
 

Bjerregrav Friskole                      

 
HVAD ER MOBNING? 

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

sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt 

fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om 

onde mønstre – ikke onde børn.  

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  

At skabe en tryg hverdag og skoledag for alle børn,                                                                   

der er tilknyttet Bjerregrav Friskole og Børnehus. 
 

Mobning er ødelæggende for alles trivsel og skal derfor bekæmpes.  

For at sikre dette, gør vi følgende på Bjerregrav Friskole og Børnehus: 

 



 
FOREBYGGELSE AF MOBNING 

           SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING    

Gennem undervisning 
Skriv de tiltag, I vil lave som 

en del af undervisningen for 

at forebygge mobning 

 I ”klassens tid” på alle årgange laves den sociale årsplan for hvert enkelt klassetrin. Her tales bl.a. om regler for 

det gode fællesskab, klassens trivsel og håndtering af udfordringer i klassens sociale liv. Klasselæreren har øget 

fokus på at disse trivselsregler overholdes.  

 

 Klasselæreren følger både klassens og den enkelte elevs trivsel tæt. Klasselæreren inddrager hele klassen i 

afdækning af eventuelle konflikter, hvis det findes nødvendigt.  

 

 Der laves trivselsundersøgelser for klassen i forbindelse med skole-hjemsamtaler. Herefter udarbejdes en 

handleplan for løsning af konstaterede problemer.  

 

 Der arbejdes på alle årgange med emner, der styrker elevernes forståelse af sig selv, fællesskabets styrker, 

personlige grænser og adfærd, valg og konsekvens. Dette gøres bl.a. med materialer fra ”uge 6” 

 

 

 6.klasse arbejder i løbet af skoleåret med forløbet ”det gode liv”. Forløbet planlægges og udføres i samarbejde 

med SSP. Alle børn har drømmen om ”det gode liv”, og der er rigtigt mange forskellige bud på, hvad der skal til for 

at opfylde denne ønsketilstand. Ofte har det at gøre med sociale kompetencer og hverdagstrivsel. Er jeg i grunden 

glad? Har jeg gode venner? Hvordan har vi det i klassen? Hvad synes de andre? - og hvad kan jeg bruge mine 

forældre til? Alt kommer i spil ved denne herlige og altid spritnye seance på tærsklen til teenageårene. Elevernes 

svar på klassen danner selveste indholdet for forældrenes møde om aftenen. Er der nogle områder, eleverne er 

særligt opmærksomme på? – Og hvis der er, hvor kan forældrene så være med til at støtte? Vi tager pulsen på 

klassens sociale liv – og glæder os til at dele børnenes arbejde og vigtige betragtninger om aftenen! 

 

 

   

I frikvarterer 
Skriv de tiltag, I vil lave i 

frikvartererne for at 

forebygge mobning 

 

 Heste/føl ordningen mellem 0.klasse og 7.klasse er med til at skabe tryghed og trivsel for børnene i 0.klasse. 

7.klasses elever er til stor støtte for 0.klasses elever i frikvartererne.  

 

 Der er tilsyn med børnene i alle frikvartererne. 

 

 I indskolingen arbejdes meget med at udvide elevernes legerelationer. Det gøres bl.a. ved forskellige legemakkere 

i frikvartererne.  

 

 Især i indskoling arbejdes med skabe gode muligheder for frikvartersaktiviteter for eleverne. Dette tiltag kan tages 

med længere op i skoleforløbet, hvis det er nødvendigt.  

 

   



 
Samarbejde ml. skole 

og fritidsinstitution 
Skriv, hvordan I vil 

samarbejde med 

fritidsinstitutionen om at 

forebygge mobning 

 

 Der afholdes møde mellem indskolingsteamet og en repræsentant fra skolens SFO en gang om måneden. Her 

sikres information om børnenes trivsel mellem de to afdelinger. 

 

 I SFO afholdes børnemøder med det formål at skabe større trivsel i børnegruppen. Her italesættes regler for det 

gode fællesskab og elevernes egne ideer og ønsker for SFO-tiden. 

