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3 Slutevalueringen af DropMob

Mobning kan påvirke et barns trivsel i mange år efter, mobningen er stoppet, eller barnet er gået 
ud af skolen. Nogle gange vil følelsen af at være uden for sidde i barnet resten af livet.  
I gennemsnit er der i en almindelig skoleklasse fem børn i 4. -9. klasse, der er blevet mobbet inden 
for det sidste skoleår, og stort set alle voksne har været vidne til mobning i deres skoletid. 
 
De senere års forskning på området peger i retning af, at der ikke er nogle særlige karakteristika 
ved mobbeofre, som gør, at nogle personer bliver mobbet. Mobning skal i langt højere grad ses 
som et socialt fænomen, som opstår blandt grupper af børn, som er kendetegnet ved, at der er  
et manglende sammenhold, manglende forståelse for hinanden og en høj grad af kedsomhed. 
 
Red Barnet og Skole og Forældre (herefter DropMob-organisationerne) igangsatte i 2014 
projektet DropMob som et bidrag til at forebygge og nedbringe mobning. Projektets formål 
var at udvikle et procesredskab, som kan hjælpe skoler og fritidsinstitutioner med at udarbejde 
specifikke antimobbestrategier med fokus på involvering af forskellige aktører. 
 
Oxford Research har evalueret projektet i perioden 2014 – 2017. Projektet forløb i to faser: 
en pilotfase og en udrulningsfase. Indeværende rapport er slutevalueringen af DropMobs 
udrulningsfase. 

PROJEKTETS BAGGRUND

DropMob-organisationerne ønsker gennem DropMob at skabe en bedre mental trivsel 
for landets skoleelever ved at forebygge og nedbringe mobning. For at nå dette mål har 
de i samarbejde med tre kommuner, Esbjerg, Fredensborg og Herning Kommune udviklet 
et procesredskab, som hjælper skoler og fritidsinstitutioner med at udarbejde specifikke 
antimobbestrategier. 

I Folkeskolelovens bemærkninger fremgår det, at skoler er forpligtede til at have en  
”overordnet antimobbestrategi” som en del af deres værdiregelsæt. Med DropMob ønsker 
DropMob-organisationerne at understøtte skolernes arbejde med at udvikle antimobbestrategier 
ved at stille et procesredskab til rådighed. 

Formålet med DropMob er at sætte gang i en proces på skolerne, som leder frem til vedtagelsen 
af en antimobbestrategi. DropMob bygger på forventningen om, at involvering af flere aktører 
i højere grad skaber kendskab og ejerskab til strategien. Derfor er der i processen lagt vægt på 
involvering af forskellige aktører. Samtidig skal strategien leve op til en række kriterier for en god 
og brugbar antimobbestrategi, som er opstillet i værktøjet ’DropMobs kvalitetstjek’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDLEDNING
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Kriterierne er gengivet nedenfor: 

• Antimobbestrategien tager udgangspunkt i, at mobning er et gruppefænomen, der opstår  
i dårlige klassekulturer. Mobning skyldes ikke onde børn, men onde mønstre.  

• Antimobbestrategien har fokus på konkrete handlinger og tiltag frem for overordnede  
værdier.  

• Antimobbestrategien indeholder en forebyggende del, der har fokus på at opbygge 
tolerante fællesskaber med plads til alle.  

• Antimobbestrategien indeholder en håndterende del, der har to fokuspunkter:

1. Forslag til trivselsfremmende forløb med hele den klasse, mobningen har ramt. 

2. Handlemuligheder for at hjælpe direkte involverede elever, forældre og personale med  
       at finde en fælles vej ud af mobningen.  

• Antimobbestrategien placerer tydeligt roller og ansvar, så børn, forældre, personale og  
ledelse alle kan læse sig til, hvordan de kan forebygge og håndtere mobning.  

• Antimobbestrategien tager højde for, at børns hverdag også udfolder sig på digitale medier. 
 

• Antimobbestrategien har medført et større fokus på forebyggelse af mobning på skolen.  
 

• Skolens elever, forældre, personale og ledelse kender antimobbestrategien og handler  
efter den.  

• Antimobbestrategien afspejler skolens aktuelle hverdag og bliver derfor revideret årligt. 

Formålet med DropMob er således at facilitere en proces, der fører frem til vedtagelsen af en 
antimobbestrategi og ikke nødvendigvis, at processen skal give anledning til nye erkendelser 
omkring mobning samt skolen og fritidsinstitutionernes arbejde med trivsel. 
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DROPMOB MATERIALET

DropMob materialet er et strategisk værktøj, der skal understøtte processen med at udvikle 
antimobbestrategien. Materialet ligger op til en demokratisk proces, hvor alle skolens og 
fritidsinstitutionens parter får en stemme. Derfor er materialet opdelt i to overordnede 
kategorier:

1. Procesredskaber, der guider skoler og fritidsinstitutioner igennem processen med at udvikle 
en antimobbestrategi, der virker.

2. Pædagogiske værktøjer, som inddrager elever, personale, forældre, ledelse og skolebesty-
relse i udarbejdelsen af antimobbestrategien. 

Procesredskaberne består af vejledninger og skabeloner til at udvikle antimobbestrategien, til at 
sikre kvaliteten af strategien og til at føre tilsyn med strategien.

De pædagogiske værktøjer til inddragelse sikrer, at antimobbestrategien har afsæt i 
skolens hverdag, og at der kommer ejerskab for antimobbestrategien blandt alle skolens 
parter. Værktøjerne inddrager elever på hvert grundtrin, forældre, personale, ledelse og 
skolebestyrelsen i udviklingen af antimobbestrategien. Værktøjet til hver målgruppe består af en 
vejledning, nogle værktøjer til at bruge i undervisningen/til mødet samt en skabelon til at lave en 
lokal handleplan mod mobning. 

Med udgangspunkt i værktøjet kan hver målgruppe inddrages ved at blive stillet spørgsmål, 
sat i fiktive situationer og realistiske dilemmaer fx i form af cases, hvor de skal finde frem til, 
hvordan de vil undgå mobning, og hvad de vil gøre, hvis der opstår mobning. Resultatet af deres 
drøftelser skriver de ind i en handleplan. Handleplanerne fungerer herefter dels som rettesnor 
for fx den enkelte klasse, og dels som et bidrag til den samlede antimobbestrategi. DropMob 
anbefaler, at den enkelte skole nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle skolens 
parter, som ved hjælp af handleplanerne formulerer den endelige antimobbestrategi og lægger 
en plan for forankringen på skolen.   

DropMobs materialer kan downloades og printes fra Red Barnets skolesite  
www.redbarnet.dk/skole.  
 

EVALUERINGENS FORMÅL/FOKUS 
 
Evalueringen af udrulningsfasen har til formål at belyse, hvordan DropMob anvendes som 
procesværktøj i forbindelse med udvikling og implementering af antimobbestrategier, og hvilke 
mekanismer som har betydning for en succesfuld implementering og forankring.

