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Anti-mobbestrategi på Durup Skole. 
Formålet 
I vores Anti-mobbestrategi vil vi beskrive arbejdet med elevernes trivsel, herunder 
konflikt håndtering og bekæmpelse af mobning. 

 

Indledning:  
Det er en vigtig forudsætning for børns trivsel, at de fungerer godt i skolen, der for 
dem er en stor del af deres liv. Det er lærerens faglige opgave at sikre, at hvert barn i 

klassen får de faglige udfordringer, som det behøver for at opleve skolen som 
spændende og udviklende. Men det er mindst lige så vigtigt for børns trivsel, at de 
fungerer godt i den sociale sammenhæng, som skolen er og her er samarbejde 

mellem skolen og hjemmet særdeles vigtigt. 
 

Det er her vigtigt at være opmærksom på, at tiden fra 0 til 6 klasse er en meget vigtig 
periode for børn i forhold til at udvikle deres sociale evner. Børn skal i denne periode 
for eksempel lære at forhandle uenigheder og håndtere konflikter på en 

hensigtsmæssig måde. De skal lære ”at se sig selv med andres øjne” og forstå, 
hvordan de påvirker en given situation med deres ord og handlinger. De skal udvikle 

deres sociale værdier og de skal lære at sætte grænser og sige fra i forhold til sig selv 
og andre. De skal udvikle evnen til at fungere i et frugtbart samarbejde med andre, 
hvor de både skal kunne give og modtage. Børn skal lære at indgå i ligeværdige 

forhold i leg og arbejde – og meget mere. 
  
 

Ofte sker børns udvikling gennem de erfaringer, som de opnår gennem den måde, 

som skolen og forældrene i samarbejde håndterer konkrete problemer på. Grebet an 
på den rette måde kan et ”problem” blive en vigtig mulighed for læring og udvikling 

for de børn, der er involveret. 
 
Vores arbejde med dette baserer sig på følgende principper: 

 
- Åbenhed 

- Dialog (italesættelse) 
- Anerkendelse 
- Samarbejde og tillid 

 
Åbenhed: 

Det er vigtigt for os, at I som forældre er fuldt orienteret om, hvordan vi arbejder 
med trivsel og udvikling i jeres barns klasse. På forældremøder står dette emne derfor 
altid på dagsordenen. I indskolingen vil vi bygge videre på det gode fundament, der er 

lagt i børnehaven. I 0 klasse vil vi informere forældrene om skolens trivselspolitik. I 
de følgende årgange vil vi følge op på dette ved at tage forskellige emner op til 

drøftelse – se nærmere oversigten over arbejdet på de forskellige klassetrin. 
 
Dialog (italesættelse): 

Det er vigtigt, at trivselsproblemer ikke bliver forsøgt ”tiet ihjel”; men at der bliver sat 
ord på de problemer, der opstår. Det er forudsætningen for, at vi kan gøre noget ved 

dem. Derfor er regelmæssig kontakt mellem hjem og skole også nødvendig. I kan 
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som forældre regne med, at vi fra skolens side altid vil tage kontakt til jer, hvis vi ser 
– eller er bekymret for – at jeres barns ikke trives. Tilsvarende forventer vi fra skolens 

side af jer som forældre, at I tager kontakt til os, hvis I har bekymringer for jeres 
barns trivsel i skolen.  

 
Anerkendelse: 
Det er som udgangspunkt vigtigt altid at anerkende de oplevelser og følelser som et 

barn har i forhold til en konkret situation. Men det er tilsvarende vigtigt også at 
anerkende, at andre – lærer og pædagoger, forældre og andre elever – kan opfatte 

den samme situation på andre måder. Denne dobbelte anerkendelse er en helt 
nødvendig forudsætning for at kunne lytte til hinanden og samtale på en konstruktiv 
måde.  
 

Tillid: 
Tillid kommer ikke af ingenting; men skabes, når man oplever, at man blive mødt 

anerkende og undersøgende. Tilliden styrkes, når man oplever, at der følges op på 
bekymringerne med konkret handling og samarbejde. Dette gælder både, når skolen 

henvender sig til forældrene og når forældrene henvender sig til skolen. 
 
Ind i mellem kræver løsningen af et problem en struktureret indsats gennem længere 

tid, hvor det er nødvendigt, at alle er vedholdende og bevarer fokus. Her er den 
hyppige dialog mellem hjem og skole særlig vigtig ligesom det også er vigtigt, at der 

holdes fokus på de positive forandringer og fremadrettede tiltag.  
 
 

Definitioner: 
 

Vi forstår trivsel som dette at eleverne generelt føler sig tilpas på skolen.  
 
