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HVAD ER MOBNING? 

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler 

sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver 

udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det 

handler om onde mønstre – ikke onde børn.  

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.   

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.  

 

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI  

 



 
[-Vi ønsker social trivsel for alle vores elever her på skolen 

- Vi ønsker gode, stærke fællesskaber 

- Vi ønsker at skabe en kultur hvor mobning ikke er tabu 

- Vi vil være mod andre, som vi gerne vil de er mod os] 

FOREBYGGELSE AF MOBNING 

 SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING DELTAGERE ANSVARLIG  TIDSPLAN 

Gennem undervisning 
Skriv de tiltag, I vil lave som 

en del af undervisningen for 

at forebygge mobning 

- Den gode samtale 

- Vi laver klasseregler for at skabe et godt og trygt 

undervisningsmiljø 

- Undervisningsmateriale fra Mary-fonden 

- Inddrager litteratur og film om mobning (især i overbygningen) 

- De store læser for de små 

- Trivselsdage  

 

… … 

 

… 

I frikvarterer 
Skriv de tiltag, I vil lave i 

frikvartererne for at 

forebygge mobning 

- Vi er mange voksne og dermed mange øjne på børnene 

- Ekstra gårdvagter 

- Store/lille venner 

… … … 

Samarbejde ml. skole 

og fritidsinstitution 
Skriv, hvordan I vil 

samarbejde med 

fritidsinstitutionen om at 

forebygge mobning 

- Overleveringsmøder 

- SFO-personalet deltager ved skole-hjem-samtaler 

- Vi har skolepædagoger ansat som støtte i undervisningen 

- Vores trivselsindsats er ens i skolen og i fritidsordningen – den 

røde tråd. 

… …  … 

På digitale medier 
Skriv, hvordan I vil 

forebygge mobning på de 

digitale medier 

- Inddrage SSP 

- Vi vil forebygge ved at informere frem for forbyde 

- Vi arbejder tæt sammen med forældre om børnenes mobilvaner 

 

… … … 



 

 

HÅNDTERING AF MOBNING  

Samarbejde med 

forældre 
Skriv, hvordan I vil 

samarbejde med forældre 

om at forebygge mobning 

- Højt informationsniveau – både personligt, telefonisk og mail 

- Vi afholder dialogmøder for at skabe fælles front 

- Vi afholder forældremøder 1-2 gange om året. 

- Vi afholder én obligatorisk skole-hjem-samtale om året, hvor 

eleverne deltager. Der tilbyder herudover behovssamtaler 

- Vi er ærlige over for hinanden 

 

 

 

 

 

… … … 

Særlige 

arrangementer 
Skriv, hvilke sociale 

arrangementer I har på 

skolen, der bidrager til at 

forebygge mobning 

 

- Vi arbejder med trivsel hver dag i forbindelse med middagsmaden 

- Èn fredag hver anden måned er afsat til et endnu dybere 

trivselsarrangement 

- Hver uge udnævnes ”Ugens buddy”, der har været et ekstra godt 

eksempel på en god ven/veninde over for de andre elever 

… … … 

 SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING DELTAGERE ANSVARLIG OPFØLGNING 

Tilskuer til mobning 
Skriv, hvad man skal gøre, hvis 

man hører om/ser mobning? 

 

- Vi opfordrer alle elever/børn til at kontakte en voksen, hvis man 

har set eller hørt om noget, der minder om mobning 

 

… … … 

Klassen/børnegruppen 
Skriv eksempler på handlinger, 

I iværksætter i den 

børnegruppe, hvor der er 

mobning 

 

- Vi har samtaler med den, der bliver mobbet 

- Vi tager ligeledes kontakt til forældrene til den/de børn, der står 

bag mobningen 

- Vi har samtaler med den/de klasser de involverede elever tilhører 

 

… … … 

De involverede børn 
Skriv, hvordan I vil hjælpe de 

elever, der er en direkte del af 

mobningen 

- Vi afholder samtaler med alle involverede børn – både med og 

uden forældre 

- Gennem samtaler med de involverede elever følger vi op på 

situationen for at sikre os, at mobningen er ophørt 

… … … 



 

 

 

FORANKRING 

Vi vil én gang ved skoleårets start og umiddelbart efter juleferien tage strategien op på et personalemøde! 
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Skal revideres senest august 2018 

 

 

Forældre og fagteam 
Skriv, hvordan I vil orientere 

forældre og fagteam om 

mobningen 

 

- Vi tager kontakt til forældre for at informere om episoden 

- Vi indkalder til møde med alle involverede parter, hvis vi finder det 

nødvendigt 

- Alt afhængig af situationens alvor, vil vi evt. indkalde til at 

ekstraordinært forældremøde 

- Hele lærergruppen orienteres om situatonen 

…  …  … 


