
 

Dalmose Skole  

 
 

HVAD ER MOBNING? 

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammen-

hold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn eller voksen bliver udstødt fra fællesska-

bet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke 

onde børn eller voksne.  

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling.   

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.  

 

           MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI: 

Mobning er et problem, der vedrører os alle.  
Alle - både elever, forældre, personale og ledelse - har et ansvar for og del i denne indsats.  
Det forebyggende arbejde er en løbende proces i hverdagen, det er ikke først når tingene går skævt, 
at der skal gøres en indsats. Vores overordnede mål er derfor: 
 
 At opnå gode fællesskaber, høj tolerance i forhold til forskelligheder, skabe et trygt miljø, gensidig 

respekt og fælles forståelse og handlekompetence. 
 
 At forældre, elever, personale og ledelse er bekendt med, hvordan vi forebygger og handler i for-

bindelse med mobning. 
 



 
FOREBYGGELSE AF MOBNING 

 

 

 
SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING DELTAGERE ANSVARLIG  TIDSPLAN 

Gennem undervisning 

 

1. Alle lærere skal indgå i et forpligtende samarbejde omkring trivsel og kon-
flikthåndtering.  
 

2. Alle lærere er forpligtet til løbende at inddrage social træning i klassen. 
 

3. Klasseteamet arbejder med trivsel og fællesskabsfølelse. Undervisnings-
forløb skal fremgå i årsplanen. Ledelsen sikrer opdatering af undervis-
ningsmateriale. 

1. Elever og lærere.  
 
 
2. Elever og lærere 
 
3. Elever og lærere 
 

1. Klasseteamet 
 
 
2 Klasseteamet 
 
3. Klasseteamet. 
  

1. Hele året.  
 
 
2. Helse året 
 
3. Hele året. 
  

I frikvarterer 

 

1. Den ansvarlige lærer sikrer, at alle elever kommer godt ud til frikvarterne. 
 

2. Den ansvarlige lærer sikrer sig, at alle elever kommer godt tilbage fra fri-
kvartererne. 
 

3. Lærerne har tilsynsforpligtelse og tilstræber en høj grad af kommunikation.  

1. Lærere.  
 
2 Lærerne 
 
 
3. Lærerne 

1. Den lærer, som har klas-
sen op til frikvarter.  
2 Den lærer der skal have 
klassen efter frikvarter. 
 
3.Lærerne 

1. Hele året.  
2. Hele året 
 
 
 
3. Hele året 

På digitale medier 

 

1. Der skal være en gensidig forpligtigende dialog mellem personale og foræl-
dre om digital mobning.  

 
2. Skolen har fokus på adfærden omkring digitale medier og lærere/foræl-

drene skal følge med i den digitale udvikling.  
 

3. Digitale medier skal være et punkt på et af forældremøderne. 
 

4. Lærerne underviser eleverne i digital etik og dannelse samt hensigtsmæs-
sig brug af sociale medier. 

1. Personale/ forældre  
 
 
2. Personale/ forældre  
 
 
3. Personale/ forældre 
 
4. Personale  

1. Personale/ forældre  
 
 
2. Personale/ forældre  
 
 
3. Personale/ forældre 
 
4. Personale 

1. I aktuelle situ-
ationer  
 
2. I aktuelle situ-
ationer.  
 
3. Efteråret 
 
4. Ifølge årsplan 

Samarbejde med for-

ældre 

 

1. På forældremøder orienteres forældre om skolens antimobbestrategi  
 

2. På Forældremøder tales om trivsel, iværksættelse af gode fællesskaber, 
samt god kommunikation i forældregruppen.  

 
3. Klasseteamet og forældre indgår i dialog om den fælles indsats i forhold til 

at opnå bæredygtige og solide klassefællesskaber.  

1. Personale/ forældre  
 
2. Personale/ forældre  
 
 
3. Personale/ forældre 
  

1. Personale/ forældre  
 
2. Personale/ forældre  
 
 
3. Personale/ forældre 
  

1. Hele året  
 
2. Hele året  
 
 
3. Hele året. 
  

Særlige arrangemen-

ter/aktiviteter 

 

1. Fælles tema på morgensamling 
2. National trivselsdag 
3. Trivselssamtaler 
4. Arrangementer på tværs 

 6. klasse venskabsklasse for 0. klasse 

 Flere årlige fællesarrangementer for hele skolen 

 Fast morgensamling 

 Undervisning på tværs IDR, emneuger og profilfag 

1. Lærere/elever 
2. Lærere 
3. Elever/lærere 
4. Lærere/elever/ le-
delse 

1. Ledelsen 
2. Ledelse/Lærere 
3. Trivselslærer 
4. Lærere/ ledelse 

1. Januar-marts  
2. Marts  
3. Hele året 
4. Hele året 



 
HÅNDTERING AF MOBNING  

 

 

FORANKRING 

 
 Der er fokus på antimobbestrategien på teammøder. Den er fast punkt på dagsordenen for at sikre at de aftalte handlinger finder sted. 

 Klasseteams arbejder både forebyggende og indgribende for at opretholde gode fællesskaber i klassen.  

 Skolebestyrelsen har fokus på antimobbestrategien, som fast punkt i årshjulet. 

 Klasseforældreråd har fokus på antimobbestrategien via sociale aktiviteter, der styrker fællesskabet.  

 Elevrådet har fokus på antimobbestrategien som fast punkt på dagsordenen. 

 Alle elever gennemfører nationale trivselsundersøgelser og skolen evaluerer på disse. 

 Alle klasser gennemfører lokal trivselsundersøgelse minimum to gange årligt på Meebook. 

 Ledelsen organiserer personalets tid, uddannelse og ressourcer, så der er mulighed for konstant udvikling af skolens fællesskaber.  

 

                                                            

                                                            Februar 2018  

 
SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING DELTAGERE ANSVARLIG OPFØLGNING 

De involverede ele-

ver/forældre/lærere 

 

 

 

 

1. Klasselærer kontaktes.  
 

2. Skolen forpligter sig på at involvere de relevante parter.  
 

3. Forældrene til de berørte børn, inddrages i processen.  
 

4. Der aftales et møde og udarbejdes en handleplan.  
 

Ledelse/ perso-
nale/forældre.  

Ledelse, /perso-
nale/forældre.  

Aftales på evt. møder.  

Forældre og fag-

team 

 

 

1. Forældre til de berørte elever samt fagteam indgår i konstruktivt og forpligti-
gende samarbejde omkring handleplanen. 

 

De gældende parter.  De gældende parter. De gældende parter. 


