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3 DropMob – en antimobbestrategi der virker

Jeres skole er ved at udvikle en antimobbestrategi ved hjælp af DropMob. DropMob er et 
procesværktøj, der støtter jeres skole i at udvikle en antimobbestrategi, der virker. 

Antimobbestrategien kommer til at virke, fordi alle skolens parter bliver inddraget. Det er med 
til at sikre, at alle tager ejerskab for og har kendskab til antimobbestrategien. 

PERSONALETS OPGAVER I DROPMOB 
I figuren kan I se de forskellige trin, der er i DropMob, for at ende ud med en antimobbestrategi. 
Skolens personale har opgaver på de af trinnene, der her er markeret med en firkant.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det følgende vil vi lede jer igennem de opgaver, som personalet har i forbindelse med de fire 
første trin i DropMob.  

KORT OM DROPMOB

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

5. 
Før tilsyn med  

antimobbestrategien

1. 
Planlæg forløbet

2. 
Inddrag skolens  

parter i udviklingen 

3. 
Lav  

antimobbestrategien

4.  
Før  

antimobbestrategien 
ud i hverdagen
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RESPEKT
På skoler, der har tilknyttet en skolefritidsordning (SFO), indgår SFO’ens 
personale som en del af skolens personale.

DropMob anbefaler, at der sidder mindst én repræsentant fra skolens 
personale i arbejdsgruppen. Hvis skolen har tilknyttet en SFO, skal der  
også være en personalerepræsentant derfra.

I kan læse mere om DropMob i ’DropMob fra A-Å’, som I  
downloader fra www.redbarnet.dk/dropmob. 

I ’DropMob fra A-Å’ kan I læse, hvilke opgaver arbejdsgruppen har.

Trin 1: Planlæg forløbet 
Skolebestyrelsen og skoleledelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som er tovholdere på skolens 
arbejde med antimobbestrategien. Det er arbejdsgruppen, der planlægger forløbet med DropMob 
på skolen. 

Trin 2: Inddrag skolens parter i udviklingen 
Her bliver alle skolens parter, det vil sige elever, forældre, personale, ledelse og bestyrelse, 
inddraget i arbejdet med antimobbestrategien. Det er der flere grunde til. For det første 
fordi antimobbestrategien skal forholde sig til den virkelighed, der er på skolen. For det andet 
fordi inddragelse skaber ejerskab, og ejerskab blandt alle parter er vigtigt for at sikre, at 
antimobbestrategien bliver brugt.  
 
Som personale har I to til tre roller under dette trin i processen:

1. I skal facilitere, at eleverne giver input til antimobbestrategien gennem et undervisningsforløb, 
der varer et modul.

2. I skal selv give input til antimobbestrategien. Senere i denne vejledning kan I læse hvordan.  

3. Hvis jeres skoleledelse og -bestyrelse har besluttet, at skolen skal inddrage forældre gennem 
forældremøder i den enkelte klasse, er det jeres opgave at facilitere forældrenes forløb. 
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Trin 3: Lav antimobbestrategien 
Det er arbejdsgruppen, der formulerer antimobbestrategien. Når de har formuleret et udkast 
til antimobbestrategien, får blandt andet skolens medarbejderudvalg mulighed for at læse og 
kommentere det. Medarbejderudvalget skal sikre sig, at de kan genkende personalets input i 
antimobbestrategien.  
 
Trin 4: Før antimobbestrategien ud i hverdagen 
Som personale har I en afgørende rolle i at integrere antimobbestrategien i skolens hverdag.  
Det er jer, der har den største kontakt med både elever og forældre. Derfor er det også jer, der skal 
holde antimobbestrategien i live, så den ikke bliver et støvet dokument, der aldrig bliver brugt.  
 
Arbejdsgruppen laver et forslag til, hvordan antimobbestrategien skal blive forankret i jeres hverdag.

Vi vil nu beskrive, hvordan I giver jeres input til antimobbestrategien. 

