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3 DropMob – en antimobbestrategi der virker

INDLEDNING TIL PÆDAGOGERNE

Jeres fritidshjem, fritidsklub eller skolefritidsordning (SFO) er i gang med at udvikle en 
antimobbestrategi – måske i samarbejde med den skole, I er tilknyttet. For at lave den bedste 
antimobbestrategi skal I inddrage børnene i processen, ved at de laver deres egen handleplan 
mod mobning. Handleplanen har to formål: 

1. Arbejdet med handleplanen får børnene til at sætte fokus på forebyggelse og håndtering af 
mobning.

2. Handleplanen fungerer som børnenes bidrag til antimobbestrategien. 

Når børnene har lavet deres handleplan mod mobning, skal repræsentanter blandt børnene (med 
støtte fra jer) give en kopi af planen til den arbejdsgruppe, der er nedsat i fritidshjemmet, -klubben 
eller SFO’en til at formulere antimobbestrategien.
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Hvorfor  inddrage børnene i antimobbestrategien? Børn er eksperter i deres eget liv 
  Der er stor forskel på, hvilke mobbesitua-

tioner børnene oplever, afhængigt af deres 

alder. Og der er forskel på, hvordan  
eleverne foretrækker at håndtere  

udfordringer i deres liv.   I skal derfor inddrage eleverne,  
når I undersøger, hvordan I bedst  

muligt forebygger og griber  
ind over for mobning.

DropMob anbefaler, at I hænger handleplanen op i fritidshjemmet, 
-klubben eller SFO’en, så I dagligt bliver mindet om, hvordan I styrker 
fællesskabet og undgår mobning. 
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ANSVAR

RESPEKT

MOD
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FÆ
LLESSKAB

MOBNING OG  

DRILLERI FOR ALVOR 

 

Ordet mobning kan være vanskeligt at forstå for de mindste  

børn i SFO’en og fritidshjemmet. I stedet kan I bruge ord, som  

børnene kan relatere til: 

’Drilleri for sjov’

Når vi driller hinanden for sjov, har vi det sjovt sammen og griner.  

Vi kommer tættere på hinanden. 

’Drilleri for alvor’

Hvis vi driller for alvor, gør vi hinanden kede af det. Vi skubber  

hinanden væk – ud af fællesskabet.

Anbefalinger

DropMob anbefaler, at I bruger betegnelsen ’drilleri for alvor’, når I  

snakker med børn fra 0. til 2. klasse. Samtidig anbefaler vi, at I siger  

mobning, når I snakker med de ældre børn.

Handleplan for fællesskab

For at undgå ordet mobning over for de mindste børn kan I vælge  

at  

lave en handleplan for fællesskab i stedet for en handleplan  

mod mobning.

KORT OM FORLØBET
Børnene laver deres handleplan mod mobning på baggrund af et forløb, hvor de vælger mellem 
forskellige aktiviteter, der har fokus på mobning eller fællesskab.  
 
De fleste af aktiviteterne fører til, at børnene laver produkter, der indeholder deres konkrete 
bud på, hvordan man kan styrke fællesskabet eller håndtere mobning i fritidshjemmet, -klubben 
eller SFO’en. De andre aktiviteter har i højere grad til formål at skabe fællesskaber med plads 
til alle. Alle aktiviteterne er med til at danne et billede af, hvad børnene tænker om mobning og 
fællesskab generelt.  
 
Selve handleplanen bliver samlet af en pædagog eller af et antimobbepanel blandt børnene med 
støtte fra en pædagog.
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Målgruppe 
Forløbet er målrettet børn i fritidshjem, -klub og SFO. Fremgangsmåden er den samme for alle. 
I tilpasser forløbet til de forskellige aldersgrupper ved at udvælge de aktiviteter fra ’DropMobs 
aktivitetskatalog’, som passer bedst til jeres børn.  
 
DropMob anbefaler, at I samler så mange børn som muligt om de forskellige aktiviteter, så  
forløbet bliver et fælles projekt for hele institutionen. 

Samarbejder I med én eller flere skoler, der også laver en antimobbestrategi 
med DropMobs værktøjer, vil I erfare, at børnene også laver en handleplan i 
deres klasse på skolen. 

Der er flere grunde til, at I alligevel også bør lave en handleplan med børnene  
i fritidshjemmet, -klubben og SFO’en:

1. Fritidshjem, -klubber og SFO’er har nogle andre rammer og muligheder end 
skolen, som gør, at I kan håndtere mobning anderledes end på skolen. 

2. Mange fritidshjem og -klubber samler børn fra forskellige klasser og skoler. 
Der er derfor en anden børnesammensætning.

På SFO’er er børnesammensætningen og lokaliteten ofte den samme som i 
skolen. Derfor kan SFO’er undlade at lave børnenes handleplan særskilt for 
SFO’en. DropMob anbefaler dog, at I stadig laver DropMobs aktiviteter  
fra aktivitetskataloget.

I vurderer selv, hvor meget tid I vil afsætte til at arbejde med aktiviteterne og børnenes 
handleplan mod mobning. DropMob anbefaler et forløb, der løber over mindst to eftermiddage, 
så børnene både får mulighed for at lave aktiviteterne og fremlægge deres produkter for 
hinanden.  
 
Her er forskellige forslag til forløb, afhængigt af hvor meget tid I kan afsætte:

• To eftermiddage: Første dag laver I aktiviteterne. Anden dag fremlægger børnene 
produkterne, og I samler deres input i børnenes handleplan mod mobning. 

