og agerer 

solidarisk 

Identificerer fremtidige udfordrin-

ger og omsætter disse til strategi-

er for og krav til organisationen

Skaber og indgår i interne og eks-

terne netværk

Skaber fremdrift, udvikling og in-

novation i egen organisation såvel 

som på tværs af koncernen

Navigerer i en politisk realitet 

med integritet og loyalitet
Holder organisationen i den rette 

balance mellem drift og udvikling
Sikrer at den øverste ledelse er 

præget af stærk områdeledelse 

med en udpræget grad af hel-

hedssyn og tværgående opga-

vevaretagelse

Indgår i strategiudvikling på kon-

cernniveau samt sikrer udvikling 

og implementering af strategier i 

egen organisation sammen med 

den øverste ledelse

Sikrer at organisationen navigerer 

kommunikativt stærkt i medierne
Sætter og udvikler det rigtige 

hold af områdeledere

Har politisk tæft og er bindeled 

mellem politiske krav og organi-

sationen på landspolitisk – såvel 

som lokalt niveau

Sikrer at organisationens mål nås 

gennem områdernes samlede 

indsats

Designer og tilpasser organisa-

tionsstrukturen i samklang med 

strategien

Organiserer strategisk kommuni-

kation og anvender en bred vifte 

af kanaler gennem flere ledelses-

lag

ORGANISATIONS- 
LEDER

Leder og udvikler koncernes man-

ge fagligheder, herunder i forhold 

til det politiske niveau

Sikrer og styrker koncernens om-

dømme i samfundet

Udvikler og realiserer koncernens 

langsigtede visioner gennem kon-

cernens samlede indsats

Sikrer sammenhængskraften i 

koncernen og gør det rigtige – 

uanset om det gør ondt

Arbejder med et langsigtet per-

spektiv for koncernen

Tegner organisationen med ærlig-

hed, ordentlighed og troværdig-

hed

Er åben og inddragende over for 

bidrag fra organisationslederne

Er en kvalificerende og relevant 

sparringspartner for det politiske 

niveau

Ser alle dele af koncernen i et hel-

hedsorienteret perspektiv, herun-

der samspillet mellem politiet og 

anklagemyndigheden

Udvikler og realiserer koncernens 

langsigtede visioner gennem kon-

cernens samlede indsats 

Kommunikerer om komplekse 

forhold og skaber mening for kon-

cernen og omverdenen

Sikrer og udvikler en stærk og 

sammenhængende ledelseskæde 

– og leder koncernen herigennem

Identificerer fremtidige udfordrin-

ger, muligheder og tendenser for 

koncernen med bred internatio-

nal og samfundsmæssig forståel-

se

Udvikler og tilpasser koncernen 

til nuværende og fremtidige krav

KONCERNLEDER

< til inDHolDsFortegnelsen
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Rigsadvokaten udbyder et nyt kursus i projektle-
delse. Målet er at give dig en helhedsforståelse af 
projektarbejdsformen, så du er i stand til at plan-
lægge og gennemføre projekter på din arbejds-
plads. Du får viden om og træning i brugen af de 
mest centrale projektledelsesværktøjer, og du får 
en større forståelse af, hvordan du kan tilpasse og 
bruge værktøjerne i forhold til dit projekt. 

dU fÅr
•  Forståelse af projektledelsens karakteristika. 
•  Viden om og træning i brugen af projektværk-

tøjskassen. 
•  Forståelse af og træning i planlægning og gen-

nemførelse af projekter.
•  Indblik i funktioner, roller, ansvar og metoder i 

forhold til styringen af projektopgaven.

dU er
•  Anklager i en kvalitetsadvokatur.
•  Andre medarbejdere kan også søge. 
•  Det er en forudsætning, at du arbejder med 

projekter i dit daglige arbejde. 

dU bliVer
•  I stand til at planlægge og gennemføre projek-

ter i samarbejde med og gennem involvering af 
øvrige interessenter.

•  I besiddelse af redskaber til at forberede, analy-
sere, styre og implementere projekter.