Vi forstår drilleri som noget, der som udgangspunkt er positivt ment – om end ikke 

altid positivt oplevet. Ofte bruges drilleri, som en måde at komme i kontakt med 
andre på. Som med al anden social kunnen er der også med drilleri tale om noget, 

som børn skal lære at bruge og forstå rigtigt og fx ikke støde dem fra sig, som de 
gerne vil i kontakt med. 
 

Konflikt handler for os om noget konkret og enkeltstående – fx et følelsesmæssigt 
sammenstød om en given uenighed.  

 
Mobning er i modsætning til en konflikt noget gentagende og systematisk, hvor det 
ikke er en given uenighed, det primært handler om. Mobning er derfor ikke noget 

pludseligt eller enkeltstående, men noget længerevarende. Der er i mobning i 
modsætning til drilleri ikke et positivt ønske om opmærksomhed og kontakt. Mobning 

handler om forfølgelse og udelukkelse af det sociale fællesskab. I mobning er de 
konkrete uenigheder og drilleri blot et middel til denne udelukkelse.  
 

 
Det skal bemærkes, at mens definitionerne er klare, er virkeligheden ofte kompleks. 

Drilleri kan udarte til mobning, hvis ikke der gøres noget. Der er også mange gråzoner 
mellem de forskellige fænomener, hvor det kan være svært at vurdere om man har 
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med det ene eller det andet at gøre. Hvornår bliver fx konflikter så hyppige, at de får 
karakter af mobning? Hvornår mister drilleri sit positive sigte? Det er ikke sikkert, at 

de involverede parter altid oplever situationen på den samme måde. 
 

 

 
Forebyggende arbejde med trivsel: 

 
Det er som udgangspunkt vigtigt at forstå, at der i børns liv er en tæt sammenhæng 

mellem tiden i skolen og tiden uden for skolen. For mange børn er deres sociale 
omgangskreds domineret af relationer, som de har skabt i skolesammenhæng. Dem, 

de går i skole med, er også dem, som de er sammen med i fritiden. Skolens ansvar 
for børnene slutter ved grænsen til skolens matrikel efter sidste time.  
 

Men det betyder ikke, at de ting, der sker uden for skolen, ikke har meget stor 
betydning for det, der sker i skolen. Det forebyggende arbejde med trivsel må derfor 

stå på to ben. Skolen må gøre noget i skolen – og forældrene må være enige om at 
gøre noget uden for skolen. 
 

 
Skolens forebyggende arbejde med trivsel: 

 
- Klasselærerne arbejder med konfliktløsning og anti-mobbe-strategier på alle 
klassetrin. 

 
- Mobning og herunder digitalmobning, definition og betydning for mobber, offer og 

tilskuere indgår i undervisningen.  
 
- Der afholdes trivselsforløb i 2. kl., 4. kl. og 6. kl. 

 
- Eleverne trænes i demokratiske spilleregler i undervisningen. Det er vigtigt at kunne 

lytte og argumenterer med folk, som man er uenig med og opleve, at man stadig kan 
være venner. Arbejdet omkring elevrådet bruges også i denne sammenhæng. 
 

- Indskolingen og SFO samarbejder om elevernes trivsels via daglig dialog. 
 

- Der er tilsyn med eleverne i alle pauser og der er etableret ny legeplads på skolen, 
med det formål at skabe gode rammer for fælles aktiviteter, leg og bevægelse. 
 

 
Forældrenes forebyggende arbejde med trivsel 

 
- For at forældrene til børnene i en klasse kan spille en positiv rolle i forhold til deres 
børns trivsel er det vigtigt, at de kender hinanden. Derfor opfordres forældrene til at 

danne trivselsråd omkring de enkelte klasser, der fx kan sørge for at arrangere sociale 
tiltag for klassens forældre. Forældrene opfordres til at deltage i de forskellige 

arrangementer som trivselsrådet, klassens lærere eller andre på skolen arrangerer. 
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- Forældrene opfordres til at indgå bindende aftaler om, hvilke regler, der skal gælde i 
forbindelse med afholdelse af fødselsdage, klassearrangementer osv. samt at følge 

disse aftaler også selvom dette måtte føre til konflikt med deres børn.  
 

 
- Elevernes trivsel indgår i alle skole/hjem samtaler 
 

 
Hvordan faciliteres forældrenes forebyggende arbejde med trivsel 

 
- Klassens trivsel er et punkt på alle forældremøder på alle klassetrin. Se 
trivselsarbejde for det enkelte klassetrin. 

 
- Der gives tid til drøftelse af de forskellige trivselsemner på forældremøderne, så 

forældrene får et medejerskab til etablering af trivsel i klassen. 
 
 

 
Afdækkende/undersøgende i forhold til problemer. 