Evalueringen har fokus på ’det gode eksempel’ i forhold til, hvordan DropMob i tre konkrete  
tilfælde har bidraget til processen omkring dels udvikling, og dels implementering og forankring 
af antimobbestrategier. Herunder identificeres, hvordan DropMob kan bruges, og hvilken 
betydning det har haft for den enkelte skole.

Evalueringen henvender sig primært til skoleledere, skolebestyrelser og skoleforvaltninger, som 
kan få inspiration i forhold til, hvordan de kan bruge DropMob på deres skole. 
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METODER OG DATAGRUNDLAG

Evalueringen er baseret på tre dybdegående casebesøg. Casebesøgene har til formål at få et 
bredt dækkende billede af skolernes erfaringer med brugen af DropMob materialet. Der er på 
hver skole gennemført fokusgrupper eller individuelle interview med tre forskellige grupper af 
aktører, som forventes af have spillet en aktiv rolle i udvikling og implementering af skolernes 
antimobbestrategi. Det drejer sig om elever, fagpersonale (ledere, lærere og pædagoger) og 
skolebestyrelsesmedlemmer. Derudover er der gennemført dokumentstudier af de udviklede 
antimobbestrategier og evt. andet materiale, fx referater fra de tre skoler.
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Med udgangspunkt i de tre casestudier viser evalueringen først og fremmest, at DropMob kan 
bruges på forskellig vis og af skoler, som befinder sig på forskellige stadier, når det gælder deres 
systematisering af arbejdet med trivsel på skolen. Den forskellige brug af DropMob handler 
både om, at skolerne plukker det, de vil bruge blandt værktøjerne og om, at skolerne vælger at 
inddrage aktører på forskellige tidspunkter. For eksempel inddrages elever både i udarbejdelsen 
og implementeringen på nogle skoler, mens eleverne udelukkende inddrages i implementeringen 
på andre skoler. Anvendelsen på forskellige stadier handler om, at nogle i forvejen har en 
udførlig antimobbestrategi og er vant til at inddrage aktører i deres trivselsarbejde, hvor andre 
skoler i højere grad skal til at inddrage for første gang.  
 
Evalueringen viser, at det ikke er nødvendigt at foretage en lokal oversættelse af DropMob 
til egen skolekontekst, men at det giver mening blot at plukke enkelte elementer på den 
pågældende skole. Dette vidner om, at værktøjerne fungerer som ’plug and play’ som tiltænkt, 
hvilket også blev fremhævet som positivt ved midtvejsevalueringen. Evaluator vurderer, at når 
der ikke ses et behov for lokal oversættelse bunder det i, at DropMob er et procesværktøj, og 
ikke en bestemt metode til at håndtere en specifik udfordring.  
 
Evaluator kan overordnet pege på en række mekanismer og kontekstfaktorer, som er 
medvirkende til succesfuld implementering og forankring af DropMob, herunder:

• Aktiv ledelsesopbakning og involvering

• Prioritering af tid til processen 

• Strategisk udpegelse af aktører, fx at indsatsens tovholder er en repræsentant fra  
personalet eller udnævnelse af forældre som klasseambassadører

• Bred partsinddragelse, herunder elever, forældre, personale og ledelse

• At elever er med på lige fod som personale og forældre i udarbejdelsen

• At de pædagogiske værktøjer er ’plug and play’ – gennemførsel kræver minimal  
forberedelse for lærere

• Udarbejdelse af fysiske symboler/artefakter på processen, som hænger synligt for  
hele skolen

• Iværksættelse af proces for påmindelse og revidering af antimobbestrategien 

• Eksisterende kultur med fokus på trivselsarbejde

• Tidligere erfaring med implementering og forankring af trivselsindsatser

Evaluator kan ikke afgøre, hvorvidt det er muligt at opnå de samme resultater uanset, hvor 
og hvordan DropMob anvendes. Mange faktorer spiller ind på dette til trods for succesfuld 
implementering og forankring, da arbejdet og antimobbestrategien er forebyggende. Derfor er 
det ikke muligt for evaluator at afgøre, om der kommer mindre konflikter på den pågældende 

KONKLUSION
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skole, eller fx hvorvidt inddragelse af forældre har betydning for, at de selv i højere grad kan 
håndtere mindre konflikter mellem børnene, som kan afhjælpe fagpersonales tidsforbrug. 
Evalueringen viser imidlertid, at i de tilfælde hvor forældrene har været inddraget, oplever 
skolerne, at forældrene virker glade for inddragelsen, samt at det sikrer større ejerskab. 
Evalueringen er imidlertid ikke designet til at kunne vurdere den konkrete effekt på børnenes 
trivsel af den øgede inddragelse.  
 
Evalueringen viser, at det kræver tid og ressourcer, såfremt en skole ønsker at benytte DropMob 
slavisk. Hvorvidt det er denne investering værd, er vanskeligt at vurdere, idet der er tale om et 
forebyggende arbejde, hvis frugter først potentielt høstes længe efter, tiltaget er sat i værk.  
De skoler, som har benyttet DropMob fuldt og helt, oplever, at det er investeringen værd. 
 
Evalueringen viser også, at værktøjerne skal genbesøges for at sikre forankring af arbejdet og 
antimobbestrategien, fx bør der udarbejdes nye klasseregler i takt med at eleverne bliver ældre.  
 
Evalueringen viser en række konkrete effekter på en eller flere af caseskolerne:

• DropMob kan være en hensigtsmæssig kickstarter i forhold til at komme i gang med  
udarbejdelsen af en antimobbestrategi.

• Formålet om at inddrage alle parter har medført en ’a-ha oplevelse’ for to af skolerne,  
idet de oplever en anden form for ejerskab blandt fx forældre, som har været inddraget.

• DropMob kan gøre sig gældende som redskab også på en skole, hvor der allerede er  
forankret et anerkendende evidensbaseret trivselsprogram, idet DropMob kan bidrage  
til at inddrage forældre på anden vis, end de er vant til. 

• DropMob kan være medvirkende til, at fagpersonalet får et fælles sprog omkring  
forebyggelse og håndtering af mobning.
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Søndre Skole er en folkeskole, der ligger i Køge Kommune. Der går 437 elever på skolen fordelt 
på to spor fra 0.-9. klasse.  
 
Skolens værdier bygger på TRAFFE-modellen; tryghed, respekt, anerkendelse, fællesskab,  
faglighed og engagement. Værdierne er nedfældet i skolens visionsfolder.  
 
På skolen har indskoling, mellemtrin samt udskoling hver deres afdeling med deres tilhørende  
skolegårde. Skolen har også en SFO og klub tilknyttet, som går til 7. klasse.  
 