•  I stand til at udarbejde og kommunikere planer 
og sikre forpligtelse. 

indhold
•  Planlægning af projektet på forskellige niveau-

er.
•  Projektets organisering.
•  Projektbeskrivelsen som kontrakt med opgave-

stiller. 
•  Målformulering og målsætningsarbejde.
•  Milepælsplanlægning og estimering af tid. 
•  Eksekvering af projektet i dagligdagen.
•  Kommunikation i projektet.

din indsats
•  Kurset varer tre dage.
•  Der vil være forberedelse og træning før, under 

og efter kurset. 
•  Du skal samtidig med tilmeldingen til kurset 

sende en mail til uddannelse@ankl.dk, hvor du 
beskriver et projekt eller en projektlignende 
opgave, som du enten lige har igangsat eller 
skal til at igangsætte.

 
Projektledelse
– FÅ sTyR pÅ pRoJeKTopgaven

Vi er
•   Kurset udbydes af  

Rigsadvokaten i samarbejde 
med konsulentfirmaet  
implement Consulting Group.

dato oG sted
·  18.-20. januar 2016  

hos Rigsadvokaten, København. 

ansøGninGsfrist
•  23. november 2015.

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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Projektledelse
– FÅ sTyR pÅ pRoJeKTopgaven

er du personaleleder og har brug for et brushup  
af din lederværktøjskasse, så er dette kursus 
noget for dig. På kurset får du redskaber til og 
træning i at udfylde din rolle som personale- 
leder. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og 
dine konkrete udfordringer, så det lærte bliver 
omsat til praksis med det samme.

dU fÅr
•  Træning i samtaleteknikker – særligt fokuseret 

på udviklingssamtalen.
•  Metode og værktøjer til at nedbryde og tyde-

liggøre strategi og mål for den enkelte i MUS-
konceptet.

•  Forståelse for din rolle som personaleleder.
•  Forberedelse og opfølgning på de første MUS- 

samtaler, som du gennemfører i 2016. 

dU er
•  Leder af medarbejdere eller linjeleder i ankla-

gemyndigheden. 

dU bliVer
•  Klædt på til gennem din ledelse at lede kerne-

opgaven i Anklagemyndigheden. 
•  Klædt på til at tilpasse din ledelsesmetode i for-

hold til situationen.
•  Bedre til at sikre dine medarbejderes individu-

elle udvikling.
•  Bedre rustet til at arbejde med strategiske mål 

på enheds- og individniveau.

indhold
•  Personale- og præstationsledelse – samtalen er 

dit redskab.
•  MUS – nedbrydning af strategi og mål i praksis.
•  Lederens rolle – som linje-/medarbejderleder 

og som personaleleder.

din indsats
•  Kurset varer to dage.
•  Der vil være forberedelse og træning før, under 

og efter kurset.

 
Personaleleder
– FÅ sTyR pÅ Rolle og RedsKabeR

Vi er
•   Ledelsesrådgiver Martin Darré.
•   Personalechef Lene Bang  

Rasmussen.

dato oG sted
•   1.-2. februar 2016  

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•   23. november 2015.

nyt

< til inDHolDsFortegnelsen
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Du står for driftsstyringen af en ekspresreol. Du 
har ansvaret for faglig ledelse af et særligt områ-
de. Du har andre opgaver, hvor du skal uddelege-
re, styre eller stå for retning og fremdrift. Men du 
har ikke det formelle ledelsesansvar og mangler 
nogle værktøjer eller redskaber for at kunne løse 
dine opgaver optimalt. Så er dette kursus måske 
det rette for dig. Vi stiller skarpt på dig og din 
funktion – hvad enten du er driftsleder, faglig 
leder eller noget helt tredje. Mellem modulerne 
får du en personligheds- og præferencetest, som 
danner grundlag for en personlig coachingsam-
tale, hvor der stilles skarpt på dine styrker og ud-
viklingspunkter i forhold til din rolle.

dU fÅr
•  Træning i at motivere, give konstruktiv feed-

back og håndtere konflikter i det daglige.
•  Forståelse af din rolle, dens muligheder og fald-

gruber.
•  Konkrete værktøjer til at systematisere, styre 

og ”drifte” en ”produktion”, f.eks. en reol eller 
et sagsområde.

•  Inspiration til, hvordan du udfylder din rolle.
•  Indblik i de psykologiske mekanismer, der har 

indflydelse på samarbejde og relationer på en 
arbejdsplads.