Når I har lavet jeres handleplan, giver I en kopi af planen til arbejdsgruppen. 

Som personale på skolen og i SFO’en har I en vigtig rolle i  
udviklingen og gennemførelsen af antimobbestrategien.  
Det er jer, der kender eleverne og de episoder, der opstår 
i skoletiden. Og det er primært jer, der i sidste ende skal 
virkeliggøre antimobbestrategien i jeres hverdag med eleverne.  
 
Derfor er det afgørende, at I giver jeres input til, hvad 
antimobbestrategien skal indeholde. Det gør I ved at udarbejde 
personalets handleplan mod mobning.  
 
Handleplanen har to formål:

1. Den giver jer mulighed for at drøfte forebyggelse og håndtering 
af mobning fra et fagligt perspektiv. I får delt jeres viden og 
erfaringer med hinanden.

2. Den fungerer som jeres bidrag til antimobbestrategien.

PERSONALETS INPUT TIL  
ANTIMOBBESTRATEGIEN

Hos personalet medførte det 
(DropMob), at der kom godt 
gang i diskussionerne, og det 
samlede skolefokus på ma-
terialet medførte samtidig, 
at lærerne kunne drøfte det 
indbyrdes også i uformelle 

sammenhænge.”  
– Skoleleder

I kan også vælge at hænge jeres handleplan op i jeres personalerum.
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TRYGHED

ANSVAR

KORT OM FORLØBET 
I laver jeres handleplan på baggrund af et forløb, hvor I opstiller forskellige handlemuligheder i 
forhold til at forebygge og håndtere mobning. Forløbet er delt i tre dele:

1. Drøftelse i grupper

2. Præsentation af handlemuligheder

3. Drøftelse af handleplan i plenum.

Forløbets første del foregår i mindre grupper, hvor I drøfter to spørgsmål om jeres 
handlemuligheder i forhold til mobning. I anden del af forløbet præsenterer grupperne de 
handlemuligheder, I kan anvende i jeres hverdag, og I sætter dem ind i jeres handleplan. Forløbet 
bliver afrundet i tredje del, hvor I drøfter indholdet i jeres handleplan i plenum. 
 
Målgruppe  
Forløbet er målrettet personalet på skolen. Har jeres skole tilknyttet en SFO, vælger 
skoleledelsen, om SFO’ens personale indgår i dette forløb eller i forløbet, der er målrettet 
fritidshjem og -klubbers personale.  
 
Tidsforbrug  
DropMob anbefaler, at I afsætter mindst 1½ time til at arbejde med personalets handleplan på 
et personalemøde.

Afhængigt af størrelsen og organiseringen på jeres skole kan I gennemføre 
forløbet samlet for hele personalegruppen eller inddelt i afdelinger eller 
grundtrin (indskoling, mellemtrin og udskoling). 

AKTIVITET ARBEJDSFORM TID
1. Introduktion og inddeling i grupper Tovholder faciliterer 10 minutter

2. Drøftelse af spørgsmål Gruppe med fire deltagere 40 minutter

3. Præsentation af handlemuligheder Samlet personale 20 minutter

4. Personalets handleplan Samlet personale 20 minutter

Forløb i alt 90 minutter
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FORBEREDELSE 
Før I kan komme i gang med forløbet, skal I gøre jer nogle forberedelser:

• Læs ’Spørgsmål og svar om mobning’, som I downloader fra www.redbarnet.dk/dropmob, 
forud for jeres personalemøde.

• Vælg en tovholder, der fører personalet igennem forløbet, og som giver jeres handleplan til 
arbejdsgruppen. Det kan evt. være jeres repræsentant i arbejdsgruppen. 

• Inddel personalet i grupper af fire personer. 

GRUPPESAMMENSÆTNING

Når I deler jer i de grupper, I skal arbejde i, bør I overveje følgende:

• Ønsker I at styrke de eksisterende fagteams ved at lade dem være i gruppe sammen? 
På den måde kan de diskutere med udgangspunkt i deres fælles klasser.

