
DropMob fra A-Å

Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker
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DropMob er udviklet med hjælp fra:  
 
Nivå Skole og Børnehusene Nivå  
(Basen Fritidsklub, Galaxen Fritidshjem og Smilehullet Fritidshjem) 
 
Kokkedal Skole, Børnehusene Kokkedal  
(Kokkedal Fritidshjem og -klub) og Bøgegården
 
Vinding Skole og SFO
 
Sdr. Felding Skole og SFO
 
Auraskolen afd. Hjerting og SFO
 
Fortunaskolen afd. Gabelsvej og SFO.
 
Tak til alle elever, fagpersoner, ledere, forældre og bestyrelser. 
 
 
 
 
 
 
Udarbejdet af Naja Kinch Sohn/Red Barnet med bidrag fra Jon K. Lange/Red Barnet  
og Dorthe Sofie Emus. 
 
Tilsynsværktøjet til skolebestyrelsen er udviklet af Skole og Forældre. 
 
Design: Marianne Eriksen/Red Barnet
 
Foto og illustration i værktøj til 0.-2. klasse: Mette Frandsen og  
Pernille Ane Egebæk
 
Illustration i værktøj til forældre: Jon Skræntskov 
DropMob er et samarbejde mellem Red Barnet, Skole og Forældre, Esbjerg Kommune,  
Fredensborg Kommune og Herning Kommune. 
 
 
 
 
 
 
DropMob er udviklet med midler fra partnerskabspuljen under Sundheds- og Ældreministeriet.
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4 DropMob – en antimobbestrategi der virker

DropMob er et procesværktøj, der guider jeres skole hen imod at lave 
en antimobbestrategi, der virker. Har I allerede en antimobbestrategi, 
kan I bruge DropMob til at opdatere antimobbestrategien og sikre, at 
der kommer et endnu stærkere ejerskab for den på skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesværktøjet kan deles op i to kategorier: værktøjer til udvikling og værktøjer  
til inddragelse.  
 
Værktøjerne til udvikling bruger I til at lave jeres antimobbestrategi. De består af:

1. DropMob fra A-Å. 

2. Sådan laver I jeres antimobbestrategi.

3. Skabelon: antimobbestrategi.

4. Sådan fører I tilsyn med jeres antimobbestrategi.

5. Anmodning om redegørelse fra skolelederen.

6. Spørgsmål og svar om mobning.

7. DropMobs kvalitetstjek.

FÆ
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B

Mobning giver ar  på sjælen hos alle, der  er involveret. Med en antimobbestrategi  
tager skolen aktivt stilling til, 
hvordan I vil forebygge og  håndtere mobning  på skolen. 

HVAD ER DROPMOB?

Den trivselshandleplan, vi havde før,  
var ikke så konkret. Den nye antimob-

bestrategi er både mere konkret omkring 
den forebyggende del, og hvem der skal 

inddrages, hvis mobning forekommer.  
I den nye strategi er der også en konkret 

handleplan for, hvornår og hvordan  
forældrene skal inddrages.” 

– Lærer, 9. klasse

’DropMobs kvalitetstjek’ opstiller en række succeskriterier for en god antimobbestrategi. 
Når I bruger DropMobs værktøjer, bør jeres antimobbestrategi komme til at opfylde alle 
succeskriterierne. I downloader ’DropMobs Kvalitetstjek’ fra www.redbarnet.dk/dropmob.
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For at antimobbestrategien bliver godt funderet i skolens hverdag og for at skabe ejerskab for 
antimobbestrategien på hele skolen, anbefaler DropMob, at I inddrager alle skolens parter i 
udviklingen af antimobbestrategien. Derfor er der udviklet værktøjer til at inddrage alle skolens 
parter:

• Elever på hvert grundtrin

• Forældre

• Personale

• Ledelse

• Skolebestyrelse.

 
Værktøjerne inddrager alle parter igennem et forløb, hvor de drøfter, hvordan de hver 
især vil forebygge og håndtere mobning. Resultatet af drøftelserne fungerer som input til 
antimobbestrategien. På den måde laver I en demokratisk antimobbestrategi, hvor alle  
bliver hørt. Det øger sandsynligheden for, at antimobbestrategien efterfølgende bliver en  
integreret del af jeres hverdag. 