•  Personligheds- og præferencetest (PAPI) og en 
efterfølgende coachingsamtale

dU er
•  Anklager, senioranklager, sektionsleder eller 

administrativ medarbejder med ansvaret for 
driftsstyring eller faglig ledelse på et område.

dU bliVer
•  I stand til at tilrettelægge, drive og løbende 

forbedre driften – også efter at begejstringens 
første glæde har lagt sig …

•  Bedre til at motivere, vejlede og uddelegere til 
kolleger.

•  Mere tryg i din rolle som leder uden formelt 
ledelsesansvar.

indhold
•  Ledelsesfaglige og erhvervspsykologiske aspek-

ter af rollen som leder uden formelt ledelses-
ansvar.

•  Konkrete ledelsesværktøjer, herunder feed-
back, situationsbestemt ledelse og anerken-
dende ledelse.

•  Introduktion til styringsværktøjer, herunder 
Lean. 

din indsats
•  Kurset består af to moduler – et modul på to 

dage og en opfølgningsdag.
•  Der vil være forberedelse samt opgaver mellem 

modulerne.

faGliG ledelse oG 
driftsstyrinG
 – eR dU ledeR Uden FoRMelT ledelsesansvaR?

Vi er
•  Erhvervspsykolog Rikke  

Kragelund.
•  Erhvervspsykolog Agnete  

Husted Andersen.
•  Leanchef Camilla Laursen,  

Rigsadvokaten.

dato oG sted
•  Modul 1: 29.-30. august 2016.
•  Modul 2: 28. september 2016 

hos Rigsadvokaten, København.
•  Har du brug for overnatning?  

se under ”Praktiske informa- 
tioner”.

ansøGninGsfrist
•  20. juni 2016.

< til inDHolDsFortegnelsen
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faGliG ledelse oG 
driftsstyrinG
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ekstern 
lederUddannelse

ekstern lederuddannelse kan være relevant for 
dig, hvis du i dit daglige arbejde har behov for 
ledelseskompetencer på områder, der ikke ind-
går i de interne forløb. ekstern lederuddannelse 
er således et supplement til – ikke en erstatning 
for – de interne uddannelsesforløb for ledere i 
anklagemyndigheden.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har 
brug for yderligere sparring eller informationer. 

Vi har stor erfaring med markedet for lederud-
dannelser og indhenter løbende tilbagemeldin-
ger fra tidligere deltagere på diverse lederuddan-
nelser. Vi rådgiver derfor gerne om muligheder-
ne, men vi blander os ikke i dit konkrete valg, 
hvis kvaliteten og niveauet skønnes passende. 

Her på siden kan du se et udsnit af de uddannel-
sesinstitutioner, som nogle af dine lederkolleger 
har været optaget på. 

dU kan søGe ekstern  
lederUddannelse, hVis: 
•  du er leder, og
•  du har et konkret og praktisk behov for leder-

uddannelse nu, som ikke dækkes af de interne 
forløb.

hVordan kommer dU med?
•  Du skal sende en kort ansøgning til uddannel-

sessektionen med oplysninger om, hvorfor eks-
tern lederuddannelse er relevant for dig, hvad 
uddannelsen koster, og hvornår du planlægger 
at deltage. Ansøgningen skal være aftalt med 
din nærmeste leder.

•  Ansøgningsfrister:
   – Kurser i foråret 2016: 1. november 2015
   – Kurser i efteråret 2016: 15. april 2016
   – Kurser i foråret 2017: 15. oktober 2016

– FoRdi vi vil lÆRe aF andRe
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DJØF
www.djoef.dk

F.eks.:
•  Lyst til ledelse.

•  Ledelse af specialister.

•  Djøf Leadership – trænings- 

baseret lederudvikling.

ekstern 
lederUddannelse

Copenhagen business school
www.cbs.dk
moduler på den fleksible master 
(mPg), f.eks.:
•  Ledelse af reform og forandring.
•  Strategisk ledelse i et governan-

ceperspektiv.
•  Offentlig styring: Idéer og  

praksis.Center for ledelse
www.cfl.dk
F.eks.:
•  Fra faglig specialist til  

personaleleder.
•  Forandringsledelse og hold-

ningsmobilisering.
•  Dit personlige lederskab.
• Executive Strategy Update.