• Ønsker I at inddele grupper på tværs af fagteams og klassetrin, således at deltagerne i 
grupperne kan finde inspiration i hinandens erfaringer fra forskellige klasser?

Klargør værktøjer 
 
 
 

• Print ’Kort med skoleforhold’. Ét print svarer til et sæt kort. I skal printe et sæt kort til 
hver gruppe. Sørg for at printe kortene i farver og dobbeltsidet, så kortene får en for- og 
bagside.

• Print ’Kort med spørgsmål’. Der er 15 forskellige spørgsmål.  
 
 
 

• Klip kortene ud, og sortér dem, så hver gruppe får et sæt kort og to spørgsmål.

• Hav dokumentet ’Skabelon til personalets handleplan’ åbent på en computer, så I kan samle 
op på jeres arbejde med det samme.

• Øvrige materialer, I skal have klar:

•  Skriveredskaber

•  Post-its eller et ekstra sæt af spørgsmålskortene til at skrive svar på

•  Tavle eller flipover, hvor I har skrevet overskrifterne fra jeres handleplan op

•  Elefantsnot.

 I downloader ’DropMob fra A-Å’ på www.redbarnet.dk/dropmob.

DropMob anbefaler, at I i den samlede personalegruppe får drøftet alle spørgsmålene.  
Derfor skal I fordele spørgsmålene mellem grupperne, så hver gruppe får to spørgsmål.
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DREJEBOG FOR FORLØBET 

HVAD GEMMER SIG BAG KORTENE?
En af korttyperne indeholder spørgsmål, I skal drøfte i gruppen. 
 
De øvrige kort indeholder forskellige forhold for en fiktiv skole,  
som I skal forestille jer, at I arbejder på, når I drøfter spørgsmålene.

1. Introduktion 
Tovholderen starter med at fortælle, hvad I skal i gang med: I skal finde frem til de gode metoder 
til at forebygge og håndtere mobning på skolen og i SFO’en. De gode metoder skriver I ind i 
personalets handleplan, der også fungerer som jeres input til indholdet i antimobbestrategien.  
 
Herefter inddeler tovholderen jer i grupper med fire personer i hver. Hver gruppe får et sæt kort 
og to spørgsmål. 
 
I skal fordele kortene i fire bunker efter farver og mønster. Teksten skal vende ned mod bordet.  
 
Bland hver enkelt kortbunke, før I starter. 

2. Drøftelse af første spørgsmål 
Tovholderen starter med at fortælle, hvad første gruppearbejde går ud på:  
 
Først skal I forestille jer, at I arbejder på en anden skole end jeres egen. De tre første kortbunker 
fortæller jer, hvilke forhold I har på skolen. Det kan fx være en stor skole på landet, hvor jeres 
klasse er blevet slået sammen med en anden klasse. Med det in mente skal I svare på spørgsmålet 
i den sidste kortbunke. Her er et eksempel på et spørgsmål: ’Hvordan kan du opbygge tolerance 
blandt eleverne i din klasse’? 

HVAD GØR I, HVIS SKOLEFORHOLDENE IKKE PASSER SAMMEN?

Det er meningen, at I potentielt får nogle lidt skæve kombinationer af skoleforhold.  
De opdigtede skoleforhold har til formål at inspirere jer til at tænke i andre baner, end I 
gør normalt. Måske åbner der sig nogle nye idéer, når I reflekterer over, hvilken betydning 
de forskellige forhold på skolen har for jeres handlemuligheder.  
Desuden tjener de forskellige kort det formål at gøre jer opmærksomme på forskellige 
faktorer, der kan være med til at påvirke mobbesituationer og jeres handlemuligheder.