Søndre Skole har en ambition om, at eleverne efter endt 9. klasse skal have faglighed til at  
kunne fuldføre en ungdomsuddannelse. 
 
Skolen har udarbejdet en ny antimobbestrategi i forbindelse med arbejdet med DropMob.  
Før dette havde de en handleplan mod mobning. 

SØNDRE SKOLE:  
ELEVINDDRAGELSE PÅ FLERE NIVEAUER
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PROCESSENS FORLØB 

Søndre Skole har over en årrække arbejdet med trivsel som led i at styrke elevernes faglighed. 
For Søndre Skole går trivsel og læring hånd i hånd. Bekæmpelse af mobning og styrkelse af 
fællesskabet er vigtigt i det faglige arbejde.   
 
Søndre Skole valgte DropMob som projektredskab, fordi det fokuserer på inddragelse af alle 
parter. Skolen ønskede at skabe ejerskab hele vejen rundt om udarbejdelsen af strategien.  
De havde yderligere et ønske om, at redskabet kunne spille ind i skolens allerede eksisterende 
arbejde med trivsel, visioner og værdier. Et arbejde skolen har været i gang med en rum tid,  
og hvor DropMob er blevet et led i den strategi.  
 
Søndre Skole har fulgt anvisningerne til udarbejdelsen af antimobbestrategien meget tæt. 
Forældre, elever, personale, ledelse og skolebestyrelse har alle haft indflydelse på udformningen 
af skolens antimobbestrategi. Den høje grad af elev- og forældreinddragelse var ny for Søndre 
Skole og var affødt af arbejdet med DropMob.  
 
Søndre Skoles antimobbestrategi har et overordnet 
fokus på, hvordan de forskellige parter bidrager 
til at styrke fællesskabet. De har søgt inspiration i 
DropMob materialet, og skabelonen til antimob-
bestrategien har fungeret som en kickstarter,  
fordi det gav anledning til at tænke over, hvad 
skolen ønskede i deres strategi. 
 
INDDRAGELSE AF PARTER I PROCESSEN OG 
ANVENDELSE AF DROPMOBS MATERIALE 
 
Søndre Skole har haft en bred partsinddragelse i 
hele udarbejdelsen af deres nye antimobbestrategi. 
Alle skolens parter har givet konkrete inputs til 
antimobbestrategien og medvirket i formuleringen af den. 
 
SKOLEBESTYRELSEN 

Arbejdet med DropMob på Søndre Skole er blevet initieret af skolebestyrelsen i tæt samarbejde 
med lærerrepræsentanter og ledelsen. Skolens eksisterende fokus på trivsel har været en del af 
skolebestyrelsens arbejde i en længere periode, hvor de har arbejdet med deres visionsfolder. 
Heri er nedskrevet Søndre Skoles visioner og værdier. Visionsfolderen affødte behovet for 
konkrete værktøjer mod mobning.  

Bestyrelsesformanden fortæller, at årsagen til, at de valgte at arbejde med DropMob som 
procesredskab, var fokusset på den brede aktørinddragelse. Det har været nyt i processen på 
Søndre Skole. Yderligere ligger Søndre Skole vægt på vigtigheden af at gøre DropMob til deres 
eget og noget, der kunne spille ind i deres eksisterende hverdag. Derfor har ejerskab hele vejen 
rundt været centralt for skolen. 

Det nye har været elevinddragelsen og  
et større forældreengagement. (…) 

Du kan jo bare hente en anden skoles  
strategi og rette den til. Men hvad så?  

Så har man bare sat flueben.” 
– interview med skolebestyrelse
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ELEVINDDRAGELSE

Eleverne på Søndre Skole har haft en stor rolle i udarbejdelsen af antimobbestrategien. Elevind-
dragelse er foregået på to niveauer. Først har alle klasser arbejdet med casene sammen med 
klasselærerne og på baggrund heraf udarbejdet egne klasseregler. Derefter er klassereglerne 
blevet videregivet til skolens arbejdsgruppe, som bestod af personale, forældre og elever fra  
7. klasse. 

Eleverne fra 7. klasse blev udvalgt til at deltage i arbejdsgruppen, da de ville kunne deltage i det 
videre arbejde med DropMob, fordi de havde flere år tilbage på skolen. Dette kan medvirke til 
en bedre forankring af processen.  

På baggrund af klassernes individuelle bidrag fandt eleverne i arbejdsgruppen fællestrækkene 
i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Derudover var eleverne på lige fod med 
personale og forældre med i diskussionerne i arbejdsgruppen - også de overordnede diskussioner 
omkring strategien. Eleverne fortæller, at processen gjorde, at de følte sig taget alvorligt og 
lyttet til.  

Klassernes arbejde med DropMob gjorde, at de enkelte klasser fik diskuteret og nedfældet hvilke 
spilleregler, der skal gælde i deres klasse. Eleverne mener, at det var vigtigt, da det varierer fra 
klasse til klasse. 

Eleverne udtrykker tydeligt ejerskab over strategien, og de peger på, 
at den høje elevinddragelse gjorde strategien levende for dem.  

Det var ikke bare ”de voksnes regler”. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Skolebestyrelse, ledelse og lærere 
giver ligeledes udtryk for, at den store elevinddragelse 
har været givtig på alle områder, og at det har givet 
dem indblik i elevernes verden. 
 

Jeg synes, det var fedt, at  
der blev lyttet til eleverne for en 
gangs skyld. Vi bliver tit overset. 
Det skal man huske. Man kan 
ikke gøre det uden eleverne.” 

– interview med elev

Det har været sindssygt vigtigt, at de  
var med! Når vi har bestyrelsesmøde, og 
de kommer med kommentarer, ser vi det 

gennem deres linse. Vi tror hele tiden  
noget om, hvordan de tænker, men  

vi ved det jo ikke helt.” 
– interview med skolebestyrelse
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Vi fulgte anbefalingerne i Drop-
Mob, og har egentlig været glade 
for det, fordi det var så konkret. 
Det var meget nemt at bruge.” 

– interview med arbejdsgruppen

I stedet for at tage fat i  
mobberne, kan man spørge  

offeret: ”Vil du have, jeg henter 
en voksen?” Man er ikke så 

bange for at hjælpe nu, for man 
har mere baggrundsviden.” 

– interview med elev

 
Slutteligt melder eleverne tilbage, at arbejdet med casene ude 

i klasserne hjalp til at gøre mobning og elevernes egne 
handlemuligheder mere konkrete. En elev udtrykker fx, at alle 

ved, at man ikke skal mobbe, men man ved ikke altid, hvad 
man skal gøre, hvis man ser eller oplever mobning. 