CairosConsult A/s

www.cairosconsult.dk

F.eks.:
• Personal Leadership.

•  Videnskab og lidenskab i 

ledelse.

syddansk Universitet

www.sdu.dk

moduler på den fleksible master 

(Fmol), f.eks.:

•  Organisations- og ledelses-

psykologi.

•  Strategisk ledelse.

•  Forandringsledelse og  

reorganiseringer.

Probana business schoolwww.probana.dkF.eks.:
•  Effektiv kommunikation.•  HR-konsulentuddannelse.

– FoRdi vi vil lÆRe aF andRe

< til inDHolDsFortegnelsen

www.cbs.dk
www.cfl.dk
www.sdu.dk
www.probana.dk
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ovERBLiK

Anklagemyndigheden ønsker at være en af de 
allermest attraktive juridiske arbejdspladser i 
Danmark og give vores nyansatte fuldmægtige 
den bedste uddannelse. Derfor har vi brug for 
dig som mentor – til at hjælpe nye anklagere i 
gang med karrieren gennem støtte og vejledning 
i dagligdagen. Som mentor bliver du den cen-
trale kollega, som den nyansatte kan sparre med 
under hele sin grunduddannelse. Du hjælper 
med at sikre fokus, motivation og udvikling. Du 
bliver på dette kursus trænet i at give konstruktiv 
kritik ud fra en værktøjskasse, som du også kan 
bruge i dit eget arbejdsliv.

dU fÅr
•  Indgående kendskab til, hvordan voksne lærer.
•  Viden om grunduddannelsens forløb og prak-

tiske elementer.
•  Brugbare værktøjer til at gennemføre svære 

samtaler, spotte særlige situationer, løse kon-
flikter og give konstruktiv feedback.

•  Værktøjer til at facilitere andres udvikling.
•  En central rolle i at forme anklagemyndighe-

dens nye anklagere.

dU er
•  Som minimum udnævnt anklager med et års 

anciennitet i stillingen ved kursets start og med 
et godt netværk og viden om vores organisation.

dU bliVer
•  Rustet til at gennemføre løbende mentorsamta-

ler med en nyansat anklagerfuldmægtig.
•  Bedre til at indgå konstruktivt i personlige re-

lationer.
•  I stand til at udvikle andre ud fra faglige, sociale 

og personlige dimensioner.

indhold
•  Grunduddannelsen for anklagere. Formål, bag-

grund, program, arbejdsform og forventninger.
•  Whole Brain-profiltest.
•  Mentorrollen. Begreber og profil.
•  Læring for voksne. Praksislæring, motivation, 

tillid og relationer.
•  Mentorværktøjskassen. Samtale- og spørgeteknik.
•  Situationsbestemt ledelse.
•  Konfliktløsning. Spotning af særlige situationer 

og ledelsesbehov.

 
mentorUddannelsen
– giv din eRFaRing videRe

Vi er
•  Medarbejdere fra Rigsadvokaten 

og eksterne konsulenter.

dato oG sted
•  11.-13. oktober 2016 

hos Rigsadvokaten, København.
•  Husk at fortælle os, hvis du ikke 

har brug for overnatning.

ansøGninGsfrist
•  8. august 2016.
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ledelse oG oVerblik
ovERBLiK

 
mentorUddannelsen
– giv din eRFaRing videRe

din indsats
•  Uddannelsen som mentor forudsætter, at du af 

dit tjenestested er udpeget til at være mentor for 
en eller flere nyansatte anklagerfuldmægtige. 
Selve kurset varer tre dage med overnatning, 
men ellers vil en stor del af din egen træning 
foregå i din praksis som mentor. Der vil løbende 
være mulighed for erfaringsudveksling med an-
dre mentorer.

Jeg kan udvikle 
mig selv – ved 
at udvikle 
andre.

< til inDHolDsFortegnelsen
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ledelse oG oVerblik
ovERBLiK

international 
faGliG Uddannelse

Hold godt øje med AnklagerNet, hvor vi løbende 
annoncerer internationale kurser og seminarer. 
På siden her kan du se nogle af de internationale 
institutioner, der udbyder kurser og seminarer, 
der kan være relevante for anklagemyndighe-
dens medarbejdere. 

