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Antimobbestrategi 

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. 

Tre overordnede grunde til, at mobning opstår 
 

1. Manglende sammenhold i klassen/gruppen 
Når en gruppe børn ikke har noget positivt at være sammen om, så kan det ske, at de i 
stedet samler sig om at udstøde en fra gruppen. 

2. Manglende forståelse for hinanden 
Når en gruppe børn ikke forstår hinanden, bliver tolerancen over for dem, der er 
anderledes, testet. 

3. Stor kedsomhed 
Hvis en gruppe børn ikke kan finde på noget at lave, finder de måske på, at de vil kalde et 
andet barn et øgenavn hele ugen – bare for at se, hvad der sker. 

Målet med vores antimobbestrategi er 
 
Vi ønsker at fremme børnenes trivsel og undgå mobning. 

Ved trivsel forstår vi 
Trivsel er et udtryk for velbefindende, der giver det enkelte barn følelsen af overskud, gåpåmod, 

handlekraft og ”glæde ved livet”. 

 

Trivsel forekommer, når man føler sig velkommen, tryg og mødt med anerkendelse i et fællesskab. 

Et fællesskab der giver mulighed for venskab og en følelse af en betydningsfuldhed – med 

udvikling af selvværd som følge. 
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Det sker bedst i tydelige, overskuelige og indbydende rammer, præget af gensidig respekt og 

konsekvens. Afgørende er det ligeledes, at både undervisnings- og ”leg-og-lærings-miljøet” giver 

mulighed for personlig udvikling og faglig udfoldelse. 

Forebyggelse af mobning 
 

Gennem undervisning, leg & læring 
Hos Skave Skole og Børnehus ønsker vi at forebygge mobning allerede fra institutions-start, hvor vi 

arbejder med venskaber/sociale spilleregler. Vi arbejder bl.a. med, hvordan man er en god 

kammerat, så dette efterhånden bliver integreret i vores hverdag. 

Til brug i skolen anvender vi undervisningsmaterialet ”Dig og mig og Qvik” – en metode, der lærer 

børnene social adfærd, mens vi i Børnehuset bruger læreplaner, wellness. 

og DUÅ. 

Generelt sætter vi fællesskabet højt og har forskellige arrangementer som bidrager til det store 

fælleskab mellem, børn, forældre, personale og lokalsamfund. 

I frikvarteret 
Vi har legepatrulje – se vores folder omkring Det gode frikvarter 

Samarbejde mellem skole og SFO 
Vi er én organisation; 

o SFO oplever både skole og fritid, da pædagogerne også er med i skoledelen og er 

kontaktpædagog i klasserne. 

På digitale medier 
Vi samarbejder med SSP både i undervisning og til forældremøder. 

Samarbejde med forældrene 
 
Forældrene kan, igennem iagttagelse og dialog, deltage aktivt i at forebygge mobning. 

Følgende tegn kan tyde på, at dit barn bliver mobbet 
o Manglende lyst til at komme i skole / Børnehus, og som følge heraf: 

o Ondt i maven 

o Hovedpine  

o Vil ikke fortælle, hvordan det går i skolen 

o Har ingen legekammerater / venner 

o Virker nedtrykt og ked af det 
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o Disse tegn kan også skyldes andre ting, men de er grund nok til, at du bør tage kontakt til 

Skole/Børnehus. 

Forældrene kan også gøre en del selv for at hjælpe sit barn. 
o Lære barnet at sige fra klart og tydeligt 

o Forsøge at skabe nogle relationer til jævnaldrende børn igennem sociale arrangementer 

uden for skoletid. 

o At få en ven har stor betydning for barnet / den unge 

o Det er ofte godt for et barn / en ung, som bliver mobbet at prøve et nyt miljø. 

o Der kan barnet / den unge måske lettere få kontakt med andre. Forsøg at finde en ny 

fritidsaktivitet eller lignende. 

Mobber dit barn andre børn? 
 
Det er ikke rart at opdage, at ens eget barn mobber andre. Men hvis det er sådan, bør du gøre 

noget ved det. Vi foreslår følgende:  

o Gør helt klart for barnet, at du ikke accepterer mobning, og at du ser meget alvorligt på 

sagen. 

o Tag kontakt til de andre forældre og skolen for at få hjælp til at løse problemet. 

 

Forældre-opbakning betyder noget for børnene! 

Personaleansvar: 
 

Skolen 
o Læreren tager ansvar for dét, der sker i klassen 

o En god disciplin i klassen vil give grobund for tryghed 

o Klassen laver sociale spilleregler, som løbende revurderes 

o Nærværende og lydhøre gårdvagter 

o Troværdige og lydhøre voksne, der siger fra over for dårlig opførsel og nedladende 

kommentarer 

VI HAR ALLE ET ANSVAR, OG VI KOMMER KUN MOBNINGEN TIL LIVS, 
HVIS VI GØR EN FÆLLES INDSATS! 
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o Legepatrulje 

o Klasseteamet er opmærksom på børnenes sociale trivsel 

o Emnet mobning indgår hvert år i arbejdet på alle klassetrin 

o Frikvarterspjece der beskriver det gode frikvarter på Skave Skole 

Børnehus 
o Pædagogerne arbejder ud fra: De Utrolige År (DUÅ):  

o DUÅ har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil både mellem børn og 

deres forældre og mellem børn og pædagoger/ lærere. Herigennem kan man fremme 

børns sociale kompetencer og deres evne til læring og selvregulering 

Ved mobning i klassen / gruppen 
 

o Vær opmærksom på børn, der skal støttes i at sige fra på andres vegne  

o Fællesskabet skal styrkes 

o Opbygge mod, selvværd og -tillid 

o At benytte sig af anti-mobbeprogram som ”Fri for Mobberi” 

Handleplan ved konstatering af mobning på Skave Skole og Børnehus 
 
I tilfælde af mobning tages der affære så tidligt som muligt. 

SKAL 

o Inddrage forældrene 
o Samtale med den mobbede 
o Samtale med mobberen 
o Klassemøde hvor problemet afdækkes  
o Møde med klassens lærer 
o Information af klassens lærere/kerneteam 
o Lave aftaler der afhjælper problemet 
o Opfølgningssamtaler med både den mobbede og mobberen  
o Handleplan og opfølgning 

KAN 

o Samtale med medløberne 
o Samtale med medløbernes forældre 
o Samtale med sundhedsplejerske og den mobbede 
o Samtale med sundhedsplejerske og mobberen 
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o Møde hvor den mobbede, mobberen og evt. forældre er til stede 
o Klasseforældreråd inddrages til f.eks. sociale arrangementer. 

Forældre og fagteam 
Orienteres via AULA eller der indkaldes til forældremøde 

Inspiration er hentet fra 
 

o Friformobberi.dk, Dcum.dk, Maryfonden.dk og Redbarnet.dk 
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