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KORT OM DROPMOB
Jeres fritidshjem eller -klub er ved at udvikle en antimobbestrategi ved hjælp af DropMob –
måske i samarbejde med de(n) skole(r), I er tilknyttet.
DropMob er et procesværktøj, der støtter jer i at udvikle en antimobbestrategi, der virker.
Antimobbestrategien kommer til at virke, fordi alle fritidshjemmets eller -klubbens 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.

1.

Planlæg forløbet

2.

4.

Inddrag
fritidshjemmets og
-klubbens parter i
udviklingen

Før
antimobbestrategien
ud i hverdagen

3.

Lav
antimobbestrategien

Fritidshjemmets eller -klubbens personale har opgaver på alle trin. I det følgende vil vi lede jer
igennem de opgaver, som personalet har, når I skal lave jeres antimobbestrategi.
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Trin 1: Planlæg forløbet
Fritidshjemmets eller -klubbens ledelse nedsætter en arbejdsgruppe, som er tovholder på jeres
arbejde med antimobbestrategien. Det er arbejdsgruppen, der planlægger forløbet med DropMob
i institutionen.
DropMob anbefaler, at der sidder mindst én repræsentant fra
fritidshjemmets eller -klubbens personale i arbejdsgruppen.

I ’DropMob fra A-Å – fritidshjem og -klub’ kan I læse,
hvilke opgaver arbejdsgruppen har.

Trin 2: Inddrag fritidshjemmets eller -klubbens parter i udviklingen
Her bliver fritidshjemmets eller -klubbens parter inddraget i arbejdet med antimobbestrategien:
børn, personale, ledelse og evt. forældre. Det er der flere grunde til. For det første fordi
antimobbestrategien skal forholde sig til den virkelighed, der er i fritidshjemmet eller -klubben.
For det andet fordi inddragelse skaber ejerskab, og ejerskab 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 børnene giver input til antimobbestrategien gennem et aktivitetsforløb.
2. I skal selv give input til antimobbestrategien. Senere i denne vejledning kan I læse, hvordan I
giver jeres input til antimobbestrategien.
3. Hvis jeres leder har besluttet, at I skal inddrage forældre på et forældremøde, kan det blive
jeres opgave at facilitere forældrenes forløb eller deltage i et forældremøde på de(n) skole(r), I
er tilknyttet.

Læs mere om aktivitetsforløbet for børnene i ’Sådan bidrager
børnene i fritidshjemmet, -klubben og SFO’en’, som I downloader
fra www.redbarnet.dk/dropmob under fanen ’Fritidshjem
og fritidsklubber’.

RESPEK

T

4 DropMob – en antimobbestrategi der virker

Trin 3: Lav antimobbestrategien
Det er arbejdsgruppen, der formulerer antimobbestrategien. Når de har formuleret et udkast til
antimobbestrategien, får bl.a. fritidshjemmets eller -klubbens medarbejderudvalg mulighed for at
læse og kommentere den. 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 forhold til at gøre antimobbestrategien til en integreret del
af jeres hverdag. Det er jer, der har den største kontakt med både børn 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 I forankrer antimobbestrategien i jeres hverdag.

PERSONALETS INPUT TIL
ANTIMOBBESTRATEGIEN
Vi vil nu beskrive, hvordan I giver jeres input til antimobbestrategien.
Som personale har I en vigtig rolle i udviklingen og gennemførelsen af antimobbestrategien. I har
en unik faglighed om børns sociale relationer, som er vigtig i arbejdet med mobning. Derudover
er det jer, der skal gøre antimobbestrategien til en del af hverdagen med børnene. Derfor er det
afgørende, at I giver jeres input til, hvad antimobbestrategien skal indeholde. Det gør I ved at
udarbejde personalets handleplan mod mobning.
Planen har to formål:
1. Den giver jer mulighed for at drøfte jeres erfaringer med forebyggelse og håndtering af
mobning fra et fagligt perspektiv.Den fungerer som jeres bidrag til antimobbestrategien.
2. Den fungerer som jeres bidrag til antimobbestrategien.
Når I har lavet jeres handleplan, giver I en kopi af planen til arbejdsgruppen.
I kan også vælge at hænge jeres handleplan op i jeres personalerum.
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KORT OM FORLØBET
I laver jeres handleplan mod mobning på baggrund af et forløb, hvor I opstiller og prioriteter
forskellige handlemuligheder i forhold til mobning. I kommer selv frem til handlemulighederne på
baggrund af nogle spørgsmål, som I skal tage stilling til.

DropMob anbefaler, at hele personalegruppen deltager i forløbet.

