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Antimobbestrategi for Ørum Skole 

 
 
Formål: 
 
På Ørum Skole accepterer vi ikke mobning. Hvor mennesker er sammen, kan der opstå 
konflikter og evt. mobning. Med vores antimobbestrategi ønsker vi at give elever, forældre 
og personale et fælles redskab til styrkelse af den sociale trivsel samt forebyggelse af og 
indgriben ved mobning. 
 
Begreber: 
 
TRIVSEL er, at det hele menneske er i harmoni med sig selv og sine omgivelser. Det er 
fysisk trivsel, hvor der ikke er sygdom eller andre fysiske forhindringer, der ikke er under 
kontrol. Det er psykisk trivsel, hvor individet har en sund selvopfattelse og et godt 
selvværd, og føler sig respekteret og accepteret. 
Desuden er omgivelserne så som familie, hjem, skole og fritid meget vigtige for den 
enkeltes trivsel, og en positiv færden i disse er byggesten for en god trivsel, hvor den 
enkelte oplever en meningsfuld hverdag med passende udfordringer. 
 
MOBNING er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på 
et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. Mobning kan også foregå digitalt. 
Mobning er, når et fællesskab ikke er for alle. Når nogen holdes udenfor. Når der mobbes 
er det den eller de ”stærkes” nedgørelse af den ”svage”, magtbalancen er ulige. 
 
KONFLIKTER er ”stridigheder” mellem to parter, som er lige ”store”, magtbalancen er 
neutral. 
En konflikt er ikke systematisk som mobning. Konflikter og interesseforskelle er ikke 
nødvendigvis negative, men kan føre til respekt og nyt syn på hinanden. 
Konflikter vil opstå, når mennesker er sammen. Vi kan skændes, slås og være kede af det, 
men konflikter vil ikke fylde noget af betydning i parternes bevidsthed, efter de er løst. 
Forskellige konflikttyper kræver forskellige handlinger fra de voksne. Konflikter kan på 
længere sigt føre til mobning, hvis de ikke løses konstruktivt.  
 
Forebyggelse: 
 
På Ørum Skole møder vi alle med en anerkendende tilgang – det vil sige, at vi taler 
ordentligt til hinanden samt ser, hører og prøver at forstå hinanden! 
 
Ved alle årgangsforældremøder er der et punkt på dagsordenen om mobning/social trivsel. 
 



Side 2 

Fagvoksne, elever og forældre har alle en rolle i at fremme elevernes sociale trivsel og 
modvirke mobning, og derfor er det vigtigt, at alle lever op til følgende råd1  
 
De ti råd til fagvoksne: 
 

1. Prioriter det sociale liv i klassen 
2. Tag altid en henvendelse om mobning fra et barn eller en forælder alvorligt. Selv 

om du ikke selv oplever det beskrevne som mobning, er det barnets eller 
forældrenes virkelighed 

3. Lav en udførlig handleplan, der uddyber, hvem der gør hvad, hvordan og hvornår, 
så den er klar, når mobning opstår 

4. Sæt konkrete handlinger på de værdier, der præger skolen. På den måde sikres 
det, at de ikke kun er ord, men at de rent faktisk også bliver inddraget i hverdagen. 

5. Tal ikke dårligt om børn, forældre eller kollegaer 
6. Inddrag gerne mange instanser, såsom ledelsen, skolebestyrelsen og 

forældrerådene, i antimobbearbejdet, og vær ikke bange for at bede om hjælp. 
Mobning er svært at løse alene. 

7. Fokuser på, at alle børn gør det, så godt de kan – også selv om det måske ikke 
altid virker sådan 

8. Vær en god rollemodel – både i tale og handling 
9. Hold fokus på, at alle er en del af mønsteret og dynamikken i klassen eller gruppen 

– også den fagvoksne 
10. Giv plads til forskellighed 

 
De ti børneråd: 
 

1. Husk, at alle er forskellige, og se det som noget godt. Det ville være kedeligt, hvis vi 
alle var ens 

2. Prøv at lære alle i din klasse så godt at kende, som du kan. Måske har I mere til 
fælles, end du tror 

3. Husk, at når man kigger på, at nogle bliver mobbet, er man selv med til at lade det 
ske, hvis man ikke gør noget 

4. Hold øje med, om andre bliver kede af det, når du driller dem for sjov. Hvis de ikke 
synes, det er sjovt, skal du stoppe. Bare fordi en kammerat griner, er det ikke 
sikkert, at han/hun synes, at det er sjovt 

5. Deltag så vidt muligt altid i alle fødselsdage og andre arrangementer, der holdes for 
og i klassen 

6. Vær modig og forsvar andre, der ikke kan forsvare sig selv 
7. Vær god mod alle i din klasse. Husk at sige søde ting og rose dine 

klassekammerater, når de har brug for det eller har gjort noget godt. Man kan altid 
finde noget godt at sige, og man behøver ikke sige alt, hvad man mener, hvis det 
kan såre andre 

