
 

 

 

 

  

 
Antimobbestrategi 
 
Formål  
Med afsæt i vores værdigrundlag er formålet med denne antimobbestrategi at sikre et godt 
læringsmiljø og at forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i 
fritiden. Mobning er et fælles ansvar, som alle har ansvar for at forebygge og reagere på. 
Det er afgørende for børn og unges trivsel, at deres oplevelser og følelser anerkendes, og 
at der arbejdes målrettet med at bekæmpe eventuel mobning. 
 
Mål  
Det har afgørende betydning, at vi arbejder forebyggende. Hvis mobning opstår er det 
vigtigt at elever, personale og forældre og ledelse ved, hvor de kan henvende sig og at man 
samtidig ved, hvordan man skal handle på tilfælde af mobning. Antimobbestrategien skal 
sikre, at mobningen stopper og at eleven igen føler sig som en del af fællesskabet. Det har 
vi alle en fælles forpligtigelse til at sørge for sker!  
Mobning er et kompliceret fænomen, og det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en 
situation kan siges at være mobning. Målet med antimobbestrategien er derfor, at vi får et 
fælles sprog om, hvad mobning er og at vi handler ens i tilfælde af mobning. Man er som 
lærer/pædagog særligt forpligtet til såvel at arbejde forebyggende som til at reagere i 
situationen, hvis et barn ikke trives. Uanset om der er tale om mobning eller ej.  
 
Begreber  
På Egholmskolen har vi valgt at definere mobning således: 
”Mobning er et gruppefænomen. Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser 
eller på årgange. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i 
sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. 
Mobbeprocesser markerer et fællesskab, 
hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre ikke anerkendes, og derfor 
udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, 
hvem der ikke er med. 
Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og 
medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af 
et eller 
flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning 
i 
skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. 
Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et 
fællesskab.” 
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Fra værdigrundlaget 
Eleverne skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af vores værdigrundlag. Som elev 
på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. 
Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at 
være i vores skole. 
 
Værdiregelsæt 

 På vores skole har alle ret og pligt til at indgå i fællesskabet! 

 På vores skole passer vi på hinanden! 
 
Eleverne 

 Vi siger ”hej” og ”farvel” til hinanden 

 Vi hjælper hinanden både i timerne og i frikvartererne 

 Vi griner ikke af hinanden og vi slår ikke 

 Vi taler pænt til hinanden – også digitalt 

 Vi leger sammen – ingen skal være alene 

 Vi har legepatrulje og elevmægling 
 
Personalet 

 Vi tager ansvar for alle børns og kollegers trivsel 

 Vi er nærværende og engagerede – og vi er der for hinanden 

 Vi taler pænt til og om hinanden 

 Vi arbejder med trivslen i klassen, og vi har omsorgsbænk og elevmægling 

 Vi hilser på børn, kolleger og forældre 
 
Forældrene 

 Vi bakker op om alle slags arrangementer (forældremøder, arbejdet med trivsel, 
legegrupper, socialt samvær – herunder fødselsdage) 

 Vi respekterer, at vi forældre har forskellige ressourcer og forskelligt overskud i 
hverdagen 

 Vi griber ind i situationer, hvis det er nødvendigt 

 Vi har medansvar for, at alle børn trives 

 Vi har medansvar for, at vi har en mobbefri skole 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Forebyggelse af mobning og digital mobning i henhold til værdigrundlaget 
I indskolingen og SFO: 

 Vi arbejder med ”Fri for Mobberi” 

 Vi udarbejder trivselshandleplaner med baggrund i den Nationale Trivselsmåling 

 Vi laver undervisning i konflikthåndtering 

 Vi holder morgensamling 

 Udlevering af ”Forældretips mod mobning” 

 Vi har legepatrulje og elevmægling 

 Fællesskabende tilsynsaktiviteter 

 Forældremøde om Digital Dannelse (SSP) 

 Hyttetur på 3.årgang 

 National Trivselsdag 
 
 
Mellemtrinnet: 

 Vi udarbejder trivselshandleplaner med baggrund i den Nationale Trivselsmåling 

 Vi har elevmægling og elevråd 

 Fællesskabende tilsynsaktiviteter i hallen, i boldburet… 

 Vi har pædagoger med i undervisningen (6.årgang) 

 Særligt læringsforløb om Digital Dannelse (6.årgang) 

 Lejrskole på 6.årgang 

 Årlig tur for mellemtrinnet 

 National trivselsdag 
 
Udskolingen: 

 Vi udarbejder trivselshandleplaner med baggrund i den Nationale Trivselsmåling 

 Særligt læringsforløb om Digital Dannelse (8.årgang) 

 Fællesskabsfremmende aktiviteter fx i juniorklubben 

 Hyttetur på 8.årgang 

 Vi har elvmægling og elevråd 

 National trivselsdag 

 Stærkt samarbejde mellem skolen og UU-Vallensbæk samt Ungdomsskolen 
 

 
Indgriben og genoprettelse 
Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks 
give besked til skolens ledelse, så denne kan sikre, at der udarbejdes en handleplan 
indenfor 10 arbejdsdage.  
AKT teamet skal som udgangspunkt altid ind over sagen fra begyndelse og en AKT-
medarbejder udpeges som tovholder på såvel udarbejdelse af handleplanen som til den 
løbende opfølgning på de - i handleplanen - iværksatte indsatser. Arbejdet med 
handleplanen fortsætter indtil mobningen vurderes at være bragt til ophør. Ledelsen 
involveres dér, hvor det giver mening alt efter sagens karakter.  



 

 

 

 

Ledelsen orienteres, når de igangsatte indsatser afsluttes. 
 
Handleplanens omdrejningspunkt tager afsæt i skolens værdigrundlag og har et 
selvfølgeligt fokus på mobning som et gruppefænomen jf. vores definition af mobning. 
 
At mobbe er at overtræde skolens værdisæt og skolens ledelse kan derfor vælge at 
sanktionere fx ved hjemsendelse af én eller flere elever jf. bekendtgørelse om fremme af 
god orden i folkeskolen. 
 
Til inspiration og viden: 
www.dcum.dk  
http://www.friformobberi.dk/system/files_force/Mobning_ebog.pdf  
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163975 
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