STRATEGI OG FORDYBELSE

DropMob tilbyder jer en strategisk proces, der fører til, at I får lavet en god 
antimobbestrategi. DropMob starter en refleksion om, hvad I i forvejen gør i forhold til 
mobning, og hvad I gerne vil gøre i fremtiden. Formålet med DropMob er meget konkret, 
nemlig at give de forskellige parter en stemme i antimobbestrategien. 

DropMob anbefaler, at I supplerer jeres arbejde med konkrete redskaber om mobning og 
trivsel, der opbygger jeres viden om emnet og arbejder mere i dybden. I de pædagogiske 
værktøjer henviser vi til de af Red Barnets og Skole og Forældres tilbud, som er relevante.

Download alle DropMobs værktøjer  
på www.redbarnet.dk/dropmob.  

FÆ
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DropMob har desuden værktøjer til  
fritidshjem og -klub.
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HVORFOR SKAL I HAVE EN  
ANTIMOBBESTRATEGI?
Fælles retning giver tryghed 
Red Barnet taler ofte med forældre, pædagoger og lærere, som er i tvivl om, hvordan de skal 
håndtere mobning. Det giver dem en utryghed ikke at vide, hvad de skal gøre. 
 
En antimobbestrategi sikrer, at skolens bedste praksisser i forhold til at forebygge og håndtere 
mobning bliver delt. Den udpeger jeres fælles retning i arbejdet mod mobning og bliver et sted, 
hvor alle kan finde svar på, hvad de skal gøre, når mobning opstår. Det giver tryghed til alle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny forskning          nye metoder 
Forskning i omkring mobning i grundskolen har gennemgået en kraftig udvikling de seneste ti 
år. Særligt har forskergruppen eXbus (Exploring Bullying in Schools) fra Danmarks Pædagogiske 
Universitet, Aarhus Universitet, gjort sig bemærket med en mobbeforståelse, der bryder 
med den meget udbredte forståelse af mobning som noget, der skyldes enkelte børns dårlige 
opdragelse eller aggressive karaktertræk. EXbus’ hovedpointe er, at mobning er en social 
dynamik, der opstår på grund af manglende tolerance og sammenhold i klassen. Mobning 
skyldes ikke onde børn, men onde mønstre.

FÆ
LLESSKA

B
 

Siden 2009 har  skoler været lovmæssigt  forpligtede til at have en  antimobbestrategi  som en del af deres  værdiregelsæt1.

Jeres arbejde med antimobbestrategien gør jer måske opmærksomme på områder, hvor I 
gerne vil opbygge mere viden. Det kan fx være, at eleverne bør vide mere om digital etik,  
eller at lærerne har brug for mere viden om fællesskabende didaktikker.

RE
SPEKT 

TRIVSEL  

ELLER MOBNING?

Mange skoler fokuserer på  

trivsel i stedet for mobning. Fokus på  

trivsel er en god prioritering, men det er  

ikke nok. Mobning er en alvorlig udfordring  

med særlige karakteristika, der skal tages  

hånd om. DropMob anbefaler derfor,  

at I forholder jer konkret  

til mobning. 

1Bemærkninger til Lov om Folkeskolens § 44, stk. 4
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Den nye forskning betyder, at vi skal bruge andre metoder end tidligere, når mobning opstår.  
Fx har det ikke nogen særlig effekt mod mobning at ”tage en alvorlig snak med dem, der har 
mobbet”, hvis denne handling står alene. Når mobning opstår på grund af manglende tolerance og 
sammenhold, skal vi håndtere mobning ved at opbygge trygge, tolerante fællesskaber.  
 
Derudover kan der være andre faktorer, som spiller ind på den konkrete mobbesag. Derfor  
kan det ikke udelukkes, at der er behov for at tage en snak med det enkelte involverede barn.  
Men hovedfokus bør være på fællesskabet.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fælles Mål 
Værktøjerne til eleverne er forankret i de nye forenklede Fælles Mål – særligt for undervisning i det 
obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Fagformålet med det 
obligatoriske emne er blandt andet, at eleverne udvikler kompetencer til at fremme trivsel og støtte 
den enkelte i udviklingen af deres identitet i samspil med andre. 

2Parentesmetoden, 2016. Helle Rabøl Hansen.

I kan læse mere om mobning i ’Spørgsmål og svar om mobning’, som I 
downloader fra www.redbarnet.dk/dropmob.  

MOD 

BEREDSKABSPLAN  

MOD MOBNING

Tænk på jeres antimobbestrategi 

som en beredskabsplan mod brand.  