8. Tænk over dit kropssprog, og hvordan du taler til andre. Det er ikke rart for nogen at 
blive gjort nar af, vendt øjne af, bagtalt eller ignoreret 

9. Skriv ikke ting til andre på mobilen eller nettet, du ikke føler, du kan sige til dem 
ansigt til ansigt 

                                                 
1 Rådene stammer fra bogen: ”Mobning – et socialt fænomen eller et individuelt problem?” af Ditte Dalum 
Christoffersen og Kit Stender Petersen. Dafolo, 1. udgave, 1. oplag 2011 
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10. Hold ikke mobning hemmeligt, men bed om hjælp. Det er ikke at sladre, men at 
være en god kammerat 

 
De ti forældreråd: 
 

1. Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs i klassen eller gruppen 
2. Tal ikke dårligt om dit barns klassekammerater eller om deres forældre eller 

fagvoksne 
3. Støt dit barn i at forsvare/hjælpe/trøste kammerater, der ikke kan forsvare sig selv 
4. Indfør og respekter en social fødselsdagspolitik 
5. Lyt til og støt den forælder, der fortæller om sit barns udfordringer 
6. Prioriter socialt samvær i klassen 
7. Lær klassens børns, forældres og fagvoksnes navne at kende 
8. Vær en god rollemodel – både i tale og handling 
9. Hold fokus på, at alle bidrager til dynamikken i klassen eller gruppen – også 

forældrene 
10. Giv plads til forskellighed 

 
Det er vigtigt, at alle (fagvoksne, elever og forældre) er opmærksomme på alle de elever, 
vi omgiver os med i dagligdagen, så vi hurtigt opdager eventuel mistrivsel ved en eller flere 
elever, og at vi i disse tilfælde tager vores ansvar for at handle alvorligt. 
På Ørum Skole tager vi udgangspunkt i årgangen – det betyder, at der er flere voksne, der 
har kontakt til eleverne i løbet af en uge, end hvis vi tog udgangspunkt i klasserne, og 
dermed også flere øjne på relationerne. Elever og forældre kan henvende sig til alle 
fagvoksne på skolen, men det vil oftest være mest naturligt, at det er elevens 
kontaktlærer/-pædagog. I kraft af samarbejdet på årgangen vil der altid være mindst to 
kontaktlærere, som elever og forældre kan gå til. 
 
Alle fagvoksne på Ørum Skole er rollemodeller for børnene, og hvis vi bliver opmærksom 
på eventuelle problemer i relationen mellem lærere/pædagoger og elever, så har vi pligt til 
at handle. Det vil være naturligt at kontakte den pågældende fagvoksne og evt. herefter 
ledelsen. 
 
Indgriben: 
 
Når mobning er konstateret arbejder de fagvoksne i samarbejde med elever og forældre 
med relationerne i den involverede elevgruppe – vi vil forsøge at undgå straf og 
sanktioner, da forskning viser, at straf og sanktion kan være med til at gøre mobning 
værre2.  
 
Den voksne, der konstaterer mobning har pligt til at handle, og hvis det er en forælder, er 
det vigtigt, at en fagvoksen også kontaktes. På kort sigt er det vigtigt, at de fagvoksne taler 
med alle implicerede (mobber, offer og tilskuere) for at afdække problematikken, herefter 
orienteres forældrene. På længere sigt skal relationsarbejdet intensiveres. 

                                                 
2 Rabøl Hansen 2009. 
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I yderste konsekvens kan det være nødvendigt for skolens ledelse at tage 
foranstaltningerne i § 6 i bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen i 
anvendelse3. 
 
Alle fagvoksne på Ørum Skole arbejder i team, og det er i disse team, der lægges en 
strategi for relationsarbejdet mod mobning. Teamet kan inddrage ledelsen, lige som der 
kan søges råd og vejledning hos skolens samarbejdspartnere (fx PPR, SSP4 og andre) 
Forældregruppen orienteres og inddrages eventuelt i arbejdet. 
 
I hvert enkelt tilfælde af mobning tages der konkret stilling til, hvilke tiltag det er relevant at 
tage. 
 
Ledelsens rolle: 
 
Ørum Skoles ledelse har lige som alle andre fagvoksne en naturlig interesse i at fremme 
elevernes sociale trivsel og modvirke mobning. 
Ledelsen sørger for, at denne antimobbestrategi bliver kendt og implementeret i såvel 
elev-, forældre- som personalegruppen, samt sætter løbende temaet på dagsordenen og 
sørger for at personalets kompetencer videreudvikles. 
Ledelsen går ind i konkrete problemstillinger på foranledning af kontaktpædagoger eller 
lærere, og yder i den forbindelse støtte, sparring og laver opfølgning.            
 