• DropMob-temauge: I arbejder med aktiviteterne i løbet af ugen. I slutningen af ugen 
fremlægger børnene deres produkter, og I udfylder børnenes handleplan mod mobning. 

• Ugentlig DropMob-dag: I afsætter en ugentlig dag til DropMob, hvor børnene arbejder med 
aktiviteterne. I vurderer selv, hvornår I afslutter forløbet med fremlæggelser og udarbejdelse 
af handleplanen. 

• DropMob som en fast del af hverdagen: Efter at børnene har lavet deres handleplan 
mod mobning, fortsætter I med at have en ugentlig eller månedlig DropMob-dag, hvor I 
igangsætter aktiviteter med fokus på fællesskab. 

 

Tidsforbrug
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FORBEREDELSE
Vælg aktiviteter 
DropMob har lavet et aktivitetskatalog med forskellige aktiviteter, der sætter fokus på enten 
styrkelse af fællesskab eller mobning. Aktiviteterne har forskellig sværhedsgrad, så I kan vælge 
de aktiviteter, der passer til jeres børnegruppe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er op til jer, hvor mange forskellige aktiviteter I vil sætte i gang. I beskrivelsen af hver enkelt 
aktivitet i aktivitetskataloget kan I se, hvordan I skal forberede jer.  
 
Medbring skabelon til børnenes handleplan 
Hav skabelonen til børnenes handleplan åben på en computer, når I skal samle op på børnenes 
idéer. I kan også printe skabelonen ud og skrive i den med tusch.

I downloader ’DropMobs aktivitetskatalog’ fra  
www.redbarnet.dk/dropmob under fanen  
’Fritidshjem og fritidsklubber’.

I downloader skabelonen fra  
www.redbarnet.dk/dropmob under fanen  
’Fritidshjem og fritidsklubber’.  

RESPEKT
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DREJEBOG FOR FORLØBET
STEP 1: AKTIVITETER MED FOKUS PÅ MOBNING 
 
Introduktion til aktiviteterne 
Giv børnene en kort introduktion til forløbet, og hvilke aktiviteter de kan vælge imellem.  
 
Fortæl dem også, at forløbet er en del af en større proces for at udvikle fritidshjemmets, 
-klubbens eller SFO’ens antimobbestrategi. En antimobbestrategi er en plan for, hvad alle, 
dvs. børn, forældre og pædagoger, skal gøre for at sikre, at der ikke er nogen, der er uden for 
fællesskabet. Det er også en plan for, hvad de samme personer skal gøre, hvis der er et barn, der 
bliver mobbet.  
 
Fortæl børnene, at de er eksperter i deres liv. Derfor er det vigtigt, hvad de mener, man kan 
gøre for at styrke fællesskabet, og hvad man skal gøre, hvis der er en, der bliver mobbet.  
 
Forklar børnene, at I vil hjælpe dem med at skrive deres fælles holdninger og beslutninger ind 
i deres handleplan mod mobning. Når planen er færdig, afleverer nogle af børnene en kopi af 
planen til den arbejdsgruppe, der laver institutionens antimobbestrategi. På den måde bliver 
børnene inddraget i at lave antimobbestrategien. 
 
Valg af aktivitet 
Børnene melder sig på den aktivitet, de gerne vil lave. I har på forhånd udvalgt en række 
aktiviteter, som børnene kan vælge imellem.  
 
I finder beskrivelser af de forskellige aktiviteter i ’DropMobs aktivitetskatalog’. I boksen nedenfor 
kan I se en oversigt over aktiviteterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter sættes i gang 
Når børnene har meldt sig på en aktivitet, kan de gå i gang. Der vil være forskel på, hvor meget 
voksenstyring der er behov for ved hver enkelt aktivitet. .

DROPMOB AKTIVITETER

• Tegning

• Sang

• Boldspil

• Tegneserie

• Collage

• Billeder

• Film

• Animation

• Interviews

• Fællesleg

• Artikel

• Tale

• Fem gode råd
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Skab motivation, og del jeres viden 
I kan evt. gøre lidt ekstra ud af forløbet ved at lade børnene 
fremlægge deres produkter forderes forældre, en anden 
fritidsinstitution eller nogle helt tredje …

ANSVAR

FÆ
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B

TRYGHED

STEP 2: FREMLÆGGELSER 
 
Når børnene er færdige med deres aktiviteter, skal de fremlægge det produkt, de har lavet,  
for hinanden.  
 
I kan også vælge at vente med at lave fremlæggelserne, til efter at børnene har lavet deres 
handleplan mod mobning. Så kan I afslutte fremlæggelserne med at gennemgå handleplanen med 
børnene. Se næste step for, hvordan I laver børnenes handleplan mod mobning. 

STEP 3: HANDLEPLAN MOD MOBNING 
I skal nu samle børnenes bud på, hvordan I kan forebygge og håndtere mobning i fritidshjemmet, 
-klubben eller SFO’en, i deres handleplan mod mobning. Det kan I gøre på to måder:   

Hele forløbet bliver afsluttet med, at antimobbepanelet eller en anden repræsentant blandt 
børnene (med støtte fra jer) afleverer en kopi af handleplanen til den arbejdsgruppe, der skal 
formulere antimobbestrategien.   

1. En pædagog udfylder børnenes handleplan mod mobning ud fra de input, børnene har givet 
gennem deres aktiviteter og produkter.

2. I opretter et antimobbepanel, der består af børn, der har lyst til at arbejde videre med 
børnegruppens input. Antimobbepanelet udfylder handleplanen i samarbejde med en pædagog.   




