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Antimobbestrategi - pixiudgave 
Alle voksne omkring børnene spiller en vigtig rolle som guide og rollemodel for børnenes sociale liv og 

er således afgørende for forebyggelsen af mobning.  

 

Mobning er ikke det samme som drilleri. 

DRILLERIER 
Drilleri er ikke i sig selv mobning. Drillerier vil typisk være tilfældige, mens mobning er systematisk. 

Drilleri holder ofte op af sig selv. Det gør mobning ikke. 

 

MOBNING 
Mobning er individuelt oplevet, men foregår altid i en social kontekst med flere personer involveret. 

Der er tale om mobning, når enkelte børn vedvarende chikaneres af klassekammerater eller af børn fra 

andre klasser. Det kan være direkte vold og systematiske drillerier, men mobning kan lige så ofte bestå 

i, at man ”fryser” den pågældende ud af gruppen – den som ingen vil tage sig af. 

 

DIGITAL MOBNING 
Mobning via de digitale medier kan påvirke børns trivsel i høj grad. Ofte forgår det anonymt og på et 

offentligt site, hvor ”alle” kan læse med.  
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Hvordan forebygges mobning i og uden for skoletiden? 

 

FOREBYGGELSE 
Ved skoleårets begyndelse udarbejder klassen spilleregler for det sociale liv samt en plan for, hvordan 

klassen kan skabe en rummelig og tolerant klassekultur. der sættes fokus på det, der virker, og det 

man ønsker mere af. Fokus på egne og andres ressourcer. Eleverne lærer hvordan man siger fra over 

for mobning. 

For at skabe et godt miljø omkring børn og unges sociale liv på nettet, udarbejdes deri klassen et fælles 

regelsæt for god digital kommunikation og etik.  

Forældrene inddrages bl.a. ved drøftelse af klassens spilleregler og forventningsafstemning. 

 

HVIS SKADEN SKER? INDGRIBEN OG GENOPRETTELSE 
Lærerteamet/årgangsteamet følger op på problematikker i elevgrupper/hos enkeltelever på 

teammøder/klasseteammøder, hvor der laves aftaler og handlingsplan for genoprettelse af 

klassens/den enkelte elevs trivsel.  Handleplanen indeholder beskrivelse af konkrete tiltag, med 

tydelig ansvarsfordeling og opfølgning.  

Følgende kan inddrages i arbejdet: AKT-lærerne (AKT= adfærd, kontakt, trivsel), forældrene, evt. SFO, 

ledelsen informeres og medinddrages efter behov. 

 

Hvilken rolle spiller du som forældre? 

FOREBYGGELSE 
Som forælder spiller du en væsentlig rolle, både hvad angår at forebygge og stoppe mobning. Vær først 

og fremmest en god rollemodel for dit barn. Tænk over, hvordan du selv omtaler de andre børn og 

deres forældre, både mundtligt og digitalt. 

 

HVIS SKADEN SKER? INDGRIBEN OG GENOPRETTELSE 
Oplever du, at dit barn giver udtryk for, at det mistrives eller bliver mobbet, tages der kontakt til 

klasselæreren. 

Oplever du, at en anden elev i klassen mistrives, tages der også kontakt til klasselæreren. Sker der ikke 

ændringer, tages der en fornyet kontakt for at høre, hvordan det går. 

Er dette ikke tilstrækkeligt, tages der kontakt til skolens ledelse. 
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Hvad er ledelsens ansvar?  

FOREBYGGELSE 
Ledelsens opgave er at tilse, at trivselsfremmende aktiviteter sættes i værk og følges op. 

Ledelsen inddrages i og informeres om tiltagene. 

 

HVIS SKADEN SKER? INDGRIBEN OG GENOPRETTELSE 
Ledelsen vil i lighed med skolens pædagogiske personale søge den positive og fremadrettede dialog 

med alle parter. Får denne dialog ikke det ønskede udfald kan Filialskolelederen, i samråd med 

Distriktsskolelederen træffes afgørelse om evt. sanktioner. 

 

Klagemulighed 
Hvis du er utilfreds med skolens vurdering og behandling af sagen, har du mulighed for at klage til 

skolen eller til Klageinstans mod Mobning.  

Læs mere på: http://dcum.dk/grundskole/klageinstans-mod-mobning-grundskole  

 

Antimobbestrategien kan læses i sin fulde ordlyd på skolens hjemmeside og er forelagt 

skolebestyrelsen 2019.05.27. 

 

Links: 

GODE IDEER KAN HENTES PÅ:  
http://skole-foraeldre.dk/sektion/trivsel-og-mobning-0 

https://www.emu.dk/modul/til-for%C3%A6ldre-mod-mobning 

http://www.friformobberi.dk/article/om-mobning/content/hvad-er-mobning-ikke 

https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/devoksnesansvar/gratis-interaktivt-redskab 

http://trivsel-i-skolen.dk/index.php/fagpersonen/ 
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