
SÅDAN BIDRAGER FORÆLDRENE

til en antimobbestrategi, der virker
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KORT OM FORLØBET FOR FORÆLDRE

HER FINDER I MERE INFORMATION

FORBEREDELSE

SÅDAN GIVER I JERES INPUT TIL  
ANTIMOBBESTRATEGIEN

INDLEDNING TIL FORÆLDRENE

INDHOLDSFORTEGNELSE
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3 DropMob – en antimobbestrategi der virker

I laver jeres handleplan via et forløb, hvor I drøfter forskellige spørgsmål med udgangspunkt i 
illustrationer af situationer, som forældre kan være i. Når I har lavet planen, afleverer I en kopi 
til den arbejdsgruppe, der står for at formulere antimobbestrategien. 
 
Målgruppe 
Det er forskelligt fra skole til skole, hvor mange forældre der bliver inddraget.  
Her er nogle eksempler på, hvem der kan bruge forældreværktøjet:

• Forældre i klasserne

• Kontaktforældre i klasserne

• De forældrevalgte i skolebestyrelsen.

Tidsforbrug 
DropMob anbefaler, at I afsætter 1-1½ time til at arbejde med forældreværktøjet. 

Jeres børns skole er i gang med at udvikle en antimobbestrategi, der skal beskrive, 
hvordan skolen forebygger og håndterer mobning. Som en del af arbejdet med at lave 
antimobbestrategien bliver skolens elever, forældre, personale, ledelse og skolebestyrelse 
inddraget, så de kan give deres perspektiver til strategien.  
 
Samarbejdet mellem skole og hjem har stor betydning, både når vi skal forebygge og håndtere 
mobning. Derfor er det vigtigt, at I som forældre giver jeres input til antimobbestrategien.

Som forældre giver I jeres input til antimobbestrategien ved at udvikle jeres egen handleplan 
mod mobning.  
 
Handleplanen tjener to formål:

1. At give forældrenes perspektiv på skolens arbejde med antimobning. Dette perspektiv bliver 
taget med i udviklingen af antimobbestrategien.

2. Forældrene får mulighed for at drøfte, hvordan de kan bidrage til at forebygge og håndtere 
mobning. 

INDLEDNING TIL FORÆLDRENE

KORT OM FORLØBET FOR FORÆLDRE

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

På Vinding Skole i Herning Kommune indkaldte de alle skolens kontaktforældre til en temaaften.  
Her informerede skolelederen om skolens arbejde med antimobbestrategien, og kontaktforældrene 
arbejdede med forældreværktøjet.

DropMob anbefaler, at I laver forældrenes 
handleplan i alle klasser. Det vil styrke både 
elevernes trivsel og skole-hjem-samarbejdet.
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Vælg en tovholder 
Der er behov for en tovholder, der forbereder og faciliterer forløbet for forældrene. Det 
kan være en af forældrene eller en af klassens fagpersoner, hvis I arbejder med værktøjet på 
klasseniveau. Arbejder I med værktøjet blandt kontaktforældrene eller i bestyrelsen, kan det 
også være bestyrelsesformanden. 
 
Klargør værktøjet

• Print materialerne fra www.redbarnet.dk/dropmob: 

 – 3 x illustration og kort (print i farver og dobbeltsidet, så der er en for- og bagside) 
 – ’Skabelon til forældrenes handleplan’.

• Klip kortene ud, og sortér dem efter den illustration, de hører til

Inddel i grupper 
Inddel forældrene i grupper af fire til seks personer.

FORBEREDELSE

1. Tovholderen præsenterer forløbet. 

2. Hver gruppe får tre til fire kort med spørgsmål, som I skal drøfte. På bagsiden af kortene 
finder I inspiration til jeres drøftelse. Til spørgsmålene hører desuden en illustration af en 
situation, som I kan komme i. Der er i alt tre illustrationer, så afhængigt af hvilke spørgsmål 
den enkelte gruppe får, skal I bruge flere illustrationer. 

3. Grupperne får 15 minutter til at drøfte hvert af kortene. Brug illustrationerne som 
inspiration til jeres drøftelse. I skal finde frem til de løsninger, der passer bedst til jer. 

4. Når I har arbejdet med spørgsmålene, fremlægger hver gruppe deres drøftelser for de 
øvrige forældre. 

5. Resultaterne af jeres drøftelser skriver I ind i ’Skabelon til forældrenes handleplan’. Hvis ikke 
alle forældre har deltaget i arbejdet, kan I med fordel dele planen med de øvrige forældre 
på forældreintranettet. I skal give en kopi af jeres handleplan til den arbejdsgruppe, der 
formulerer antimobbestrategien. Har I arbejdet på klasseniveau, så husk at skrive, hvilket 
klassetrin jeres børn går på. 

SÅDAN GIVER I JERES INPUT TIL  
ANTIMOBBESTRATEGIEN 

Når I skal skrive jeres drøftelser om at håndtere mobning ned, så skriv kun de resultater,  
som er af mere generel karakter. Fx om hvordan I vil kommunikere på tværs af forældre og med  
klassens fagteam, hvis der opstår mobning. I kan ikke diktere, hvordan den enkelte forælder skal  
håndtere mobning.

MOD
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Trivsel 
’Forældrefiduser’ giver forældre og skoler fiduser til et stærkt forældresamarbejde om klassens 
sammenhold. Materialet er udarbejdet af Det Kriminalpræventive Råd, Skole og Forældre og en 
række andre interessenter. Læs mere på www.foraeldrefiduser.dk. 
 
’Trivsel på spil’ er et materiale, der egner sig godt til forældremøder på mellemtrinnet og i 
udskolingen. Materialet sætter fokus på trivselsspørgsmål. Det er udarbejdet i et samarbejde 
mellem Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skoleelever og Skole og 
Forældre. Læs mere på www.skole-foraeldre.dk.  
 
Børns digitale liv 
Som forældre kan I få inspiration og vejledning til at tale med jeres børn om digital mobning 
og børnenes øvrige digitale liv på www.sikkerchat.dk: Se blandt andet ’Din digitale vejviser’. 
Sikkerchat.dk er en oplysningsside, der er udviklet af Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd.

HER FINDER I MERE INFORMATION
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