– HaR dU bRUg FoR Faglig Uddannelse i UdlandeT?

det Praktiske
•  Du kan søge direkte hos kursusudbyderen efter 

aftale med din chef.
•  Som udgangspunkt er det dit tjenestested, der 

skal betale for dig.
•  Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har 

spørgsmål eller brug for hjælp.

eUroPæisk jUrafiGht
I 2016 får du igen muligheden for at komme med 
på landsholdet, der repræsenterer den danske 
anklagemyndighed ved en international kon-
kurrence arrangeret af The european Judicial 
training Network (eJtN). Du møder unge kol-
leger fra hele europa – anklagere og dommere –  
hvor I skal dyste mod hinanden på baggrund af 
en skriftlig opgave, som holdet skal forklare og 
forsvare foran et skarpt panel.

Academy of european law (erA) www.era.intseminarer og konferencer om strafferetlige emner.

european Judicial training 

network (eJtn) www.ejtn.eu 

Årlig procedurekonkurrence 

for anklagerfuldmægtige.

european Criminal law 
Academic network (eClAn) 
www.eclan.eu
sommerskole i bruxelles ”the european Area of Criminal 
Justice”. 

international Association of 
Prosecutors (iAP)  
www.iap-association.org
internationale konferencer 
om anklagerfaglige emner.

european Academy for 
taxes, economics & law  
www.euroacad.eu
konferencer, seminarer og 
workshops inden for skat-
teret, energi- og miljøret og 
it-ret.  
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ledelse oG oVerblik
ovERBLiK

Vores landshold består af tre anklagerfuldmæg-
tige og en vejleder. I får mulighed for at danne 
netværk med andre unge anklagere i europa 
samt suge ny viden til jer, som vi kan bruge i hele 
organisationen. Der vil være en del forberedelse 
forud for selve konkurrencen, hvor du får lej-
lighed til at beskæftige dig med anklagerfaglige 
emner, der rækker videre end dit daglige ankla-
gerarbejde.

Du kan læse mere om konkurrencen på euro-
pean Judicial training Networks (eJtN) hjem-
meside www.ejtn.eu.

Hvis du vil med på landsholdet, eller du gerne 
vil være vejleder, skal du holde øje med Ankla-
gerNet, hvor dato og tilmeldingsfrist bliver an-
nonceret.

< til inDHolDsFortegnelsen
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Det skyldes udelukkende en dedikeret indsats 
fra mange medarbejdere i anklagemyndigheden, 
at Rigsadvokaten kan udbyde uddannelse af høj 
kvalitet. Dygtige medarbejdere deler ud af deres 
viden og erfaring på alt fra grunduddannelsen 
og kurser om overbevisende fremtoning i retten 
til undervisning i cybercrime, praktisk forvalt-
ningsret og særlov. 

Rigsadvokatens uddannelsesforløb skal fortsat 
være præget af et højt fagligt niveau, men det 
er også vigtigt, at underviserne er i stand til at 
benytte moderne pædagogiske principper og 

undervisningsmetoder, der giver det største ud-
bytte for deltagerne. Derfor afholder Rigsadvo-
katen igen i 2016 et seminar for alle undervisere 
på Rigsadvokatens kurser. Du kan også deltage, 
hvis du pusler med tanken om at blive underviser.
På seminaret fortæller fagfolk dig om, hvad der 
sker, når vi lærer, og hvordan vi lærer bedst. 
Du får også inspiration til alternative undervis-
ningsformer og træning i, hvordan du forbedrer 
din undervisning. 

Kurset er også en mulighed for at møde andre 
undervisere fra hele landet til hyggeligt samvær.

riGsadVokatens 
UnderViserseminar

Vi er
•   Rigsadvokatens Uddannelses-

enhed i samarbejde med  
konsulentfirmaet spark.

dato oG sted
•   28. januar 2016  

hos Rigsadvokaten, København.

ansøGninGsfrist
•   Undervisere vil blive inviteret 

personligt.
•  Går du med undervisnings-

drømme, er du velkommen til  
at kontakte os.