 
 

 
 

 
 

 
 
INDDRAGELSE AF PERSONALET 

Søndre Skole har inddraget personalet på flere niveauer; i udarbejdelsen af 
antimobbestrategien, i klasserne og via et separat bidrag for 
lærerne til antimobbestrategien. Derudover valgte Søndre Skole 
en medarbejderrepræsentant som tovholder på processen over 
for lærergruppen. Det vurderer evaluator har bidraget til en 
praksisnær strategi, som har haft betydning for forankringen 
af strategien. Yderligere har det betydet, at det ikke var 
’endnu’ et ledelsespåfund, men noget lærerne selv kunne se 
nytten af og derfor engagere sig i. 

Lærernes engagement afgøres også af arbejdsbyrden, 
materialet pålægger læreren. Til det fortæller 
arbejdsgruppen, at DropMob materialet har været så 
konkret og nemt at gå til, at det, sammen med en tovholder 
fra lærerstaben, har skabt en mere positiv stemning over  
for processen.  
 
Ansvarsfordelingen i forhold til forebyggelse og håndtering af mobning er 
under processen blevet tydeligere for personalet. Lærerne fortæller, at de bruger strategien som 
en ”guide”, når mobning opstår, fordi der er nedfældet konkrete handlingsmuligheder i tilfælde 
af mobning.  Derudover er det blevet tydeliggjort, at det ikke kun er klasselærerne, der har et 
ansvar, men hele lærerstaben. De skal alle agere rollemodeller, og det, påpeger lærerne, har 
bidraget til en ”vi”-følelse og en ensrettet tilgang til håndtering af mobning. 

Der, hvor lærerne føler sig udfordret, er på digital mobning. Det er heller ikke et punkt i deres 
overordnede strategi. Selv peger de på, at det er håndtering af mobning på sociale medier, 
der er svær, og ikke forebyggelse. Dette understreges af lederen fra SFO’en, som peger på, at 
hun føler sig bedre rustet i forhold til forebyggelse af mobning, men ikke bedre rustet, når det 
kommer til konkrete handlingsmuligheder, når mobning opstår. For SFO-lederen gælder det 
også, når mobning opstår på skolen.
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Citatet indikerer, at SFO-lederen ikke oplever ”vi-følelsen” 
i samme grad, som lærerne giver udtryk for. Det kan 

være et udtryk for, hvor stort et arbejde det generelt 
er at inkludere alle implicerede parter på samme vis. 
Samtidig er SFO-lederens oplevelse ikke enkeltstående. 
Midtvejsevalueringen af DropMob viste, at det var 
overraskende for flere af respondenterne, at arbejdet 
med DropMob ikke havde givet anledning til nye 
refleksioner, hvad angår håndtering af mobning, 
særligt fordi processen har været så omfattende. Selv 

peger lærerne på, at en delt klasselærerfunktion har 
gavnet deres arbejde med håndtering af mobning. Men 

det faktum, at klasserne er et ”lukket” fællesskab i højere 
grad end en SFO er, kan også være en afgørende faktor. 

Man kan i højere grad tale om et ”vi” i mindre fællesskaber som 
klasserne, end det er tilfældet i en SFO, hvor alderstrin også er  

forskellige. Søndre Skole arbejder med fællesskabet på tværs af alderstrin bl.a. ved 
venskabsklasser og aktiviteter på tværs af klasser. 
 
FORÆLDREINDDRAGELSE 

Forældrene på Søndre Skole har spillet en stor rolle i udarbejdelsen af antimobbestrategien og 
arbejdet omkring det. Den høje grad af forældreinddragelse har været ny for skolen, men har 
samtidig været positivt for processen og noget både lærere og ledelse har savnet tidligere. 

På Søndre Skole er hver klasses kontaktforældre blevet inviteret med til en inputaften i 
forbindelse med udarbejdelsen af antimobbestrategien. Der blev taget udgangspunkt i 
forældrekortene fra DropMob materialet, som førte til gode diskussioner om, hvordan 
forældrene kan bidrage til den overordnede strategi. 

Forældreaftenen engagerede forældrene, og de har givet positive tilbagemeldinger. Derudover 
har Søndre Skole lagt vægt på, at DropMob skal kommunikeres ud til alle forældre igennem 
nyhedsbrev. Det bidrager til, at forældrene får indblik i skolens hverdag og arbejde med 
mobning. Interview med skolebestyrelsen viser dog, at trods det store fokus på inddragelse af 
forældrene, ved de ikke, hvor meget arbejdet faktisk fylder i forældrenes bevidsthed. 

 

Materialet ligger op til, hvad vi allerede  
gør nu, når man arbejder med cases og 
ikke enkeltpersoner. Eleverne kan drage 

nogle paralleller. Men det er forebyggelse 
og ikke håndtering af mobning. Det er 

stadig enormt svært som fagperson at stå 
alene med det og se, hvad der sker.” 

– interview med SFO-leder
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FORANKRING 

Det har været helt centralt for Søndre Skole, at antimobbestrategien blev en aktiv del af skolens 
hverdag, og at forankring blev tænkt ind fra starten af processen. Det er sket på to overordnede 
planer: bred partsinddragelse, hvor særlig elevinddragelse og forældreinddragelse har været 
nyt, og ved at integrere DropMob materialet samt tankegangen i skolens generelle arbejde med 
trivsel, fx i emneuger. Derudover peger skolebestyrelsen på, at prioritering af tid er centralt 
for, at de gode resultater vedbliver. Det kræver hårdt arbejde og en vedblivende indsats for, at 
antimobbestrategien forankres. Aktiv ledelsesopbakning er centralt i den forbindelse, hvilket i 
høj grad er tilstede på Søndre Skole, da souschefen bidrager aktivt til arbejdet og har fokus på 
det i dagligdagen. 

Overalt på skolen har DropMob sat sit aftryk. Emnet mobning og trivsel har været taget op 
på emneuger, hvor eleverne har skulle arbejde kreativt med emnet. Der hænger billeder med 
ordene ”tolerance” og ”fællesskab” forskellige steder på skolen, og børnenes håndaftryk er 
klistret på gulvet med støttende udsagn. Håndtrykkene er udarbejdet i en emneuge. 

I en emneuge har alle elever været med til at lave et stort puslespil på tværs af klasser, som 
hænger i skolegården. Puslespillet er et overordnet symbol og værk på processen, skolen har 
gennemgået, og symboliserer fællesskab, forskellighed og rummelighed. Det blev indviet af 
Køges borgmester. Både elever og personale udtrykker stolthed over puslespillet, og hvad det 
står for. 

Evaluator vurderer, at de synlige billeder og det kontinuerlige arbejde er medvirkende til, at 
værdierne om fællesskab og trivsel er blevet en del af hverdagen for både elever og personale. 
Der er klare retningslinjer for, hvordan man er på skolen, og hvordan man bidrager positivt til 

Tolerance og fællesskab. Børnenes hænder klistret på gulvet, med udtryk som  
”du kan godt”, og ”du er sød”.
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fællesskabet. En elev giver udtryk for, at den kontinuerlige dialog og fokus på trivsel og mobning 
gør, at man hele tiden er opmærksom på det – næsten på grænsen til at man bliver træt af at 
tale om det. Det vidner om, at det eksplicitte fokus langsomt bevæger sig mod en mere implicit 
del af kulturen på skolen - at man godt ved, hvordan man opfører sig som elev på Søndre Skole. 