Der er fokus på, hvad man gør for at  

undgå brand, og hvordan man slukker  

den.  På samme måde skal I have en  

beredskabsplan mod mobning, så I ved,  

hvad I kan gøre for at undgå  

mobning, og hvad I gør for at 

 stoppe mobning, når den  

opstår.

ANSVAR
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DROPMOB ER EN  
UDVIKLINGSPROCES
Skolen skal igennem en udviklingsproces, når I skal lave jeres antimobbestrategi. Det er 
skolebestyrelsen, der har ansvaret for, at skolen har i en antimobbestrategi. Men det er 
skolelederen, der har det administrative ansvar og dermed er ansvarlig for at sætte gang i 
udviklingen af jeres antimobbestrategi.  
 
Vi vil nu gennemgå de forskellige trin, der er i DropMob:

1. 
Planlæg processen

2. 
Inddrag skolens 

parter i
 udviklingen

3. 
Lav  

antimobbestrategien

4.  
Før  

antimobbestrategien 
ud i hverdagen

5. 
Før tilsyn med  

antimobbestrategien



9 DropMob – en antimobbestrategi der virker

1. PLANLÆG PROCESSEN 
 
Skolelederen nedsætter i samarbejde med skolens bestyrelse en arbejdsgruppe, der er 
tovholdere for arbejdet med antimobbestrategien. Skolelederen og skolebestyrelsen kan med 
fordel sætte de overordnede rammer for arbejdsgruppen i et kommissorium.   
 
Det er arbejdsgruppen, der står for at planlægge skolens arbejde med DropMob. Det er en 
fordel at planlægge forløbet i god tid, så I kan koordinere undervisningen af eleverne med 
afholdelse af møder for forældrene, personalet, ledelsen og skolebestyrelsen.

ARBEJDSGRUPPENS OPGAVER:

• Planlægger arbejdet med DropMob på skolen

• Samler input fra alle involverede til antimobbestrategien 

• Formulerer antimobbestrategien på baggrund af alle input

• Foreslår en plan for at få antimobbestrategien til at blive en del af skolens hverdag.

HVEM BESTÅR ARBEJDSGRUPPEN AF? 
 
Arbejdsgruppen bør bestå af repræsentanter fra:

• Elevråd

• Personalet på både skole og SFO (meget gerne en ressourceperson 
såsom AKT/LKT-vejlederen eller SSP-medarbejderen)

• Ledelsen

• Forældre (fx fra skolebestyrelsen).

Alle skolens parter bør være repræsenterede i arbejdsgruppen for at sikre, at 
alle bliver hørt. Samtidig er det afgørende, at arbejdsgruppen ikke er så stor, at 
den bliver uarbejdsdygtig, når den skal formulere antimobbestrategien. DropMob 
anbefaler derfor, at arbejdsgruppen udpeger to til tre personer, der er de primære 
penneførere på antimobbestrategien.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER TIL PLANLÆGNINGEN:

1. Hvordan klarede jeres skole sig i den nationale trivselsmåling – er der nogle årgange, 
der har brug for ekstra fokus?

2. Er der andre trivselsmaterialer, som I vil bruge sideløbende eller før, I arbejder med 
antimobbestrategien?

Ansvarlige: Skolebestyrelse, skoleleder og arbejdsgruppe
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RESPEKT

På nogle skoler har de valgt at afsætte en afgrænset periode på to til tre uger, hvor 
alle skolens parter gav deres input til antimobbestrategien. Det vil sige, at både elever, 
personale, ledelse, forældre og skolebestyrelse arbejdede med DropMob-værktøjerne  
inden for den afgrænsede periode.  
 
Denne tidsplan kræver stor planlægning, men har til gengæld flere fordele. De skoler, der 
har brugt metoden, fortæller, at det har skabt en særlig stemning af fællesskab på skolen 
at vide, at alle arbejder med det samme på samme tid. Derudover gør det arbejdet med at 
samle alle input sammen nemmere for arbejdsgruppen, når det er samlet over en kortere 
periode.

Resultatet af jeres trivselsmåling kan give jer et indblik i, hvordan trivslen er på skolen. 
Afhængigt af resultatet kan I overveje, hvilke initiativer I ønsker at iværksætte. Det kan 
fx være, at der er behov for en særlig indsats for 4. klasserne. Vær opmærksom på at få 
initiativerne med i jeres antimobbestrategi. Her kan I se, hvilke spørgsmål der er relevante i 
forhold til mobning: 
 
0.-3. klasse:

• Er du glad for din klasse? Da mobning ofte skyldes en intolerant klassekultur, er det 
værd at se på børnenes besvarelser af dette spørgsmål. 