– FÅ inspiRaTion Til aT inspiReRe andRe

< til inDHolDsFortegnelsen
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andet

temadaGe oG 
foredraG

Har du og dine kolleger brug for inspiration til 
en temadag? Eller er der noget, I har brug for at 
lære sammen som gruppe? Så hjælper vi meget 
gerne. Her er blot nogle af de mange muligheder. 
Jeres egen idé er også meget velkommen: 

•  Kommunikation og konflikthåndtering.
•  Konfliktråd (foredrag).
•  Teambuilding.
•  Mediehåndtering.
•  Trivsel og arbejdsglæde.
•  Typepsykologi. 
•  Juridisk informationssøgning. 
•  Skriftlig dansk.
•  Personlig effektivitet.

Vi vil gerne hjælpe med at skræddersy indhol-
det til jer og formidle kontakten til de helt rigtige 
undervisere eller oplægsholdere.

< til inDHolDsFortegnelsen
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Som anklager med afsluttet grunduddannelse 
kan du gennemføre advokatuddannelsen og få 
advokatbestalling. Du får indblik i advokatens 
etik og metode og en viden om advokaternes 
arbejdsforhold, som kan give en bedre forståelse 
af anklagerens samspil med advokaterne. Ud-
dannelsen giver dig et netværk blandt jurister fra 
advokatkontorer, private virksomheder mv., og 
advokatbestallingen holder dine karrieremulig-
heder åbne. 

fordelinG af Pladser
Rigsadvokaten har sædvanligvis otte pladser pr. 
ansøgningsrunde til fordeling blandt alle ansø-
gere. Ved fordelingen af pladserne lægges der 
bl.a. vægt på ansøgernes motiverede ansøgnin-
ger, anciennitet, de enkelte tjenestesteders prio-
ritering af deres ansøgere, og om ansøgerne tidli-
gere har været indstillet til uddannelsen uden at 
være blevet optaget. Der lægges yderligere vægt 
på en rimelig fordeling af pladserne imellem 
de enkelte tjenestesteder – både i forhold til de 
aktuelle ansøgere, og de pladser, der tidligere er 
fordelt til tjenestestederne.

møderet for landsretterne
Ansøgere til advokatuddannelsen skal være 
opmærksomme på, at anklagere, der ønsker at 
opnå møderet for landsretten, ifølge retsplejelo-
vens regler skal have modtaget deres beskikkelse 
fra Justitsministeriet, før de kan aflægge prøve 
i procedure for landsretten. Samme regler gæl-
der ikke for advokatfuldmægtige, der møder på 
vegne af en advokat med møderet for landsret.
 
dU fÅr 
• Advokatbestalling.
• Indsigt i grundlæggende advokatfærdigheder.
•  Netværk med andre jurister uden for ankla-

gemyndigheden. Du deltager i advokatuddan-
nelsen sammen med advokatfuldmægtige fra 
advokatfirmaer over hele landet.

dU er
•  Anklager. Det er en betingelse, at du har afslut-

tet din grunduddannelse. 

dU bliVer
•  Fortrolig med advokatens etik, metode og ar-

bejde.

 
adVokatbestallinG

ansøGninGsfrist
•   1. april 2016 for deltagelse i 

efteråret 2016.
•   1. september 2016 for deltagelse 

i foråret 2017.

Ønsker du flere informationer, 
kan du kontakte Ann Künow på 
telefon 72 68 90 56 eller  
ankl001@ankl.dk.

– lÆR aF andRes Rolle



andet

87

– lÆR aF andRes Rolle

indhold
• Retssagsbehandling.
• Forhandling.
• Kommunikation.
• God advokatskik.
• Regnskabsforståelse.
• Klientkontoregler.

din indsats
• 20 dages undervisning fordelt på otte kurser. 
• Du skal bestå en skriftlig eksamen.
•  Du skal bestå en prøve i praktisk retssagsbe-

handling. Der vil være mulighed for at få god-
kendt en straffesag til denne prøve.

•  Du skal indsende din ansøgning om deltagelse 
i advokatuddannelsen til Rigsadvokaten. An-
søgningen skal være begrundet og tiltrådt af 
dit tjenestested. Rigsadvokaten har reserveret 
pladser på forskellige hold på advokatuddan-
nelsen. Det er imidlertid ikke sikkert, at du kan 
blive optaget på det hold, du ønsker – derfor 
skal du i ansøgningen angive din første, anden 
og tredje prioritet. 

