
SÅDAN BIDRAGER
SKOLEBESTYRELSEN

til en antimobbestrategi, der virker
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SKOLEBESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR
1. Nedsætte en arbejdsgruppe

2. Give skolebestyrelsens input til antimobbestrategien 

3. Inddrage forældre i udviklingen af antimobbestrategien 

4. Drøfte og godkende antimobbestrategien 

5. Føre tilsyn med antimobbestrategien 

INDLEDNING TIL SKOLEBESTYRELSEN   
  Hvor er I i DropMob-forløbet?

INDHOLDSFORTEGNELSE
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3 DropMob – en antimobbestrategi der virker

Jeres skole skal i gang med at udvikle en antimobbestrategi. Der er to helt grundlæggende 
forudsætninger for, at antimobbestrategien kommer til at virke:

1. At antimobbestrategien bliver en del af skolens hverdag

2. At elever, personale og forældre tager ejerskab for antimobbestrategien. 

Derfor anbefaler DropMob en udviklingsproces, der inddrager alle skolens parter, når I laver 
jeres antimobbestrategi. 

Hvor er I i DropMob-forløbet? 
I figuren kan I se de forskellige trin, der er i DropMob. Skolebestyrelsen har en central rolle i 
arbejdet med antimobbestrategien og er involveret i flere af trinnene. I har opgaver inden for og 
ansvar for de trin, der her er markeret med en firkant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det følgende vil vi lede jer igennem de ansvarsområder og opgaver, som skolebestyrelsen har.

INDLEDNING TIL SKOLEBESTYRELSEN

I kan undersøge om jeres antimobbestrategi består  
DropMobs kvalitetstjek på www.redbarnet.dk/dropmob.
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RESPEKT

Som skolebestyrelse har I det overordnede ansvar for, at skolen har en antimobbestrategi, på 
samme måde som I har ansvaret for skolens principper. Skoleledelsen har det administrative 
ansvar. Det betyder, at I sammen med skolelederen skal igangsætte arbejdet med DropMob.  
 
Som ansvarlige for antimobbestrategien har I mulighed for at påvirke udviklingen 
af antimobbestrategien ad flere omgange. Sammen med skoleledelsen sætter I de 
overordnede rammer for antimobbestrategien, I er involveret i udformningen af 
indholdet i antimobbestrategien, og det er jeres ansvar efterfølgende at føre tilsyn med 
antimobbestrategien.  
 
SKOLEBESTYRELSENS OPGAVER:

1. Nedsætte en arbejdsgruppe, der er tovholdere på udviklingen af antimobbestrategien

2. Give skolebestyrelsens input til antimobbestrategien

3. Inddrage forældre i udviklingen af antimobbestrategien

4. Drøfte og godkende antimobbestrategien

5. Føre tilsyn med antimobbestrategien

SKOLEBESTYRELSENS OPGAVER  
OG ANSVAR

1. Nedsætte en arbejdsgruppe 
I samarbejde med skolens ledelse nedsætter I en arbejdsgruppe, der er tovholdere på arbejdet 
med antimobbestrategien. 

Dropmob anbefaler, at I sammen med skoleledelsen laver et kommissorium, 
som arbejdsgruppen arbejder ud fra.

DropMob anbefaler, at I vælger en forælder fra skolebestyrelsen, som indgår 
i arbejdsgruppen.

I ’DropMob fra A-Å’ kan I læse, hvem DropMob anbefaler,  
arbejdsgruppen består af, og hvilke opgaver de har.  
I downloader ’DropMob fra A-Å’ på www.redbarnet.dk/dropmob.
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2. Give skolebestyrelsens input til antimobbestrategien 
Alle skolens parter giver deres input til antimobbestrategien ved hjælp af pædagogiske værktøjer. 
Det gælder også jer i skolebestyrelsen.  
 
I skal drøfte de overordnede linjer i antimobbestrategien på et bestyrelsesmøde. Derudover skal 
I drøfte, hvilken rolle og hvilket ansvar I mener, jeres skolebestyrelse har i skolens arbejde med 
antimobning. 

SÅDAN GØR I:

• Læg kortene på midten af bordet. 

• Vælg ét kort ad gangen, som I drøfter. Hvert kort har en forside med et hovedspørgsmål 
om antimobbestrategien eller skolebestyrelsens rolle i antimobbestrategien. På bagsiden 
står nogle ekstra spørgsmål, I også kan tage med i jeres drøftelser. Det er ikke sikkert, at I 
mener, jeres skolebestyrelse har en rolle i forhold til alle spørgsmålene. Det skal I heller ikke 
nødvendigvis have. Spørgsmålene fungerer som en støtte til jer i forhold til at få drøftet jeres 
input til antimobbestrategien. 

• Resultatet af jeres drøftelser skriver I ind i ’Skabelon: Skolebestyrelsens input til 
antimobbestrategien’. 

• Herefter giver I dokumentet til arbejdsgruppen. 

FORBEREDELSE

• Download og print ’Kort til skolebestyrelse’.  
I skal printe det dobbeltsidet, så kortene får en for- og bagside. 

• Klip kortene ud, inden I går i gang. 

• Download ’Skabelon: Skolebestyrelsens input til antimobbestrategien’, og hav den åben 
på en computer, så I kan notere jeres drøftelser.

I downloader alle værktøjer fra www.redbarnet.dk/dropmob. 
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3. Inddrage forældre i udviklingen af antimobbestrategien 
Arbejdsgruppen laver et forslag til, hvordan de vil inddrage forældrene i antimobbestrategien. 
Skolebestyrelsen godkender i samarbejde med skolelederen forslaget, hvis I er enige. 

4. Drøfte og godkende antimobbestrategien 
Når arbejdsgruppen har formuleret et udkast til antimobbestrategien, får I mulighed for at 
kommentere det og bede dem om at lave justeringer. Det samme gør repræsentanter for skolens 
øvrige parter.  
 
 
Vær opmærksom på, at I som skolebestyrelse har det sidste ord, når det gælder indholdet 
og ordlyden af skolens antimobbestrategi. Derfor er det jer, der skal godkende den endelige 
antimobbestrategi. 

5. Føre tilsyn med antimobbestrategien 
Skolebestyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med antimobbestrategien. ’Sådan fører I tilsyn’ er et 
værktøj, som hjælper jer med at føre tilsyn med antimobbestrategien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis der opstår mobbesituationer, som antimobbestrategien ikke giver svar på, eller hvis 
der bliver organiseret nye forebyggende og trivselsskabende tiltag på skolen, skal I sikre, at 
antimobbestrategien bliver revideret.

I kan læse, hvordan forældre kan blive inddraget i ’DropMob fra A-Å’.

I downloader ’Sådan fører I tilsyn’ fra redbarnet.dk/dropmob. Her finder I 
også ’Anmodning om redegørelse fra skolelederen’, som I kan bruge som en 
del af tilsynet.

På www.skole-foraeldre.dk kan I finde andre materialer, der er  
relevante for skolebestyrelser.
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