SÅDAN LAVER I JERES
ANTIMOBBESTRATEGI

FORBEREDELSE
HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN?
Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem,
der skal godkende indholdet af antimobbestrategien. Skolelederen har ansvaret for, at
antimobbestrategien bliver fulgt.
DropMob anbefaler, at skolebestyrelsen og skolelederen nedsætter en arbejdsgruppe, der
formulerer antimobbestrategien. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra skolens
ledelse, personale, forældre og elevråd.

Før I går i gang med at formulere antimobbestrategien, modtager arbejdsgruppen input til
strategien fra alle skolens parter:

• Elever på alle klassetrin (eller fra elevrådet, hvis de har samlet elevernes input)
• Personalet
• Forældrene
• Ledelsen
• Skolebestyrelsen.
Eleverne, forældrene og personalet giver deres input i form af handleplaner. Skolebestyrelsen
og ledelsen giver deres input i en anden form. Alle har taget konkret stilling til, hvordan de vil
forebygge og håndtere mobning.

Skolens parter giver deres input ved hjælp af pædagogiske værktøjer til
inddragelse, som I downloader fra www.redbarnet.dk/dropmob.

Arbejdsgruppens opgave er at trække den røde tråd igennem inputtene. Det er ikke meningen,
at I skal skrive alle input direkte ind i antimobbestrategien. I skal finde de overordnede linjer og
komme med konkrete eksempler.

ET EKSEMPEL:
I kan se i mellemtrinnets handleplaner, at eleverne er optagede af spilleregler på de sociale
medier. Derfor undersøger I muligheden for at indføre undervisning om internet-etik for alle
klasser på mellemtrinnet. Er det en mulighed, skriver I det ind i antimobbestrategien.
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DROPMOBS SKABELON TIL
ANTIMOBBESTRATEGIEN
I kan med fordel bruge DropMobs skabelon til jeres antimobbestrategi.
I downloader skabelonen på www.redbarnet.dk/dropmob.

Nu bliver det beskrevet, hvordan I laver jeres antimobbestrategi med hjælp fra DropMobs
skabelon.
Antimobbestrategien indeholder følgende elementer, som I skal tage stilling til:

• MÅLET MED ANTIMOBBESTRATEGIEN
• FOREBYGGELSE AF MOBNING
• HÅNDTERING AF MOBNING
• FORANKRING
• DATO OG NÆSTE REVIDERING

Den gode antimobbestrategi:
I kan bruge tjeklisten ’DropMobs kvalitetstjek’ til at undersøge,
om jeres antimobbestrategi lever op til DropMobs anbefalinger.
I downloader tjeklisten på www.redbarnet.dk/dropmob.

MÅLET MED ANTIMOBBESTRATEGIEN
Her skal I skrive, hvad I overordnet vil opnå med jeres antimobbestrategi.
I kan overveje, om I vil følge op på arbejdet med antimobbestrategien ved at sætte nogle
succeskriterier for jeres indsats mod mobning.
Det er også en mulighed at reflektere over, om målet med jeres antimobbestrategi hænger
sammen med øvrige målsætninger, politikker eller værdier på skolen.

DropMob anbefaler, at I bruger den nationale trivselsmåling som pejlemærke.

FOREBYGGELSE AF MOBNING
Det bedste middel mod mobning er trygge, tolerante børnefællesskaber. Når der er sammenhold
og forståelse for hinanden i en børnegruppe, har mobningen svært ved at opstå.
Som forebyggelse af mobning bør skolen lave fællesskabsopbyggende aktiviteter – også som en
del af den almindelige undervisning.
Forslag til overvejelser om forebyggelse:

• Hvilke aktiviteter kan I lave med klasserne, som styrker deres sammenhold og tolerance?
• Hvordan kan I tilrettelægge undervisningen, så den også støtter eleverne i at opbygge
fællesskaber (fællesskabende didaktik1)?

• Hvordan kan I opbygge fællesskaber på tværs af klasser og årgange?
• Hvordan kan I styrke samarbejdet mellem skolen og fritidsinstitutionerne?
• Hvordan kan I involvere forældrene?

Fællesskabende didaktik er en god forebyggende metode. Det kan være at sammensætte
arbejdsgrupper med øje for det sociale, bede eleverne skrive stil om fællesskaber, diskutere
venskab på engelsk osv.
Derudover er klasseekskursioner, lejrture og fælles arrangementer på skolen meget
trivselsfremmende.

R

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

1’

Parentesmetoden’, 2016. Helle Rabøl Hansen.
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Skema med forebyggende aktiviteter
I skal skrive skolens forebyggende aktiviteter ind i skemaet, som er vist nedenfor.

Første lodrette kolonne er opmærksomhedspunkter i forhold til jeres aktiviteter. I kan vælge
at bruge dem som inspiration, I kan slette dem og skrive frit, eller I kan skrive jeres egne
fokusområder ind. I anden kolonne skriver I de aktiviteter, som I vil lave for at forebygge
mobning og opbygge trygge, tolerante børnefællesskaber på alle årgange. De næste to kolonner
gør det tydeligt, hvem der deltager i hver enkelt aktivitet, og hvem der har ansvaret for at
gennemføre aktiviteten. Deltagerne er både dem, der udfører aktiviteten, og dem, der er
målgruppe for aktiviteten. Se eksemplet nedenfor. I sidste kolonne skriver I, hvornår og hvor ofte
aktiviteten bliver gennemført. Er det fx en årligt tilbagevendende aktivitet eller hver onsdag i
spisefrikvarteret?