Skolebestyrelsen har sammen med ledelsen besluttet, at strategien skal genbesøges hvert andet 
år i skolebestyrelsen, og at lærerne gennemgår klassernes egne regler hver første skoledag efter 
sommerferien. Derudover har skolen en trivselsdag. Samlet gør det, at antimobbestrategien ikke 
er et produkt, der står på en hylde, men en del af skolens hverdag. 

Evaluator vurderer, at det har været afgørende for Søndre Skole, at de har formået at integrere 
materialet i deres generelle arbejde med trivsel på skolen samt fået skabt ejerskab hele vejen 
rundt om strategien ved, at alle parter har været direkte involveret i arbejdet. Derudover 
peger skolebestyrelsen samtidig på, at det er en igangværende proces, som kontinuerligt skal 
understøttes af skolebestyrelse og ledelse, så det ikke går i glemmebogen. DropMobs bidrag til 
arbejdet har været de konkrete værktøjer, som har været nemme at arbejde med for personalet, 
og proceshjælp til bred partsinddragelse. 

Opsummerende kan evaluator pege på en række mekanismer og kontekstfaktorer, som er 
medvirkende til Søndre Skoles succesfulde implementering og forankring af DropMob:

• Aktiv ledelsesopbakning og involvering

• Prioritering af tid til processen 

• Indsatsens tovholder er en repræsentant fra personalet

• Bred partsinddragelse, herunder elever, forældre, personale og ledelse

• Elever er med på lige fod som personale og forældre i udarbejdelsen

• De pædagogiske værktøjer er ’plug and play’ – gennemførsel kræver minimal forberedelse 
for lærere

• Der er udarbejdet et fysisk symbol på processen, som hænger synligt for hele skolen, og 
fungerer som vartegn for skolen både internt og eksternt

• Der er er iværksat en proces for årlig påmindelse og revidering af antimobbestrategien. 
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Sdr. Felding Skole er en tosporet folkeskole, der ligger i Sdr. Felding i Herning Kommune.  
Skolen har ca. 360 elever fordelt fra 0.-9. klasse og to specialklasser. Sdr. Felding Skole har  
været pilotskole i DropMob projektet. 
 
Skolen er inddelt i afdelingerne: indskoling, mellemtrin og udskoling. Indskolingen har sin egen 
bygning med formålet om at skabe trygge rammer om de første skoleår. Skolen fungerer 
samtidig som overbygning for Skarrild Skole. På skolens SFO ”Fristedet” går ca. 90 børn.  
 
Sdr. Felding skole er en PALS-skole (Positiv adfærd i læring og samspil). PALS bygger på klare 
forventninger til børnene samt ros og anerkendelse. Klare beskeder, ens regler og procedurer  
er derfor vigtige i PALS-arbejdet.   
 
Skolen har for nyligt lavet tilbygninger til udskolingen, og der er forsøg med forskellige måder 
at indrette klasselokalerne for at skabe bedst mulige læringsbetingelser. Samtidig har skolen 
foretaget flere tiltag i forhold til at få lydniveauet dæmpet, bl.a. brugen af støjdæmpende 
materialer. Det bevirker, at der er en rolig og rar atmosfære, når man træder ind på skolen.  

SDR. FELDING SKOLE:   
BREDERE FORÆLDREINDDRAGELSE

Billede fra Sdr. Felding Skoles hjemmeside 
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PROCESSENS FORLØB 

Sdr. Felding skole har været i gang med DropMob siden 2015, hvor de blev udvalgt som pilotskole 
for projektet. De har derfor arbejdet med DropMob i godt to år, da evaluator besøger skolen. 

Red Barnet var ude på skolen og holde et foredrag om DropMob, og herfra blev 
projektet igangsat på skolen. Sdr. Felding Skole benyttede både procesredskaber og de 
pædagogiske værktøjer til udarbejdelsen af antimobbestrategien. Alle parter gav inputs til 
antimobbestrategien, men det har det været ledelsen, som har samlet inputs og formuleret den 
på den baggrund. 

Skolen har før DropMob haft flere projekter omhandlende 
trivsel, bl.a. ”den usynlige klassekammerat”1 og PALS. Skolen  
har derfor tidligere haft fokus på at få inddraget forældrene  
i trivselsarbejdet.  

Skolen begyndte at arbejde med PALS i 2008, og er den 
største PALS skole i Herning Kommune. Interviews med 
både skolebestyrelse, personale og elever viser, at PALS 
fylder meget i skolens selvbevidsthed, så selvom DropMob 
har spillet en væsentlig rolle, har det i høj grad været som 
led i PALS-strategien.  
 
En lærer forklarer:  
 
PALS er en kultur på skolen, mens DropMob giver helt konkrete 
værktøjer, som spiller ind i de eksisterende rammer. PALS er 
ligeledes indskrevet i skolens antimobbestrategi. Særligt forældrenes rolle i forankringen af 
antimobbestrategien er ny for Sdr. Felding Skole, og afledt af arbejdet med DropMob.  
 
INDDRAGELSE AF PARTER I PROCESSEN OG ANVENDELSE AF DROPMOBS MATERIALE  
 
På Sdr. Felding Skole har det været ledelsen, som har samlet antimobbestrategien og formuleret 
den, men alle parter har givet inputs i processen.  
 
SKOLEBESTYRELSEN OG FORÆLDRENES ROLLE  

Skolebestyrelsens overordnede ansvar har været at engagere forældrene, kommunikere 
DropMob ud og fastholde samt føre tilsyn med, at principperne efterleves på skolen.

Forældrerepræsentanter fra hver klasse er blevet inviteret til møder, hvor DrobMobs 
forældrekort er blevet brugt. På de aftenener blev det bl.a. diskuteret, hvordan man får alle til at 
deltage i klassearrangementer, og om man må ringe til andre forældre i forskellige situationer. 
Feedbacken fra forældrene til skolebestyrelsen var meget positiv. Forældrearrangementerne 
har skolen holdt fast i, og de afholdes jævnligt for at indføre nye forældre i DropMob materialet 
samt påminde forældrene generelt om DropMob.

DropMob passer meget godt med,  
hvordan vi arbejder. Vi arbejder hver dag 

med, at man skal snakke pænt til hinanden 
og være en god ven. Alt det Red Barnet  
ligger op til, har vi allerede i tankesættet  

i hverdagen. Men DropMob var  
konkret, og det var rart.”  