•  Rigsadvokaten betaler udgifterne til din advo-
katuddannelse.

Du kan læse mere om advokatuddannelsen og 
holdene på www.advokatsamfundet.dk.

andet< til inDHolDsFortegnelsen
< til inDHolDsFortegnelsen
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Hk
www.hk.dk
(se under ”Job og karriere”)

flere mUliGheder
– FoRdi vi ogsÅ Kan lÆRe aF andRe

Danske Advokater

www.danskeadvokater.dk

(se under ”kurser og  

uddannelse”)

Udvalget på kursusmarkedet er godt og bredt. 
Her er et udsnit af de kursusudbydere, anklage-
myndigheden samarbejder med.

det Pratiske
•  Du kan søge direkte hos kursusudbyderen efter 

aftale med din chef.
•  Som udgangspunkt er det dit tjenestested, der 

skal betale for dig. 
•  Rigsadvokaten afsætter i 2016 en pulje til eks-

tern faglig uddannelse, som du også kan søge.
•  Du er også velkommen til at kontakte os, hvis 

du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Danmarks Domstole
www.domstol.dk
(se under ”Job i  
Danmarks Domstole”,  ”kompetenceudvikling”)

Professionshøjskolen metropol 
www.phmetropol.dk
(se under 
”videreuddannelse”)

DJØF
www.djoef.dk
(se under ”Arrangementer og 
kurser”)

JUC
www.juc.dk

(se under ”kurser”)

Politiskolens kurser

PolNet

(se under under ”Uddannelse”,  

”Hr efter- og videreUdd”)

Advokaternes Hr
www.advokaternes-hr.dk(se under ”kurser”)

< til inDHolDsFortegnelsen

www.hk.dk
www.danskeadvokater.dk
www.domstol.dk
www.phmetropol.dk
www.djoef.dk
www.juc.dk


– FoRdi vi ogsÅ Kan lÆRe aF andRe

hVem er Vi

Uddannelse oG UdViklinG
Holger bohmers smith
72 68 90 87 
hbs@ankl.dk

ledelses- oG talentUdViklinG
Camilla bech-larsen
72 68 90 86
cbl@ankl.dk

VidereUddannelse
Henriette reinholdt
72 68 90 88
hre001@ankl.dk

GrUndUddannelse
VidereUddannelse 
Ann künow
72 68 90 56
ank001@ankl.dk

kUrsUsadministration
GrUndUddannelse 
lilje Jacobsen 
72 68 90 84 
lja@ankl.dk 

kUrsUsadministration
marianne Aagaard müller
72 68 90 85
mam@ankl.dk

< til inDHolDsFortegnelsen
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kUrsUskalender 2016
janUar febrUar marts aPril maj jUni

14.  
Sådan Skriver vi i  
anklagemyndigheden
 S. 21

12.-14.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 2,  
modul 3 S. 6

18.-20.  
ProjektledelSe

 S. 72

26.  
arbejdSglæde og  
balance i hverdagen, 
hold 1, modul 1 S. 64

26.-28.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 1, 
modul 6 S. 6

28.  
rigSadvokatenS  
underviSerSeminar
 S. 84

21.  
international retSh-
jælP, hold 1
 S. 54

1.-2.
PerSonaleleder
  
 S. 73

1.-2.  
hvad kan jeg Sige?
  
 S. 15

4.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 3, 
modul 1 S. 6

10.-11.  
PolitianklagerenS 
retSarbejde
 S. 9

8.-9.  
den nye Politianklager

 S. 8

2.-3.  
SkatteStraffeSager

 S. 48

1.-3.  
anklagerenS argumen-
tation, hold 1, modul 1
 S. 24

7.  
arbejdSglæde og  
balance i hverdagen, 
hold 1, modul 2 S. 64

15.-16.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 9, 
modul 8 S. 6

29.-31.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 3, 
modul 2 S. 6

10.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 8, 
ekSamen, PraktiSk S. 6