ANSVAR
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SÅDAN GØR I: 
En af deltagerne i hver gruppe starter med at vende det øverste kort i alle bunkerne, så hele 
gruppen kan se, hvad der står på dem. Bagefter læser vedkommende kortene og får 30 sekunder 
til at give sit svar på spørgsmålet. Herefter får hver af de andre deltagere i gruppen 30 sekunder til 
at svare på spørgsmålet på skift. I skal ikke kommentere hinandens svar. Når I alle har givet jeres 
umiddelbare svar, har I ca. fem minutter til at diskutere dem og andre mulige svar, I kommer på. I 
bruger i alt ti minutter på at drøfte jeres handlemuligheder på en fiktiv skole. 
 
Herefter får I ti minutter til at drøfte, hvordan I vil besvare samme spørgsmål, men med de forhold, 
der er på jeres egen skole. Det kan være, at der er elementer fra første del af drøftelsen, som I kan 
lade jer inspirere af i jeres hverdag.  
 
Skriv de handlemuligheder, som I kan bruge i jeres hverdag, på bagsiden af det spørgsmålskort,  
som I svarer på. Hvis I har flere handlemuligheder, kan I skrive dem på ekstra spørgsmålskort eller 
Post-its.

SÅDAN GØR I: 
I vender et nyt kort i hver af de fire bunker.  
 
Brug samme fremgangsmetode som sidst, hvor I svarer på spørgsmålet en ad gangen i 4 x 30 
sekunder. Start med den deltager, der svarede sidst på første spørgsmål. Efter i alt ti minutter har I 
ti minutter mere til at drøfte spørgsmålet ud fra jeres egne skoleforhold.  
 
Igen skriver I de handlemuligheder, som I kan bruge i jeres hverdag, på bagsiden af det 
spørgsmålskort, som I svarer på.

DropMob anbefaler, at I er meget konkrete i jeres beskrivelser af 
handlingerne, og at I angiver, hvilke klassetrin man kan gennemføre 
handlingen på. Det vil få betydning for den arbejdsgruppe, der skal 
omsætte jeres handleplan til antimobbestrategien.

3. Drøftelse af andet spørgsmål 
Tovholderen sætter jer nu i gang med den anden drøftelse. I skal blive i de samme grupper og 
arbejde med de samme kort som før. Der er igen afsat 20 minutter til denne drøftelse. 

TRYGHED

ANSVAR

FÆ
LLESSKAB
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4. Præsentation af handlemuligheder 
 
 
 
 
 
 
Tovholderen samler nu gruppernes opmærksomhed mod en tavle, flipover eller lignende, hvor 
overskrifterne fra personalets handleplan er skrevet med rigelig plads imellem. 
 
Tovholderen beder hver gruppe om at præsentere de handlemuligheder, I har skrevet på 
kortene. I forbindelse med præsentationerne sætter grupperne ved hjælp af ’elefantsnot’ jeres 
handlemuligheder op på tavlen/flipoveren under den overskrift fra jeres handleplan, som jeres 
handlemuligheder giver input til. 

5. Personalets handleplan 
Når alle grupper har sat deres handlemuligheder ind i personalets handleplan, tager I en fælles 
drøftelse af handleplanen:

• Bliver I inspireret til at skrive flere ting ind i planen?

• Er der noget af det, der allerede står i planen, som, I ikke tror, virker?

• Kan I bruge handlingerne på flere eller andre klassetrin eller situationer end det, der først er 
blevet vurderet?

I afslutter hele forløbet med at sikre, at alle kan godkende personalets handleplan. En kopi af 
planen bliver herefter afleveret til arbejdsgruppen som jeres input til antimobbestrategien. 

Inden I går i gang med at samle op på gruppernes arbejde, vælger I  
en person, som skriver de kommende præsentationer og drøftelser ind i 
personalets handleplan på computeren.

Hvis nogle af jeres handlemuligheder er relevante at placere under flere 
overskrifter i handleplanen, må I skrive en kopi af kortet på et ekstra  
kort eller en Post-it og hænge det op.

MOD

RESPEKT