  
Når en medarbejder bliver opmærksom på en konflikt på skolen forsøger denne at 
hjælpe eleverne med at løse konflikten. Medarbejderen vil lytte til den oplevelse, som 

det enkelte barn har af konflikten og anerkende denne oplevelse. Hvis medarbejderen 
vurderer, at konflikten opleves som voldsom af eleverne vil vedkommende sørge for, 

at forældrene får en orientering om konflikten og om hvordan konflikten er blevet 
bearbejdet på skolen. Forældrene får på denne måde en mulighed for at være med til 
at bearbejde konflikten sammen med deres barn. 

 
Hvis det skønnes nødvendigt aftales det med hjemmet, hvordan der følges op på 

konflikten. 
 

Hvis forældre oplever at deres barn er bekymret over en konflikt i skolen, henvender 

forældrene sig til skolen (læreren/pædagogen) og drøfter bekymringen. Det aftales 
hvordan skolen og hjemmet nærmere kan undersøge en evt. konflikt og beslutte, 

hvilke tiltag, der skal bruges til at følge op på den. 
     

Skønnes det, at der er tale om decideret mobning, vil der blive iværksat de 
nødvendige foranstaltninger.  
 

 
1. Afdækning og indgreb ved mobning mellem to eller flere elever. 

 
Hvis der er mistanke om mobning, undersøges det om der er tale om reel mobning, 
eller om der er tale om en konflikt.  

 
A. Klasselæreren og skolelederen afholder samtale med eleven og forældre for at 

afdække hvordan og hvornår eleven oplever mobning. 
B. Klasselæreren orienterer skolelederen om mobningen. 
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C. Den eller de elever som opleves som mobbere, indkaldes til møde med 
skolelederen og klasselæreren. Skolelederen henvender sig efterfølgende til 

forældrene og fortæller at deres barn har været indkaldt til møde vedr. mistanke 
om mobning og med besked om at dette skal stoppe øjeblikkelig. Der aftales her 

et opfølgningsmøde, hvor forældrene har mulighed for at snakke med deres barn 
om mobning og forhøre sig om barnets egen oplevelse. Opfølgningsmødet bør 
finde sted indenfor få dage. 

 
D. På opfølgningsmødet lytter forældre, elev og lærere til hinanden. Der må på intet 

tidspunkt være tvivl om at mobningen skal stoppes. Der aftales et møde mellem 
mobber og mobberoffer( evt. forældre ) hvor klasselæreren og skolelederen 
deltager.  

 
E. Mødet mellem mobber og mobbeoffer skal ske på det tidspunkt hvor mobbeoffer 

føler sig klar til det. Formålet med mødet er at hjælpe såvel mobber som 
mobberoffer med at få en positiv skoledag uden mobning. Her må gerne sættes 
ord på hvilke oplevelser de hver især har haft undervejs og de voksne hjælper 

børnene med at komme væk fra den negative oplevelse. Forældrene kan deltage 
i mødet. 

 
 

2. Afdækning og indgreb ved mobning i en klasse. 

 
 

A. Klasselæreren og skolelederen afholder samtale med eleven og forældre for 
at afdække hvornår og hvordan eleven føler sig mobbet. Der indkaldes 
dernæst til et forældremøde. Det er her vigtigt at forældrene er indforstået 

med hvordan forældremødet skal gribes an. 
 

B. Til forældremødet kan indkaldes SSP medarbejder, fritidsvejleder eller 
skolepsykolog. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde. Der udover deltager 
klasselærer og skoleleder i mødet. På mødet gives der tid til drøftelser i 

grupper evt. drenge og pige grupper. Der laves et skriftlig oplæg til arbejdet 
i grupperne. Formålet med forældremødet er ikke at drøfte den enkelte elev, 

men at drøfte klassens trivsel generelt. Det er skolelederens opgave at 
sørge for at dette sker og at der kommer en konklusion på mødet og en 

handleplan for eleverne generelle trivsel i klassen fremadrettet. Forældrene 
orienteres løbende om udviklingen i klassen og det aftales om der evt. skal 
afholdes endnu et forældremøde eller om der skal sættes arbejdsgrupper i 

gang.  
 

C. Klasselæreren og skolelederen og mobbeoffer og forældre afholder et møde 
en tid efter forældremødet for at følge op på hvordan eleven oplever at det 
går i klassen. 
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Anti-mobbestrategier for det enkelte klassetrin: 

 
 

0. kl. 
Temaer: 
Bruger ordet: STOP, lære at sige fra, lære at sætte grænser. 

Konflikløsning: Hvad gør jeg når jeg bliver sur eller vi bliver uvenner? 
At være en klasse. Plads til forskellighed. 

At tale sammen og at lytte når andre taler. 
Omgangstone, sproget. 
Trivselsforløb med trivselskonsulent enten i 0. kl. eller 1. kl. eller 2. kl.  

Matr.: 
Anvender: Fri for Mobberi – kufferten.  

Små spil om kammeratskab. 
Små historier om det at være gode venner. 
Hvordan: Lege, samtaler, direkte konfliktløsning, tegne, modellere, teater, film, 

spil osv.  
 

