
SÅDAN FØRER 
I TILSYN



2 DropMob – en antimobbestrategi der virker

MÅLET FOR TILSYNET

HVAD ER TILSYN?
Skolebestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med skolen for at sikre den bedst 
mulige skole for eleverne. Gennem tilsynet med antimobbestrategien får 
skolebestyrelsen indblik i, hvordan antimobbestrategien virker, og hvad der 
eventuelt skal gøres noget ved.

Det er afgørende at sætte et mål for jeres tilsyn med antimobbestrategien for at finde ud af, 
hvad tilsynet skal afdække. Det er nærliggende at have som mål, at antimobbestrategien virker 
efter hensigten. Tilsynet skal så afdække, hvordan status er i forhold til dette mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som forberedelse af tilsynet kan I formulere de spørgsmål, I vil have besvaret. 

Det kan fx være: 

• I hvilket omfang er antimobbestrategien kendt af elever, forældre og personale?

• I hvilket omfang forekommer der mobning på skolen?

• Gør skolen den relevante indsats for at forebygge mobning?

• Bliver tilfælde af mobning håndteret efter antimobbestrategien?

Det er derudover værd at spørge, om antimobbestrategien bygger på den nyeste viden om 
mobning. 

Her kan spørgsmålene være: 

• Følger vi den nyeste forståelse af mobning?

• Er de anviste handlinger i antimobbestrategien i overensstemmelse med det, forskningen 
peger på som virkningsfuldt? 

FÆ
LLESSKA

B
Tilsynet er  skolebestyrelsens  redskab til at holde øje 

med, at regler og retnings-
linjer bliver fulgt, og at skolen udvikler sig i den ønskede retning.

Med ’DropMobs Kvalitetstjek’ kan I undersøge, om jeres antimobbestrategi 
lever op til DropMobs succeskriterier for en virkningsfuld antimobbestrategi.   
I downloader ’DropMobs kvalitetstjek’ på www.redbarnet.dk/dropmob.

Læs mere om mobning i ’Spørgsmål og svar om mobning’, som I downloader  
fra www.redbarnet.dk/dropmob. 
 
På forskergruppen eXbus’ (Exploring Bullying in Schools) hjemmeside, 
www.exbus.dk, kan I også finde mere information om den nyeste viden  
om mobning.
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SKOLENS STATUS PÅ MOBNING
Når I fører tilsyn, kan I hente relevante oplysninger fra flere kilder. Her er forslag til, hvor I kan 
hente information om skolens status på mobning: 
 
Redegørelse fra skolelederen: Skolebestyrelsen kan bede skolelederen om en redegørelse ud 
fra det mål og de spørgsmål, I har formuleret for tilsynet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trivselsmålingen giver et billede af, hvordan det står til med elevernes trivsel. Målingen bliver 
gennemført hvert år på alle landets skoler.  
 
Trivselsmålingen indgår i kommunens kvalitetsrapport, og skolelederen formidler resultaterne 
ned til klasseniveau til skolebestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolens undervisningsmiljøvurdering er også relevant at tage med i jeres tilsyn. 
Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres mindst hvert tredje år og skal ifølge lovgivningen 
være tilgængelig for alle interesserede. 
 
Personalets arbejdspladsvurdering (APV) er også værd at tage med. Særligt den del, 
der handler om det psykiske arbejdsmiljø. Dels fordi der er sammenhæng mellem personalets 
arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø og mellem personalets relationer og elevernes 
relationer1, og dels fordi antimobbestrategien ikke kun omfatter eleverne, men også personalet. 
Skolelederen formidler APV’en til skolebestyrelsen.  
 

DropMob har lavet værktøjet ’Anmodning om redegørelse fra skolelederen’, 
som I kan tage udgangspunkt i. I downloader værktøjet på  
www.redbarnet.dk/dropmob. 
 
På www.skole-foraeldre.dk/redegorelse kan I læse mere om  
redegørelser fra skolelederen.

I kan se målingen af elevernes trivsel på skolen uden login på  
uvm.dk/skoletal. Her finder I også det samlede, landsdækkende resultat  
af trivselsmålingen under ’Rapporter’.
 
I ’DropMob fra A-Å’ under ’Planlæg forløbet’ kan I læse, hvilke spørgsmål  
fra trivselsmålingen vi anbefaler, at I fokuserer på i forhold til mobning. 
Download ’DropMob fra A-Å’ fra www.redbarnet.dk/dropmob. 

TRYGHED

1’Lærerens relationskompetence’, ph.d.-afhandling. Louise Klinge.
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Skolens tal for fx elevernes fravær rummer information, der er relevant i denne sammenhæng. 
Bed skolelederen om at redegøre for tallene. 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbagemeldinger fra elever, forældre og personale er væsentlige kilder. Det kan spænde 
fra enkeltstående tilkendegivelser, I får som forældre og medlemmer af skolebestyrelsen, eller 
det kan være resultater fra supplerende undersøgelser, I beder skolelederen om at iværksætte. 
Fx en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene om deres vurdering af deres børns trivsel. 
 
I kan også vælge at invitere nøglepersoner som fx kontaktforældre, skolens AKT-vejledere 
eller elevernes undervisningsmiljørepræsentanter med til et møde i skolebestyrelsen. Her kan de 
fremlægge, hvordan de oplever trivslen på skolen og vurderer omfanget af mobning på skole- og 
klasseniveau. I kan fx spørge: ”Hvis du kunne prioritere skolens indsats i forhold til mobning, 
hvordan ville det så se ud?” eller ”Når en elev henvender sig til en voksen om mobning, hvad sker 
der så?”

Statistikker kan rumme væsentlig information, men også faldgruber.  
Se mere om god praksis www.skole-foraeldre.dk/artikel/brug-af-data.

KONKLUSION OG HANDLING

OPFØLGNING

På baggrund af skolelederens redegørelse, information fra kilderne og drøftelse i 
skolebestyrelsen skal I konkludere på indsatsen. Først og fremmest i forhold til det spørgsmål I 
indledte tilsynet med.  
 
I må spørge jer selv, om antimobbestrategien virker efter hensigten, og hvordan I skal handle 
i forhold til denne vurdering. Sammen med skolelederen må I vurdere, om I skal revidere 
antimobbestrategien, eller om I skal styrke implementeringen. Det kan fx være gennem flere 
ressourcer til området, uddannelse af personalet eller en bedre formidlingsindsats.

 
 

Det er hensigtsmæssigt at følge op på de handlinger, I har besluttet at iværksætte. Sæt det på 
dagsordenen allerede til det næste møde i skolebestyrelsen. Det behøver ikke fylde meget, men 
det er med til at forebygge, at indsatser løber ud i sandet. 

DropMob anbefaler, at I sikrer en rutine i tilsynet med antimobbestrategien. Sæt det ind i en 
årsplan for arbejdet i skolebestyrelsen. Se eventuelt på, om der er en særlig rytme i de kilder, I 
gør brug af. Det kan fx være, I skal have tilsynet på dagsordenen hvert år i april eller maj, når 
resultaterne af den årlige trivselsmåling foreligger.
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