• Føler du dig alene i skolen? I klasser, hvor der rapporteret om mobning, 
rapporteret der også om ensomhed. Ensomhed er både en konsekvens ved mobning 
for dem, der bliver mobbet, og for dem, der ser mobningen ske. Både ofrene for 
mobning og tilskuerne til mobning ’vælger’ ensomheden – at være alene – for at 
beskytte sig mod potentiel mobning. 

• Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?

• Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?

• Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? I Red Barnet bliver der 
skelnet mellem drilleri for alvor og drilleri for sjov i 0.-2. klasse. Mobning som begreb er 
vanskeligt at forstå  for de yngste elever. Drilleri for sjov fører børn tættere sammen. 
Alle involverede er glade og synes, det er sjovt. Drilleri for alvor skaber afstand mellem 
børn. Det barn, det går ud over, synes ikke, det er sjovt. Dette spørgsmål er det 
tætteste, man kan komme på en statistik om mobning for yngste elever.  

• Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? Frygten for at blive 
dømt ude af fællesskabet er en af konsekvenserne ved mobning. Det er derfor relevant 
at se på, om eleverne er bange for at blive udstillet.

NATIONAL TRIVSELSMÅLING
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4.-9. klasse: 

• Er du glad for din klasse?

• Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.

• Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.  
Dette spørgsmål kan give svar på, om eleverne har mod til at sige fra over  
for mobning. 

• Føler du dig ensom?

• Er du bange for at blive gjort til grin i klassen?

• Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 
Utryghed er en konsekvens af mobning, der rammer alle i en klasse med mobning – 
både dem, der bliver mobbet, dem, der mobber, og dem, der er vidne til det.  

• Er du blevet mobbet i dette skoleår?

• Har du selv mobbet nogen i dette skoleår?

• De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme.

• Andre elever accepterer mig, som jeg er.  
Manglende tolerance er en af hovedårsagerne til, at mobning opstår. Det kan derfor 
være relevant at se på, om eleverne føler sig accepterede.

NATIONAL TRIVSELSMÅLING

TRYGHED

FÆ

LLESSKAB

ANSVAR
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Skolens parter bliver inddraget ved hjælp af de pædagogiske værktøjer, der passer til hver enkelt 
målgruppe. Overordnet følger de samme koncept for at sikre sammenhæng og overblik:

Alle gennemgår et forløb på omkring 1½ time, hvor de giver deres input til antimobbestrategien. Det 
gør de ved at lave en handleplan mod mobning ud fra deres eget perspektiv. Handleplanerne udgør 
grundlaget, som antimobbestrategien bliver lavet ud fra. 

DropMob anbefaler, at I starter med at inddrage eleverne, da personalet dermed kan lade 
sig inspirere af de samtaler, de har haft med eleverne, når de drøfter deres egne input i 
personalegruppen.

Download alle værktøjerpå  
www.redbarnet.dk/dropmob.  

2. INDDRAG SKOLENS PARTER I UDVIKLINGEN  
 
Alle skolens parter skal have mulighed for at give deres input til antimobbestrategien. Det gør 
antimobbestrategien nærværende og realistisk. Derudover skaber processen et nødvendigt 
ejerskab for antimobbestrategien. Og det skaber bedre grobund for, at antimobbestrategien 
bliver brugt. 

Det, at der ligger et koncept, vi kan køre 
af med eleverne, var en stor lettelse. Hos 
personalet medførte det også, at der kom 
godt gang i diskussionerne, og det samlede 
skolefokus på materialet medførte samti-
dig, at lærerne kunne drøfte det indbyrdes 

også i uformelle sammenhænge.” 
– Skoleleder
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MOD

Værktøjet laver et skel mellem 2. og 3. klasse.  
Det skyldes, at Red Barnet ikke bruger ordet 
mobning før i 3. klasse. Værktøjet til 0.-2. klasse 
bruger i stedet begrebet ’drilleri for alvor’. 

Fagpersonen i 3. klasse må vurdere, om klassen 
skal arbejde med værktøjet til 0.-2. klasse eller 
3.-6. klasse.

Eleverne 
DropMob anbefaler, at alle klasser får mulighed for at give deres input til antimobbestrategien.  
I kan gøre det klassevis eller på tværs af årgange.  
 
De pædagogiske værktøjer til eleverne er differentieret efter grundtrin, så der samlet er tre 
værktøjer. 