1. kl.  
Temaer: 
At være en klasse. Samværsregler. 

Plads til forskellighed. 
Konfliktløsning; Hvad gør jeg når jeg bliver sur eller vi bliver uvenner? 

Drilleri; Hvornår er det sjovt og hvornår er det ikke sjovt? 
Den gode kammerat; Hvornår er jeg en god kammerat? 
Hjælpsomhed.  

At tage hensyn. 
Omgangstone, sproget. 

Matr.: 
Anvender: Fri for Mobberi – kufferten. 
Hvordan: Lege, samtaler, fortælling, direkte konfliktløsning, tegne, modellere, 

teater, film, spil osv.  
 

  
 

2. kl. 
Temaer:  
Sladre, lyve, hjælpsomhed.  

Konfliktløsning; Hvad gør jeg når jeg bliver sur eller vi bliver uvenner? 
Drilleri; Hvornår er det sjovt og hvornår er det ikke sjovt? 

Omgangstone, sproget. 
Kropssprog – det vi siger og det vi gør med kroppen. 
Matr.: 

Anvender: Fri for Mobberi – kufferten  
Hvordan: Lege, samtaler, direkte konfliktløsning, tegne, modellere, teater, film, 

spil, læse, oplæsning, rollelege  osv.  
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3. kl.  

Temaer: 

Samarbejde; Hvorfor er det nogen gange svært? 
At være udenfor.. 

At gøre nar af……. 
Omgangstone. 
Konfliktløsning; Nogen gange kan vi godt selv, men andre gange har vi brug for 

hjælp. 
Drilleri/ mobning; Jamen det var bare for sjov…. 

SMS og chat. Kan man drille/ mobbe med en mobiltelefon? 
Sikker på nettet. God mobil kultur. 
Matr.: 

www.sikkerchat.dk 
”Lines rekordbog” af Morten Durr 

”Er du blind i dag Elise?” afHans Sande 
”Jeg er her altså også” af Bente Bratlund 
”Sofies hemmelige smsér” af Jørgen Jensen 

”Dumme smsér til Sofie2 af Jørgen Jensen 
”Vitello” bøgerne til oplæsning. 

 Hvordan: Lege, samtaler, direkte konfliktløsning, tegne, modellere, teater,  
film, spil, læse, oplæsning, rollelege  osv.  
 

 
 

 
4. kl.  

Temaer: 

Den gode kammerat. 
Selvværd og ligeværd 

At være udenfor.. 
Pige konflikter og drenge konflikter. 

Vi passer på hinanden og på hinandens ting.  
SMS og chat. Sikker på nette. God mobil kultur. 
Lommepenge 

Trivselsforløb med konsulent: Selvværd og kammeratskab og sprog. 
Matr. 

www.sikkerchat.dk 
Pjecer om mobning. Oplysning om børnetelefonen. Skønlitteratur om emnet. 

         Hvordan: Lege, samtaler, direkte konfliktløsning, tegne, modellere, teater, film,  

         spil, læse, oplæsning, rollelege osv. 
 

 
 
 

http://www.sikkerchat.dk/
http://www.sikkerchat.dk/
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5. kl.  
Temaer: 
Præpubertet og sundhed 

Dit og mit 
Socialt samvær; fødselsdage, klassefester, fritidsliv. 

Butikstyveri 
Juniorpraktik 
Pigerne: Min bedste veninde. At være udenfor. 

Drenge: Gode kammerater. At være udenfor. 
Drilleri og mobning.  

SMS og chat. Sikker på nette. God mobil kultur. 
Trivselsforløb med konsulent: Selvværd og kammeratskab og sprog. 

     Matr: 

www.sikkerchat.dk 
Pjecer om mobning.  Skønlitteratur om emnet. Evt. besøg af politik vedr. tyveri. 

Besøg af sundhedsplejerske. 
         Hvordan: Lege, samtale, teater, film,  
         spil, læse, oplæsning, rollelege osv. 

 
 

6. kl. 
Temaer: 
Vi er en klasse, selvom vi er forskellige. 

Fællesskabet og retten til at være anderledes. 
Pubertetstemaer 

Kærester 
Fritidsinteresser 
SMS og chat. Sikker på nette. God mobil kultur. 

Pigerne: Min bedste veninde. At være udenfor. 
Drenge: Gode kammerater. At være udenfor. 

Drilleri og mobning.  
SMS og chat. Sikker på nette. God mobil kultur. 

     Matr: 
www.sikkerchat.dk 
Pjecer om mobning.  Skønlitteratur om emnet. Besøg af trivsels konsulent.  

         Hvordan: Lege, samtaler, teater, film,  
         spil, læse, oplæsning, rollelege osv. 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.sikkerchat.dk/
http://www.sikkerchat.dk/
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