– interview med arbejdsgruppe

1
Dialogredskab som sætter fokus på ”den gode klasse” og forældrenes rolle i klassens trivsel. Udarbejdet som led i Undervisningsministeriets  

projekt ”Udsatte børn”. 
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Sdr. Felding Skole har valgt at have forældreambassadører i hver klasse, som er sat ind i 
DropMob konceptet. Det er gjort med ønsket om at sprede budskabet længere ud end til 
skolebestyrelsen. Derudover har det bevirket, at forældrene har engageret sig i forankringen af 

klassernes egne strategier (handleplaner mod mobning).  
 

Det har været nyt for skolebestyrelsen at have så 
høj grad af forældreinddragelse. Særligt at kom-

munikere materialet og konceptet ud til forældrene 
og holde dem opdateret med processen. Det 
er skolebestyrelsens klare fornemmelse, at alle 
forældre er klar over, at DropMob eksisterer, men 
også at mange har taget ejerskab over processen. 
Skolebestyrelsen udtrykker i den sammenhæng, 
at de er meget i tvivl om, hvor mange forældre, 

som faktisk var klar over, at skolen tidligere 
arbejdede med ”Den skjulte klassekammerat” og 

forældreinddragelse. Det er evaluators vurdering, at 
arbejdet med DropMob har betydet, at skolens forældre i 

højere grad inddrages. Det har været afgørende for, at 
strategien lever og holdes i gang to år efter, projektet blev søsat.  

Skolebestyrelsen peger selv på, at der også ligger et stort ansvar i at være tovholder på 
forældreinddragelsen, hvilket de udtrykker har været hårdt. 

Evaluator vurderer, at skolebestyrelsens aktive rolle over for 
forældregruppen har været central for at få den høje grad af 
forældreengagement og deltagelse. I det ligger der en stor 
arbejdsbyrde. Men skolebestyrelsen påpeger samtidig, at 
fordi arbejdet giver mening for alle – ingen ønsker sit barn 
mobbet – har det været en spændende proces, som de har 
været glade for. 
 
LEDELSE

Ledelsen har været initiativtager på DropMob og haft ansvar for 
at samle bidragene fra forældre, personale og elever til den samlede 
antimobbestrategi. Skolebestyrelsen har herefter godkendt. 

Ledelsen har derudover fungeret som tovholder på personaledelen, og besluttet hvordan 
processen har skulle forløbe på skolen.

 Overordnet har ledelsen stort ansvar i at få implementeret og forankret DropMob, og har også 
besluttet, at lærerne skal genbesøge DropMob materialet i de enkelte klasser løbende. De har 
derfor det daglige ansvar for DropMob og for at fastholde det i klasserne. 

Klasserne laver strategier lokalt i  
klasserne, og der kan man høre, at  

forældrene går meget op i det. Så har 
forældrene været inde og spørge, hvor  

reglerne bliver af, når nye lærere  
kommer. Der er kendskab til det.” 
– interview med skolebestyrelse

(…) man er hele tiden rollen  
udadtil, fordi man møder forældre 

i mange sammenhænge, hvor 
man skal være fortaler for det. 

Det kan være lidt hårdt.” 
– interview med  
skolebestyrelse
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PERSONALE

Personalet er inddraget både i arbejdsgruppen og omkring arbejdet i klasserne. Som ovenfor 
nævnt, har de haft til ansvar at arbejde med DropMobs materiale ude i klasserne, og hjælpe 
eleverne med at lave deres egne handleplaner, som har bidraget til antimobbestrategien. 

Lærerne i arbejdsgruppen giver udtryk for, at DropMob har været et projekt, de har kunne se 
mening i, og at materialet har været konkret og brugbart. Særligt det faktum, at det har taget 
udgangspunkt i børnenes perspektiv og ord, hvor PALS har været regler lavet af voksne. Ifølge 
lærere kan de mærke, at det har skabt højere grad af ejerskab hos eleverne. 

Lærerne udtrykker, at DropMob materialet har lettet arbejdsgangen. De har skulle udvælge 
casene, der passede til klassen de arbejdede med, og derfra har de fulgt fremgangsmåden, som 
materialet beskriver. Men lærerne er samtidig begyndt at ændre i fremgangen og lege med 

processen i fx børnehaveklassen, hvilket vidner om, at DropMob ikke kun 
er let at gå til for fagpersoner, men også at brugen af DropMob 

materialerne er så forankret på skolen, at de nu selv kan 
begynde at omforme alt efter behov.  

På Sdr. Felding Skole har arbejdet i de enkelte klasser 
været båret af klasselærerne. Og arbejdsgruppen på 
Sdr. Felding Skole peger i den sammenhæng på, at de 
har savnet en bredere lærerinddragelse, særligt fordi 
børnene bliver klar over forskellen mellem lærernes 
tilgang i klasserne: 

DropMob skal implementeres endnu  
mere, så eleverne får ejerskab over det. 
Det kan være svært, når man står alene 

med det som klasselærer. Det skal vi bare 
arbejde mere med, hvis vi synes,  

det giver pote.”  
– interview med arbejdsgruppe

Børnene er også gode til at 
mærke, ”hvem har vi nu?”, og så 

opfører de sig derefter.” 
– interview med arbejdsgruppe
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ELEVER

Elevernes bidrag har primært baseret sig på klassernes arbejde med casene og handleplaner. 
Det er dog vigtigt at bemærke, at evaluator interviewede elevrådet fra den nuværende 8. og 
9. klasse, og derfor ikke har talt med de elever, der deltog i arbejdsgruppen ved DropMobs 
begyndelse. Det kan have betydning for, hvor stor opmærksomhed de interviewede elever har 
haft på processen. 

Overordnet giver eleverne ikke udtryk for, at DropMob fylder særligt meget i deres bevidsthed, 
det er mere PALS, der fylder. Men til spørgsmål om de konkrete cases, som de har arbejdet 
med i klasserne, giver eleverne udtryk for, at arbejdet med DropMob har været spændende og 
relevant for dem. 

Generelt virker eleverne til, at de er opmærksomme på arbejdet på 
skolen omkring trivsel, og at det er blevet så integreret en del af 

deres hverdag, at det ikke behøves italesættes hele tiden. Det 
kan også være tilfældet for arbejdet med DropMob, fordi 
det passer ind i skolens eksisterende fokus og kultur. Men 
eleverne giver ikke udtryk for, at forløbet med DropMob 
har åbnet op for nye handlemuligheder, såfremt de ser 
nogen blive mobbet. De fortæller, at de går til deres AKT 
lærer, hvis de oplever problemer. Samtidig siger eleverne, at 

det er en selvfølge for dem, at de skal opføre sig ordentligt, 
og at der derfor ikke er så meget behov for at italesætte det 

”hele tiden”.  
 