I lederteamet sikres det, at de indgåede aftaler om samarbejde mellem fx skole og SFO 
føres ud i livet (fx fælles teammøder og skole- hjemsamtaler). 
 
Ledelsen sørger også for, at den til enhver tid siddende skolebestyrelse arbejder for at 
fremme denne antimobbestrategis tankesæt ved bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i 
forældremøderne og ved henvendelser fra enkeltforældre. 
 
Kendskabet til antimobbestrategien sikres ved, at den lægges på skolens hjemmeside og 
tages op 1 gang årligt på alle årganges forældremøder. 
 
Opfølgning: 
 
Antimobbestrategien evalueres hvert år i maj måned af ledelsen, personalegruppen og 
skolebestyrelsen.  
 
 

 
 

                                                 
3 § 6. Over for en elev, der i undervisningstiden, herunder pauser, mellemtimer m.v., ikke overholder skolens 
ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, kan endvidere tages følgende 
foranstaltninger i anvendelse: 1) Eftersidning i op til 1 time, 2) Udelukkelse fra undervisningen i indtil 1 uge, 
3) Overflytning til en parallelklasse ved samme undervisningssted under samme skole, 4)Overflytning til en 
klasse på tilsvarende klassetrin ved et andet undervisningssted under samme skole, 5) Overflytning til en 
klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden klasse i kommunen, 6) Udskrivning af folkeskolen af elever på 
10. klassetrin. 
Punkterne er uddybet i § 7. 
4 PPR = Pædagogisk Psykologisk Rådgivning; SSP = Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi 
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Bilag 
 

Idekatalog til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning 
 
Fagvoksne: 
 

• Trivselsdage 
• Legepatrulje 
• Se den enkelte elev hver dag 
• Være opmærksom på, hvordan børnene kommunikerer – også digitalt. 
• Bruge ”Klassetrivsel” 
• Klassemøder (også gruppeopdelt) 
• Samarbejdsøvelser 
• Elevsamtaler 
• Arbejde med de sociale spilleregler 
• Tæt kontakt til forældre 
• Hjælpe med at lave frikvartersaftaler 
• Give tid, rum og hjælp til at håndtere konflikter/få eleverne til at anerkende hinanden 
• Lege på årgangen 
• Fælles praktiske opgaver 
• Samarbejde med andre relevante fagvoksne 
• Nye pladser 
• Lave årgangens trivselsudvalg 
• Fælles oplevelser for hele skolen 
• Være det gode eksempel 
• Lave spilleregler for årgangen 
• Tage alle henvendelser alvorligt og handle på dem 
• Inddrage forældrene i årgangens sociale liv og gøre dem opmærksom på deres 

medansvar for årgangens trivsel/fokus på elevernes trivsel 
• Husk at fortælle den gode historie/rose – fremhæve den gode opførsel 
• Skabe (nye) relationer på årgangen/skolen 
• Venskabsklasser (evt. så det understøtter læring) 
• Skabe et godt miljø/tale om sprogets værdi/kropssprog 
• KRAP-tilgang (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)/Børns 

vilkår/konsulentbesøg 
• Tage konflikter i opløbet og følge konflikter til ende 
• Være opmærksom på, hvad der rører sig 
• Grine sammen/små konkurrencer/røre sig/røre ved hinanden/massage m.m. 
• Arbejde med cases sammen med eleverne 
• Bevidst gruppedannelse 
• Fokus på, hvad der foregår – også når de voksne ikke er til stede 
• Fælles indsats 
• Positive formuleringer, når vi laver regler 
• Alle voksne står sammen om beslutningerne 
• Årgangens trivselsråd 
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Elever: 
 

• Legepatrulje 
• Skabe et godt miljø/tale om sprogets værdi/kropssprog 
• Konfliktmægling – ældre elever hjælper yngre elever 

 
Forældre: 
 

• Legegrupper/til middag hos… 
• Være opmærksom på, hvordan børnene kommunikerer – også digitalt 
• Forældrearrangementer på årgangen 
• Skabe et godt miljø/tale om sprogets værdi/kropssprog 
• Være opmærksom på, hvad der rører sig 
• Fokus på, hvad der foregår – også når de voksne ikke er til stede 
• Spørge ind til konfliktens kerne – se det fra den anden side 
• Bruge tid på snakken, når barnet kommer 
• Informere hinanden indbyrdes om problematiske forhold/hændelser 
• Accept af at ”rette” på hinandens børn 
• Slå sig sammen og holde fødselsdag for hele årgangen – lave børneaktiviteter 
• Tænke over, hvad man siger om andre børn og voksne 
• Voksne skal tale sammen - og blande sig (ikke negativt) 
• Være interesseret i børnenes verden 
• Respektere børnene, de voksne og deres forskelligheder 
• Være loyal 

 
 