Målgruppe
Forløbet er målrettet personalet i fritidshjem og -klubber. I SFO’er kan personalet vælge, om de
vil gennemføre dette forløb eller lave et fælles forløb med skolens øvrige personale.
Tidsforbrug
DropMob anbefaler, at I afsætter mindst 1½ time til arbejdet med personalets handleplan på et
personalemøde. I er velkomne til at bruge mere tid, fx fordelt over flere møder.
Vælger I at bruge mere tid, kan I bruge den ekstra tid på en af følgende måder:
• Afsætte mere tid til at drøfte de spørgsmål, I har valgt at arbejde med. På den måde får I mere
dybde i jeres arbejde.
• Inddrage flere spørgsmål og på den måde få flere vinkler med i jeres arbejde.
FORBEREDELSE
Før I kan komme i gang med forløbet, skal I gøre jer nogle forberedelser:
• Læs ’Spørgsmål og svar om mobning – fritidshjem og -klub’, som I downloader fra
www.redbarnet.dk/dropmob under fanen ’Fritidshjem og fritidsklubber’ forud for
jeres personalemøde.
• Vælg en tovholder, som fører personalet igennem forløbet, og som giver jeres handleplan
til arbejdsgruppen. I vælger selv, hvem der skal være tovholder, men det kan fx være den
pædagogiske leder eller den medarbejderrepræsentant, som sidder i arbejdsgruppen.

T

• Vælg fire spørgsmål, som I vil arbejde ud fra. I kan se alle spørgsmålene i boksen nedenfor.
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Spørgsmål til personalet
• Hvordan kan vi opbygge trygge, tolerante børnefællesskaber?
• Hvilke fællesskabende aktiviteter kan vi iværksætte for børnene?
• Hvad kan vi gøre over for børnegruppen, når der er mobning?
• Hvad kan vi gøre over for det barn, der bliver mobbet?
• Hvad kan vi gøre over for de børn, der mobber?
• Hvad kan vi gøre for at forebygge mobning via digitale medier?
• Hvordan griber vi ind, når vi får kendskab til mobning via digitale medier?
• Hvordan kan vi undgå at fastholde børn i uhensigtsmæssige roller i børnegruppen?
• Hvad gør vi, hvis vores børn er involveret i mobning, der foregår andre steder end i vores
institution?
(Fx på skolen eller til fritidsaktiviteter).
• Hvordan kan vi samarbejde med skolen om mobning?
• Hvordan kan vi inddrage forældre i forhold til at forebygge mobning?
• Hvordan kan vi inddrage forældre i forhold til at håndtere mobning?
• Hvordan kan vi inddrage hinanden, når der opstår mobning?

Klargør værktøjer
I downloader alle værktøjer fra www.redbarnet.dk/dropmob
under fanen ’Fritidshjem og fritidsklubber’.

• Print kortene med de spørgsmål, I har valgt. I skal printe dobbeltsidet, så kortene får en forog bagside. Print nok kort med hvert spørgsmål til, at hver deltager får et kort med hver af
de fire spørgsmål.
• Klip kortene ud.
• Sørg for, at der er skriveredskaber til alle deltagere.
• Åben ’Skabelon: Handleplan for personale i fritidshjem og -klub’ på en computer, så I kan
samle op på jeres beslutninger undervejs i forløbet.
• Hav en tavle eller en flipover klar.
• Brug et lokale, hvor der er plads til, at personalet kan bevæge sig rundt mellem hinanden.
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DREJEBOG FOR FORLØBET
I skal arbejde med mindst fire spørgsmål – et ad gangen. Start med at give alle deltagere et kort
hver. Alle skal have det samme kort.
1. Tovholderen læser spørgsmålet på kortet op og beder alle deltagere om at skrive deres bedste
råd eller umiddelbare svar på spørgsmålet på bagsiden af kortet.
2. Nu skal alle deltagere gå rundt mellem hinanden og bytte kort, så det bliver skjult, hvem der har
skrevet hvad. Husk at vende spørgsmålssiden på kortet opad, så ingen kan se, hvad I har skrevet.
Efter et minut stopper tovholderen aktiviteten og beder hver deltager om at finde en makker.
3. Hvert makkerpar har nu to kort med råd eller svar på spørgsmålet. Makkerparrene skal nu i
fællesskab fordele syv point mellem de to kort. Fx to point til det ene og fem point til det andet.
Deltagerne skriver pointene ned på bagsiden af de respektive kort. Herefter bytter makkerne
kort, så de har det modsatte kort end det, de startede med.
4. Punkt to og tre udføres fem gange i hurtigt tempo, så alle kort bliver vurderet fem gange af
forskellige makkerpar. Det tager i alt ca. et kvarter.
5. Efter femte runde regner hver deltager sammen, hvor mange point der er på det kort,
vedkommende har i hånden.
6. Tovholderen spørger nu efter de kort, der har flest point. Et kort kan maksimalt have 35 point,
så I tæller ned fra 35 og skriver løbende de vindende råd eller svar på en tavle eller flipover. Stop,
når I har et passende antal.

Herefter gentager I øvelsen med udgangspunkt i de andre spørgsmål, I har valgt. I slutter hele
forløbet af med at skrive jeres råd og svar ind i personalegruppens handleplan mod mobning, som
derefter bliver givet til arbejdsgruppen.

ANSVAR
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