I skal afsætte mindst et modul til undervisningen, som med fordel kan være en del af den 
understøttende undervisning. Undervisningen er forankret i de nye forenklede Fælles Mål.  
 
Undervisningen bliver afsluttet med, at hver klasse eller årgang laver en handleplan mod mobning. 
Elevrådsrepræsentanten i hver klasse afleverer planen til arbejdsgruppen. 

INDDRAG ELEVRÅDET 
En anden mulighed er dog også, at elevrådsrepræsentanterne tager handleplanerne med 
på et elevrådsmøde. Her skriver elevrådet dem sammen til en handleplan for hver årgang 
eller hvert grundtrin. Elevrådet afleverer de nye handleplaner til arbejdsgruppen i stedet 
for hver enkelt klasses planer.  
 
Fordelene ved denne metode er, at elevrådet tager ejerskab for den samlede elevgruppes 
input til antimobbestrategien, og at mængden af handleplaner, som arbejdsgruppen 
modtager fra eleverne, bliver begrænset. 

Værktøjer til 0.-2. klasse:

• Sådan bidrager 0.-2. klasse

• 2 x billeder

• Skabelon til handleplan

Værktøjer til 3.-6. klasse:

• Sådan bidrager 3.-6. klasse

• Cases

• Kort

• Skabelon til handleplan

Værktøjer til 7.-10. klasse:

• Sådan bidrager 7.-10. klasse

• Cases

• Kort

• Skabelon til handleplan
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Forældrene 
Arbejdsgruppen kommer med et forslag til, i hvilket 
omfang de vil inddrage forældre i antimobbestrategien. 
Skolebestyrelsen og skolelederen godkender forslaget. 
 
I kan fx bruge værktøjet til forældrene: 

• på et forældremøde i klasserne

• blandt kontaktforældre i hver enkelt klasse

• blandt kontaktforældre på tværs af klasser

• ved at afholde en temaaften for interesserede forældre 
på skolen. 

 
 
 
 
 
 
 
Skolens personale 
Skolens personale giver deres input til antimobbestrategien 
på et personalemøde. Her får de mulighed for at 
dele erfaringer og viden om arbejdet med mobning. 
Skolefritidsordningens personale kan vælge desuden at 
bruge værktøjet målrettet fritidshjem og -klubber. 
 
 
 
 
 
Skoleledelsen 
Skoleledelsen drøfter de overordnede linjer i 
antimobbestrategien og giver deres input på et 
ledelsesmøde. 

 

På Vinding Skole i Herning Kommune valgte de at samle alle kontaktforældre til et 
aftenarrangement på skolen, hvor de arbejdede med værktøjet.

Værktøjer:

• Sådan bidrager forældrene

• 3 x illustration og kort

• Skabelon til forældrenes  
handleplan

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Værktøjer:

• Sådan bidrager skolens  
personale

• Kort til skolens personale

• Skabelon til personalets 
handleplan

 
 
 
Værktøjer:

• Sådan bidrager skoleledelsen

• Kort til ledelsen

• Skabelon: Ledelsens input til 
antimobbestrategien
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Skolebestyrelsen 
Skolebestyrelsen giver deres input til antimobbestrategien 
på et bestyrelsesmøde.  
 
DropMob anbefaler, at skolebestyrelsen afsætter 45 
minutter til at drøfte antimobbestrategiens overordnede 
linjer.

Skolens fritidsinstitutioner  
 
 
 
 
 
 
 
Har skolen tilknyttet en skolefritidsordning (SFO), laver I en fælles antimobbestrategi. SFO’er er 
integrerede i skolens liv og indgår derfor i DropMob ligesom resten af skolen. 
 
Skoler, der har tilknyttet fritidshjem og -klubber, laver hver deres antimobbestrategi.  
Her skal I være opmærksomme på at have et tæt samarbejde, hvor I orienterer hinanden om  
jeres antimobbestrategier og skriver ind i hver jeres strategi, hvordan I arbejder sammen  
mod mobning. 

Værktøjer:

• Sådan bidrager  
skolebestyrelsen

• Kort til skolebestyrelsen

• Skabelon: Skolebestyrelsens  
input til antimobbestrategien

DropMob anbefaler, at I samarbejder med de fritidsinstitutioner, som er tilknyttet jeres 
skole, om at lave jeres antimobbestrategi. Det skaber den bedste og mest sammenhængende 
strategi i forhold til at beskytte børn mod mobning.