 

FORANKRING 

Sdr. Feldings overordnede og årelange fokus på trivsel og PALS gør, at det er det, som 
fylder meget på skolen. Men det nye er, at flere interessenter har været inddraget i 
antimobbestrategiprocessen, og at særligt forældrene har fået en afgørende rolle i forankringen 
af strategien. 

Der holdes årligt nye forældremøder for at genopfriske DropMob og for at indføre nye forældre 
i det. Derudover har hver klasse forældreambassadører, som holder ”hjulet kørende” i de 
enkelte klasser. Det er evaluators vurdering, at det fungerer godt på Sdr. Felding, og det holder 
processen i live.  

DropMob har affødt emneuger, hvor der er samarbejdet på tværs af klasserne om at skabe 
billeder og plancher til skolens areal. 

Det er evaluators klare vurdering, at DropMob har fungeret godt på Sdr. Felding Skole, fordi 
det har været led i en større strategi, og har spillet godt ind i de eksisterende rammer. Der, hvor 
DropMob har haft en markant positiv virkning, er, at forældrene er kommet mere på banen 
i implementeringen og forankringen, og lærerne har fået nogle helt konkrete værktøjer til at 
arbejde med forebyggelse af mobning i dagligdagen. 

”Det var godt at arbejde med, 
fordi det var relevant for os.  

Det kunne sagtens ske for nogle 
på min alder. Det er noget alle 

kan bruge til noget, fordi  
det kan ske for alle.” 
– interview med elev
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Opsummerende kan evaluator pege på en række mekanismer og kontekstfaktorer, som er 
medvirkende til Sdr. Felding Skoles succesfulde implementering og forankring af DropMob:

• Ledelsesopbakning og involvering

• Eksisterende kultur med fokus på trivselsarbejde samt erfaring med implementering og  
forankring af trivselsindsatser

• Bred partsinddragelse, herunder særlig inddragelse af forældre

• Udnævnelse af forældre som klasseambassadører

• De pædagogiske værktøjer er ’plug and play’ – gennemførsel kræver minimal forberedelse 
for lærere

• Fokus på, at processen i klasserne samt blandt forældrene skal gentages i form af revidering 
af handleplaner i klasserne samt løbende forældremøder med fokus på DropMob. 
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Sortebakkeskolen ligger i Nørager i Rebild Kommune. Folkeskolen er en tosporet skole fordelt 
fra 0.-9. klasse med ca. 417 elever. Skolen har dertil både specialklasser og modtagerklasser. 
 
Skolen fungerer som overbygning for naboskolen Haverslev-Ravnkilde Skole. De to 
skolebestyrelser har haft et tæt samarbejde omkring DropMob projektet og deler 
antimobbestrategi. Derudover er skolen en del af et større distriktssamarbejde i Rebild Syd, som 
også tæller de omkringliggende børnehaver. Formålet er, at alle institutioner, børnene møder i 
deres barndom, samarbejder og fastholder hinanden om de samme målsætninger omkring  
bl.a. trivsel.  

SORTEBAKKESKOLEN:   
DROPMOB SOM ’KICKSTARTER’  
FOR EN ANTIMOBBESTRATEGI
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PROCESSENS FORLØB 

For Sortebakkeskolen har det været vigtigt at få igangsat arbejdet omkring trivsel med udgangs-
punkt i en antimobbestrategi, der var synlig for elever og personale på skolen. DropMobs 
konkrete værktøjer og proces har været fulgt i mindre grad. 

Skolebestyrelse og ledelse har været initiativtagere på DropMob på 
Sortebakkeskolen. Skolens ordensregler skulle opdateres, og i den 

forbindelse blev elevernes trivsel sat på dagsordenen. Det førte til 
en diskussion om, hvad mobning egentlig er, og hvad skolen kan 
gøre i forhold til forebyggelse og håndtering af mobning.  

I arbejdet med de eksisterende ordensregler opdagede 
skolebestyrelsen, at de var langt i arbejdet, men at strategien 
og ordensreglerne var usynlige i hverdagen. Der var behov 

for at levendegøre strategien. Skole og Forældre var ude i 
slutningen af 2016 og holde foredrag for skolebestyrelsen, og 

herefter blev arbejdet med antimobbestrategien påbegyndt.  
 

Samarbejdet omkring DropMob på tværs af skoler og børnehaver i 
området har været det særlige og nye for Sortebakkeskolen. Det var første gang, at skolerne 
samarbejdede så tæt, og det var også første gang, der blev nedsat en arbejdsgruppe. Før har 
de beslutninger foregået internt i skolebestyrelsen. DropMob har derfor bevirket en bredere 
partsinddragelse på Sortebakkeskolen samt et bedre samarbejde mellem de to skoler omkring 
elevernes trivsel.  

Den endelige antimobbestrategi blev udarbejdet af arbejdsgruppen, som bestod af 
medlemmer fra begge skolers bestyrelser, begge skoleledere, forældrerepræsentanter og 
medarbejderrepræsentanter. Den endelige strategi blev sendt til elevrådet og skolernes 
pædagogiske råd til høring. 

INDDRAGELSE AF PARTER I PROCESSEN OG ANVENDELSE AF DROPMOBS MATERIALE  
 
Sortebakkeskolen adskiller sig fra de to andre cases i nærværende evaluering 
ved, at DropMob primært er brugt som kvalitetssikring af 
antimobbestrategien igennem DropMobs kvalitetstjek for  
antimobbestrategier, og som udgangspunkt for et samarbejde mellem 
skoler i området. De konkrete DropMob procesredskaber er kun 
i mindre grad brugt. DropMobs pædagogiske værktøjer er dog 
anvendt i udskolingen, fordi de på skolen fandt, at de manglede 
relevante redskaber til at forebygge mobning på netop det trin. 

Sortebakkeskolen har plukket i de materialer og tiltag, som 
har været relevante for dem i deres arbejde med trivsel. Udover 
DropMob arbejder skolen pt. også med Red Barnet og Mary Fondens 
program ”Fri for Mobberi” i indskolingen og ”MOT” i udskolingen. MOT 
er en norsk helhedsmodel, der medvirker til at skabe robuste og trygge 
ungdomsfællesskaber. Skolen har endda indrettet et MOT-lokale, hvor eleverne 

Vi blev enige om, at DropMob 
var en god platform til at starte 

antimobbestrategien.” 
– interview med viceskoleleder

Det er blevet synligt. På et 
tidspunkt blev det for meget for 
eleverne, de blev trætte af det.  
Så holdt vi en pause, og så ville 

de gerne igen.” 
– interview med lærer
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laver forskellige rollespil, øvelser osv. DropMob har i høj grad bidraget til at sætte trivsel og 
mobning på skolens agenda.  
 
