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til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER
ledelsen i fritidshjemmet og klubben
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LEDELSENS OPGAVER OG ANSVAR
1. Motivere personale og evt. bestyrelse 

2. Afsætte arbejdstimer til personalet 

3. Nedsætte en arbejdsgruppe 

4.  Etablere samarbejde med skolen 

5. Give ledelsens input til antimobbestrategien

6. Sikre forankring af antimobbestrategien i hverdagen

INDLEDNING TIL LEDELSEN I FRITIDSHJEM  
OG -KLUB
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3 DropMob – en antimobbestrategi der virker

Jeres fritidshjem eller -klub skal i gang med at udvikle en antimobbestrategi. Som ledelse har I 
ansvaret for antimobbestrategien. Det betyder bl.a., at det er jer, der igangsætter og skaber 
motivation for arbejdet med antimobbestrategien. 
 
I figuren kan I se de forskellige trin, der er i DropMob.

INDLEDNING TIL LEDELSEN I  
FRITIDSHJEM OG -KLUB

1. 
Planlæg forløbet

2. 
Inddrag  

fritidshjemmets og 
-klubbens parter i 

udviklingen

3. 
Lav  

antimobbestrategien

4. 
Før  

antimobbestrategien 
ud i hverdagen

Det giver mening, at ledelsen 
er meget inde over, fordi det er 
vigtigt, at ledelsen tager ansvar. 
Hvis det skal blive ordentligt, så 
skal ledelsen sætte sin tydelige 

fingeraftryk på strategien.” 
– Områdeleder
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Ledelsens opgaver:

1. Motivere personale og evt. bestyrelse

2. Afsætte arbejdstimer til personalet

3. Nedsætte en arbejdsgruppe

4. Etablere samarbejde med skolen og evt. lokalt fritidsliv

5. Give ledelsens input til antimobbestrategien

6. Sikre, at antimobbestrategien bliver forankret i hverdag.

 
 
 
1. Motivere personale og evt. bestyrelse 
Før I går i gang med DropMob, er det nødvendigt at skabe engagement omkring indsatsen.  
Det er afgørende for at få antimobbestrategien til at virke, at fritidshjemmets eller -klubbens 
personale er motiverede for at sætte fokus på antimobning, og at de føler ejerskab for den 
endelige antimobbestrategi. Personalet har den daglige kontakt med børnene. Det er dem, der 
skal inddrage børnene i udviklingen af antimobbestrategien, og det er deres pædagogiske praksis, 
som bliver justeret med antimobbestrategien. Det er jeres opgave som ledelse at sikre,  
at personalet er engageret. 

SKOLELEDELSENS OPGAVER OG ANSVAR

I kan læse mere om DropMob i ’DropMob fra A-Å – fritidshjem  
og -klub’, som I downloader fra www.redbarnet.dk/dropmob  
under fanen ’Fritidshjem og fritidsklubber’.

DropMob anbefaler, at I inddrager eller orienterer jeres bestyrelse  
om arbejdet med antimobbestrategien helt fra start, da det skaber den 
bedste antimobbestrategi at have forældrene med ombord.
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2. Afsætte arbejdstimer til personalet 
Som ledelse skal I afsætte ressourcer til arbejdet med DropMob. Blandt fritidshjemmets eller 
-klubbens personale skal I afsætte arbejdstimer til følgende aktiviteter:

• DropMob-aktiviteter med børnene. (Aktiviteter fordelt på min. to eftermiddage).

• Personalemøde, hvor personalet giver deres input til antimobbestrategien. (Mødet varer ca. 
1½ time).

• Arbejdstimer til en arbejdsgruppe.

• Evt. arbejdstimer til inddragelse af forældre eller deltagelse i forældremøde på jeres 
tilknyttede skole(r). 
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3. Nedsætte en arbejdsgruppe 
I ledelsen skal I nedsætte en arbejdsgruppe, der er tovholder på arbejdet med antimobbestrategien. 

I ’DropMob fra A-Å – fritidshjem og -klub’ kan I læse, hvem  
DropMob anbefaler, arbejdsgruppen består af, og hvilke opgaver  
de har.I downloader ’DropMob fra A-Å – fritidshjem og -klub’  
på www.redbarnet.dk/dropmob under fanen ’Fritidshjem  
og fritidsklubber’.   

Vær opmærksomme på, at hvis I laver en fælles antimobbestrategi med en 
tilknyttet skole, skal skolen også være med til at nedsætte arbejdsgruppen. 
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5. Give ledelsens input til antimobbestrategien 
Det er afgørende, at I som ledelse giver jeres input til antimobbestrategien. Arbejdsgruppen vil 
desuden modtage input fra personalet, børnene og evt. forældrene.

I skal drøfte de overordnede linjer i antimobbestrategien på et ledelsesmøde.

FORBEREDELSE

• Download ’Spørgsmål til ledelsen’, og print de fire kort ud. I skal printe det dobbeltsidet, 
så kortene får en for- og bagside. 

• Klip kortene ud, inden I går i gang.

• Download ’Skabelon: Ledelsens 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. 
under fanen ’Fritidshjem og fritidsklubber’. 

4. Etablere samarbejde med skolen 
Som ledelse skal I være opmærksomme på at sikre et samarbejde 
med de(n) skole(r), som I er tilknyttet. Afhængigt af 
organiseringen og logistikken på jeres institution og tilknyttede 
skole kan I vælge mellem to typer samarbejde: 
 
1. I laver en fælles antimobbestrategi med skolen. I 
planlægger processen sammen og koordinerer jeres input. 
Det betyder også, at den arbejdsgruppe, der er tovholder 
på arbejdet med antimobbestrategien, har repræsentanter 
fra både fritidshjem eller -klub og skole. Denne form 
for samarbejde kræver stor koordinering, men giver et 
anbefalelsesværdigt resultat. Nemlig en antimobbestrategi, der 
tager højde for hele barnets institutionsliv. 
 
2. I laver hver jeres antimobbestrategi, men er opmærksomme på at have et 
tæt samarbejde, hvor I orienterer hinanden om jeres antimobbestrategier og skriver ind i hver 
jeres strategi, hvordan I arbejder sammen mod mobning.
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Mobning følger  børnegruppen  dér, hvor de er: i skolen, , i  
fritidshjemmet eller -klubben og på 

de sociale medier. Den mest effektive  

antimobbestrategi antimobbestrate-

gi beskriver, hvordan I forebygger og 

håndterer mobning alle disse steder. 

Når fritidshjemmet, -klubben, skolen 

og hjemmet tager et fælles ansvar 
for antimobbestrategien, kan I  
sammen beskytte flere børn  mod mobning.

For nogle institutioner vil det også give mening at samarbejde med 
fritidslivets parter i lokalområdet, så strategien også omfatter lokale 
musikskoler, sportsklubber, spejderforeninger m.fl. Et samarbejde 
mellem fritidshjem, fritidsklub, skole, forældre og fritidsliv vil sikre, at 
antimobbestrategien tager vare på hele barnets liv.
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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.  
På bagsiden står nogle ekstra spørgsmål, I kan tage med i jeres drøftelser.

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

• Herefter giver I dokumentet til arbejdsgruppen.

6. Sikre forankring af antimobbestrategien i  hverdagen 
Som ledelse har I ansvaret for, at antimobbestrategien bliver en del af fritidshjemmets eller -klubbens 
hverdag. At den bliver brugt, når det er nødvendigt, og at alle institutionens parter kender til den. 
 
Arbejdsgruppen laver et forslag til, hvordan I kan forankre antimobbestrategien i fritidshjemmet eller 
-klubben, som I godkender.  
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