SFO’er kan med fordel også anvende de værktøjer, der er målrettet fritidshjemmenes og 
-klubbernes personale og børnegruppe.

Fritidshjem og -klubber kan downloade værktøjer, der støtter dem i at lave en 
antimobbestrategi på www.redbarnet.dk/dropmob.  
Der er værktøjer målrettet børnene, forældrene, personalet og ledelsen.
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Arbejdsgruppen formulerer antimobbestrategien 
Det er arbejdsgruppen, der formulerer antimobbestrategien. Det gør I på baggrund af de input, 
I har fået fra skolens parter i form af deres handleplaner. Arbejdsgruppens opgave er at trække 
den røde tråd igennem de indsatser, som skolen gerne vil beholde eller iværksætte for at styrke 
fællesskaber og håndtere mobning.  
 
 
DropMob har udviklet en skabelon og en vejledning, som I kan bruge til at lave 
antimobbestrategien. Derudover kan I undersøge, om jeres antimobbestrategi lever op til 
DropMobs kvalitetstjek. I downloader alle værktøjerne på www.redbarnet.dk/dropmob.

Antimobbestrategien bliver sendt i høring 
Når arbejdsgruppen har formuleret første udkast 
til antimobbestrategien, skal I sikre, at alle, der 
har givet input, stadig kan genkende sig selv i 
antimobbestrategien.  
 
Derfor skal arbejdsgruppen give repræsentanter fra 
de forskellige parter på skolen mulighed for at læse 
strategien igennem og give deres kommentarer.  
 
I boksen til højre kan I læse, hvem DropMob anbefaler, 
at I sender antimobbestrategien i høring hos.   
 
Efter antimobbestrategien har været sendt i høring, kan 
der være nogle justeringer, som arbejdsgruppen skriver 
ind i antimobbestrategien.  

Skolebestyrelsen godkender antimobbestrategien 
Det er skolebestyrelsen, der har det øverste ansvar for skolens antimobbestrategi. Derfor er det 
dem, der godkender den endelige antimobbestrategi på et bestyrelsesmøde.

3. LAV ANTIMOBBESTRATEGIEN 
 
Der er tre trin, I skal gennemgå for at lave jeres 
antimobbestrategi:

1. Arbejdsgruppen formulerer antimobbestrategien.

2. Antimobbestrategien bliver sendt i høring.

3. Skolebestyrelsen godkender antimobbestrategien.

Ansvarlige: Skolebestyrelsen og 
arbejdsgruppen 
 
Værktøjer: 

• Skabelon til antimobbestrategien

• Sådan laver I jeres antimobbestrategi

• DropMobs kvalitetstjek

Antimobbestrategien bliver sendt 
i høring hos: 

• Elevråd

• Medarbejderudvalg

• Ledelse

• Evt. kontaktforældre

• Skolebestyrelse
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4. FØR ANTIMOBBESTRATEGIEN UD I HVERDAGEN  
 
Arbejdsgruppen laver et forslag til, hvordan antimobbestrategien skal blive en del af hverdagen. 
Skolelederen godkender forslaget og iværksætter det. 
 
I skal tage stilling til to ting:

1. Hvordan antimobbestrategiens indhold kan blive forankret i skolens hverdag

2. Hvordan I kan formidle antimobbestrategiens indhold, så alle kender til den.

 
 
I ’Sådan’ laver I jeres antimobbestrategi’ kan I se forslag til både forankring og formidling af 
antimobbestrategien.

5. FØR TILSYN MED ANTIMOBBESTRATEGIEN 
 
Skolebestyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med antimobbestrategien, ligesom den skal med 
skolens øvrige virksomhed. DropMob har udviklet et værktøj, som hjælper skolebestyrelsen med 
at føre tilsyn med antimobbestrategien. Værktøjet gør skolebestyrelsen opmærksom på, hvilke 
kilder den kan bruge til at indsamle viden om, hvordan det går med trivslen og antimobning på 
skolen.  
 
Hvis der opstår mobbesituationer, som antimobbestrategien ikke giver svar på, eller hvis der 
bliver organiseret nye forebyggende og trivselsskabende tiltag, skal skolebestyrelsen sikre, at 
antimobbestrategien bliver revideret.

Ansvarlige:  
Skoleledelsen og arbejdsgruppen  
Deltagere:  
Alle

Ansvarlig: Skolebestyrelsen  
Deltagere: Skolelederen 
Værktøj: 

• Sådan fører I tilsyn

• Anmodning om redegørelse  
fra skolelederen