At skoler plukker og tager, hvad de kan bruge fra forskellige projekter og programmer, er ud fra 
evaluators erfaring ikke nyt i skoleregi. Sortebakkeskolen har overordnet set brugt DropMob til 
at sætte fokus på trivsel og mobning, og ladet sig inspirere af processens metode omkring bred 
partsinddragelse, mens selve procesredskaberne og de konkrete DropMob værktøjer i mindre 
grad er blevet benyttet. Fokus på partsinddragelse internt på skolen er væsentlig højere end 
tidligere strategiarbejde. Dog kæmper skolen særligt med at få forældrene involveret. 
 
LEDELSE OG SKOLEBESTYRELSE  

Ledelsen og skolebestyrelsen har været primusmotor på DropMob projektet på 
Sortebakkeskolen. Det er dem, som har initieret projektet og udarbejdet antimobbestrategien. 
Det er nyt for skolebestyrelsen, at en arbejdsgruppe har deltaget, hvorfor graden af 
lærerinddragelse er ny. Forældrenes rolle er derudover større end i tidligere strategiarbejde. 
Men både leder og skolebestyrelse peger på, at det generelt er svært at få forældrene inddraget 
– særligt dem med færre ressourcer. 

Den samme tendens, peger skolebestyrelsesformanden på, er en udfordring. Skolens nuværende 
forældreinddragelse henvender sig primært til de forældre, der har flest ressourcer. Evaluator 
vurderer derfor, at skolen med fordel i højere grad kunne benytte DropMobs værktøjer 
til forældreinddragelse. Både Sdr. Felding Skole og Søndre Skole fortæller om succesfulde 
forældreaftener, samt hvor glade forældrene har været for at blive inddraget og særligt, hvor 
meget ejerskab forældrene efterfølgende har taget over processen. Det kunne være én indgang 
til en bredere forældreinddragelse på skolen. 

ELEVINDDRAGELSE 

DropMobs bidrag på elevniveau har i høj grad været at sætte trivsel på elevernes dagsorden.  
Og selvom DropMob i sig selv ikke fylder særlig meget i dagligdagen, er trivsel og mobning 
blevet italesat i langt større grad på skolen. Elevrådet står bl.a. for en årlig trivselsdag, og der 
laves flere aktiviteter på tværs af klasserne. Samtidig har alle klasser fremlagt deres resultater  
af arbejdet i klasserne på morgensamling. Det bidrager til en opmærksomhed om emnet. 

Til forskel fra Søndre Skole og Sdr. Felding Skole har det kun været forrige års elevrådsformand, 
som medvirkede til udarbejdelsen af antimobbestrategien. Det var i skolebestyrelsesregi. Efter at 
antimobbestrategien var udarbejdet, har klasselærerne arbejdet med mobning i klasserne.  
Der har været valgfrihed hos klasselærerne om, hvordan de vil arbejde med forebyggelse af 
mobning. Derfor ved de ikke heller ikke på skolen, hvor høj grad DropMob redskaberne er blevet 
anvendt. Ud af den proces kom klasseregler, plancher, film om mobning eller klassesamtaler om 
mobning uden et endeligt produkt. I hvor høj eller lav grad DropMobs værktøjer er brugt i den 
sammenhæng, er ukendt.  
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Graden af elevinddragelse har ikke været væsentligt større end tidligere strategiarbejde. 
Interview med den nuværende skolebestyrelsesformand viser også udfordringerne ved, at en 
antimobbestrategi udelukkende er udarbejdet af voksne:  

 
 

Et sted hvor Søndre Skole havde stor succes og vigtige 
overvejelser, var elevinddragelsen i udarbejdelsen i 

antimobbestrategien. Eleverne fokuserede meget 
på, at ordene i strategien skulle være forståelige 
og relevante for alle elever på skolen. Evaluator 
vurderer, at Sortebakkeskolen med fordel kunne 
overveje at bruge DropMobs procesværktøjer i 
højere grad og få indarbejdet elevernes bidrag, så 

de får større ejerskab over strategien.  
 

 
 

 
 

FORANKRING 

Det er evaluators vurdering, at Sortebakkeskolen har brugt DropMob som en ’kick-starter’ og 
kvalitetssikring af den udarbejdede antimobbestrategi. Selvom de konkrete DropMob værktøjer, 
i form af cases i klasserne, forældrekort etc., har været brugt i mindre grad, har DropMob ifølge 
deres egne udsagn været brugbart for deres fokus på trivselsarbejdet. 

Viceskolelederen udtrykker arbejdet med DropMob således:  
 

Selvom skolen ikke følger DropMobs redskaber slavisk, har de 
således oplevelsen af en effekt alligevel. For Sortebakkeskolen 

har det ifølge deres vurdering medvirket til et øget fælles 
fokus på trivsel og et tættere samarbejde mellem 

skolerne i området. 

Sortebakkeskolen er et billede på en pragmatisk brug 
af DropMob, hvor de har tilpasset materialet, så 
det passer til deres øvrige indsatser på området. De 
har valgt en proces, hvor partsinddragelsen i selve 
udarbejdelsen af antimobbestrategien var mindre 

end på de andre skoler i evalueringen. Overordnet 
vurderer evaluator, at de ikke har benyttet DropMob, 

som det er tænkt, men tilbudt materialitet som en 
del af den redskabskasse, som personalet kan vælge at 

bruge i deres arbejde med at forebygge mobning i klasserne. 
Samtidig har de ikke benyttet de procesredskaber, som er rettet 

mod de voksne aktører. Casen er derfor som sådan ikke et eksempel på god praksis i forhold til 
succesfuld implementering og forankring af DropMob, som tilfældet er med de to andre skoler 

Der var lidt svære ord i strategien. 
De mindre vil nok ikke kunne 

forstå det. (…) Størstedelen gav 
meget god mening, noget af det 

var ikke så nødvendigt.” 
–interview med elevrådsformand

”Det, at man har en fælles start, ”nu gør 
vi det!”, og at man kan plukke i de gode 
værktøjer ud fra, hvad man synes, at man 
kan overskue, er fint. Det er godt, at det 
er noget konkret, der ligger fx tjeklister. 
Og at man hele tiden fik nyhedsbreve 

har været rigtig godt.” 
– interview med viceskoleleder
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i indeværende evaluering. Det betyder også, at det ikke giver mening at pege på betydende 
mekanismer og kontekstfaktorer i forhold til implementering og forankring af DropMob på 
Sortebakkeskolen. 

Sortebakkeskolen har plukket i, hvad de syntes, var relevant fra DropMob, og er inde i en proces 
om at få levendegjort deres antimobbestrategi. Helt konkret har det betydet, at et afsnit om 
mobning på sociale medier er tilføjet antimobbestrategien, fordi det fylder mere og mere for 
eleverne. Dermed favner strategien elevernes hverdag bedre. Derudover er strategien lagt ud på 
skolens hjemmeside og revideres hvert år ved skolestart af skolebestyrelsen. Elevrådet drøfter 
desuden antimobbestrategien hvert år og præsenterer det i alle klasser ved skolestart. 