5.-7.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 2, 
modul 4 S. 6

5.-6. 
StraffeSagen Skridt  
for Skridt, hold 1 
 S. 14

12.-14.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 1, 
modul 7 S. 6

25.  
konkurS i StraffeSager 

 S. 51

18.  
Skriftlig danSk 

 S. 20

9.-11.  
PraktiSk forvaltningS-
ret
 S. 33

2.-3.  
anklagemyndigheden 
i breaking newS og På 
twitter S. 31

10.-12.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 3, 
modul 3 S. 6

17.-19.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 2, 
modul 5 S. 6

18.-19. 
overbeviSende  
afhøring, hold 1
 S. 26

23.-25. 
det Store SærlovSkur-
SuS
 S. 58

30.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 9, 
modul 9 S. 6

31.  
anklagerenS  
argumentation 1,  hold 1 
modul 2 S. 24

11.-12.  
efter dommen 

 S. 36

6.-7.  
StraffeProceS i

 S. 27

1.-2.  
det rette værktøj

 S. 16

9.  
teleoPlySninger i retten

 S. 55

20.-23.  
cyber crime 2

 S. 41



28. sePtember 
faglig ledelSe og 
driftSStyring, modul 2
 S. XX

29.-30.  
øko- videregående 
niveau, modul 2
 S. XX

30. noV.-1.deC. 
karriereafklaring, 
modul 2
 S. XX

jUli aUGUst sePtember oktober noVember deCember

18.  
karriereafklaring, 
kickoff
 S. 66

16.-18.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 3, 
modul 4 S. 6

29.-30.  
faglig ledelSe og 
driftSStyring, modul 1
 S. 74

31. aUG.-1. seP. 
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 1, 
modul 8 S. 6

6.-7.  
indgreb i meddelelSe-
Shemmeligheden
 S. 56

5.-6.  
økonomiSk kriminalitet, 
grundlæggende,  
modul 1 S. 46

8.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 4, 
modul 1 S. 6

12.-14 
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 2, 
modul 6 S. 6 

19.-20.  
StraffeProceS ii  
 
 S. 28

21.-23.  
karriereafklaring, 
modul 1
 S. 66

22.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 9, 
ekSamen, teoretiSk S. 6

26.-28.  
anklagerenS argumen-
tation, hold 2, modul 1
 S. 24

28.  
faglig ledelSe og 
driftSStyring, modul 2
 S. 74

12.  
arbejdSglæde og  
balance i hverdagen, 
hold 2, modul 1 S. 64

5.-6. 
økonomiSk kriminalitet,  
grundlæggende,  
modul 2 S. 46

4.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 9, 
ekSamen, PraktiSk S. 6

6.  
international  
retShjælP, hold 2
 S. 54

11.-13.  
mentoruddannelSen 

 S. 78

13.  
arbejdSglæde og  
balance i hverdagen, 
hold 2, modul 2 S. 64

31. okt.-1 . noV. 
økonomiSk kriminalitet 
videregående,  
modul 1  S. 47

10.-11.  
StraffeSagen Skridt  
for Skridt, hold 2
 S. 14

7.- 9.  
medietræning

 S. 30

1.-3.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 3, 
modul 5 S. 6

10.  
Service og  
kommunikation
 S. 65

15.-16.  
udviSning af  
udlændinge
 S. 32

15.-17.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 2, 
modul 7 S. 6

17.-18.  
karriereafklaring, 
coaching
 S. 66

22.-23.  
overbeviSende  
afhøring, hold 2
 S. 26

29.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 1, 
modul 9 S. 6

29.-30.  
økonomiSk kriminalitet, 
videregående,  
modul 2 S. 47

30. noV.-1. deC. 
karriereafklaring, 
modul 2
 S. 66

14.  
StraffeSager mod  
PSykiSk Syge
 S. 29

6.-8.  
anklagerenS grund- 
uddannelSe, hold 4, 
modul 2 S. 6

5.  
dna-beviSer i  
StraffeSager
 S. 44

7.  
SPoring, beSlaglæg-
gelSe og konfiSkation
 S. 52

15.  
anklagerenS  
argumentation, hold 2,  
modul 2 S. 24

12.-13.  
karriereafklaring, 
coaching
 S. 66

31. okt.-2. noV. 
forbrydelSer mod børn

 S. 43
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