ET EKSEMPEL:
Skolen har uddannet en legepatrulje, som igangsætter lege i frikvartererne. Deltagerne
i aktiviteten er de 5. -klasseelever, som er blevet uddannet som legepatrulje, og de
indskolingselever, som deltager i legene. Den ansvarlige er den fagperson, der koordinerer
aktiviteten.
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HÅNDTERING AF MOBNING
De fleste skoler vil på et eller andet tidspunkt have børn, der føler sig mobbet. Derfor er det
afgørende, at alle skolens parter ved, hvad de skal gøre, når mobning opstår.
Når mobning opstår, bliver vi ofte optagede af de direkte involverede
børn i situationen. Det skal vi også – vi skal drage omsorg for dem
og forstå de positioner, som børnene har fået i mobningen.
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Tre hovedpointer, når I håndterer
mobning:
1. Undgå definitionsdiskussioner
2. Iværksæt initiativer over for klassen
3. Støt de direkte involverede i
processen

Forslag til overvejelser om håndtering:
• Hvordan kan I opbygge et tolerant
fællesskab i klassen?
• Hvordan kan I udfordre de mønstre, der
er i klassen?
• Hvordan kan I støtte de elever, der er
ramt af mobningen, så de ikke bliver
yderligere udstillet, imens I håndterer
situationen?

Vær opmærksom på, at der ikke findes én måde at håndtere mobning på. Det vil altid være
afhængigt af den aktuelle situation og børnegruppe.
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Når I håndterer mobning, er det vigtigt, at I både forholder jer til hele børnegruppen og de
direkte involverede parter. Hvis I blot iværksætter tiltag over for den, der er blevet mobbet
og dem, der har mobbet, vil mobningen ikke stoppe. I nogle tilfælde vil mobningen endda
blive forværret. I bør primært håndtere mobning ved at styrke børnegruppens tolerance og
sammenhold.
Det kan have stor gavnlig effekt at inddrage relevante nøglepersoner i håndteringen af
mobning, fx forældre, AKT-vejledere eller SSP-medarbejdere (særligt i forhold til mobning
på digitale medier).

Skema med håndterende aktiviteter
De handlinger og aktiviteter, I iværksætter på skolen, når der opstår mobning, skriver I ind i
skemaet, som er vist nedenfor.

MOD

Første kolonne er forslag til fokusområder, I kan vælge at bruge som inspiration. De næste
tre kolonner udfylder I på samme måde som i skemaet med de forebyggende aktiviteter. Vær
opmærksom på at skrive, hvem I vil inddrage, når I håndterer mobning, fx klassens forældre,
fagteam eller AKT-vejleder. I den sidste kolonne skriver I, hvordan der bliver fulgt op på
aktiviteterne, og hvor hurtigt I laver en opfølgning.
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FORANKRING
Antimobbestrategier ender ofte i bunden af en skuffe og mister relevansen for jer, der skal bruge
dem. For at antimobbestrategien får en positiv effekt, skal den være brugbar i jeres hverdag.
Under overskriften ’Forankring’ skriver I, hvordan I vil gøre antimobbestrategien til en del af
jeres hverdag.
I skal tage stilling til to ting:
1. Hvordan kan antimobbestrategiens indhold blive forankret i skolens hverdag?
2. Hvordan kan I formidle antimobbestrategiens indhold, så alle kender til den?

FORSLAG TIL FORANKRING
• Det bliver skrevet ind i årsplaner for alle klasser, hvordan der løbende bliver sat fokus
på trivsel og antimobning.
• Skolen afholder hvert år Trivselsdagen den første fredag i marts, hvor der bliver sat
fokus på at skabe trygge fællesskaber på tværs af hele skolen.
• Klassens fællesskab er fast emne på forældremøder.
• Skolens kontaktforældre laver årshjul for sociale og fællesskabsopbyggende aktiviteter
for klassen og forældrene.
• Hvert år opdaterer hver enkelt klasse deres handleplan mod mobning for at sikre, at
deres aftaler forholder sig til deres aktuelle hverdag og udviklingsniveau.
• Klassens fællesskab er fast emne på møder i skolens fagteams.
• Find selv på flere …

8 DropMob - en antimobbestrategi der virker

FORSLAG TIL FORMIDLING AF ANTIMOBBESTRATEGIEN
• Skolelederen er forpligtet til at informere om antimobbestrategien som en del af skolens
værdiregelsæt hvert år ved skoleårets start1.
• Lav pixi-udgave af antimobbestrategien, som skrives på en plakat og hænges op på skolen.
• Antimobbestrategien bliver gjort tilgængelig på skolens hjemmeside.
• Forældre til nye elever på skolen får tilsendt antimobbestrategien, når eleven starter.
• Lav en ’mobbefri gang’ el. lign., hvor alle parters planer mod mobning bliver hængt op
sammen med skolens antimobbestrategi.
• Find selv på flere …

DATO OG NÆSTE REVIDERING
Antimobbestrategien bliver bedst, hvis I løbende opdaterer den. Afslut jeres antimobbestrategi
med at skrive datoen for godkendelsen af jeres antimobbestrategi. DropMob anbefaler, at I
aftaler, hvornår I vil tage antimobbestrategien op til revision.

Husk, at der jo hvert år starter nye elever og forældre, og at der hele tiden sker en udvikling i,
hvordan eleverne er sammen, fx på nye sociale platforme. Derfor kan der hurtigt opstå behov
for en revidering af antimobbestrategien.
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Bekendtgørelse om fremme af god orden i skolen § 1.
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