 

   

På digitale medier 
Skriv, hvordan I vil 

forebygge mobning på de 

digitale medier 

 

 4.klasse arbejder med webetik i kristendom.  

 

 5.klasse arbejder i løbet af skoleåret med sociale medier og digital mobning. Her kan SSP inddrages – ligesom 

forløbet ”sociale medier” fra emu benyttes.   

Med udgangspunkt i nøgleord som adfærd, valg og konsekvenser er målet med dette initiativ at give børnene en 

øget indsigt i og viden om de sociale medier. Målet er at skabe større bevidsthed og refleksion omkring en fornuftig 

online adfærd - for dermed at mindske risikoen for en uhensigtsmæssig og kriminel anvendelse af og på de sociale 

medier.  

 

  8.klasse arbejder eleverne med forløbet ”På nettet på egen hånd”. Forløbet planlægges og udføres i samarbejde 

med SSP.  

Målet med indsatsen i de ældste klasser er at klæde eleverne endnu bedre på til at møde de udfordringer og risici, 

de nu møder på nettet. Således, at de kan færdes frit på de sociale medier uden at begå noget kriminelt eller 

uhensigtsmæssigt. Og uden at de udsætter sig selv eller andre for risiko - herunder hævnporno og lignende. 

 

 Skolen sikrer undervisning i regler og etik for anvendelse af mobiltelefon og anden elektronisk kommunikation.  

 

   

Samarbejde med 

forældre 
Skriv, hvordan I vil 

samarbejde med forældre 

om at forebygge mobning 

 

 Forældre opfordres til at tage kontakt til klasselæreren, hvis de oplever en bekymring i forhold til deres barns 

trivsel.  

 

 Hver klasse har et forældreråd, der tager initiativ til planlæggelse og udførelse af sociale arrangementer i klassen. 

Dette sker i samarbejde med klasselæreren. 

 

 Forældre opfordres til at indgå aftaler om private klassearrangementer, der styrker klassens sociale liv.  

 

 Ligeledes arbejdes der med ”legegrupper” i 0.klasse for at styrke fællesskabet i klassen fra første færd.  

 

 Elevernes trivsel indgår på forældremøder og drøftes til alle skole-hjemsamtaler.  

 

   



 

HÅNDTERING AF MOBNING  

Særlige 

arrangementer 
Skriv, hvilke sociale 

arrangementer I har på 

skolen, der bidrager til at 

forebygge mobning 

 

 Skolen og børnehuset afholder hvert år ”trivselsdag” med formål om at styrke relationer på tværs af alder. 

 

 Derudover afholdes flere arrangementer for hele skolen og skole/børnehus, der har fokus på det store fællesskab 

og styrker samhørigheden eleverne imellem.  Det er bl.a. skolens motionsdag, idrætsdage og fælles emneuge for 

hele skolen. 

   

 SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING    

Tilskuer til mobning 
Skriv, hvad man skal gøre, hvis 

man hører om/ser mobning? 

 

 

 Børnenes trivsel er et fælles anliggende på Bjerregrav Friskole og Børnehus. Derfor har 

personalet pligt til at videregive oplysninger om mobning til 

klasselæreren/primærpædagogen. 

 

 Klasselæreren eller primærpædagogen er tovholder og sikrer at mobningen straks 

ophører. Der indgås aftaler, der sikrer mod gentagelse. Alle involverede inddrages og 

der aftales opfølgning.   

   

Klassen/børnegruppen 
Skriv eksempler på handlinger, 

I iværksætter i den 

børnegruppe, hvor der er 

mobning 

 

 

 Der iværksættes konfliktløsning/mægling.  

 

 Eventuel et øget tilsyn i frikvarterer.  

 

 I særlige tilfælde kan der rettes henvendelse til skolens AKT-lærere for sparring.  

 

AKT-funktionen:  

- Hjælp til observationer, herunder afdækning af relationer mellem elev-elev, lærer-elev, 

lærer-forældre.  

- Hjælp til opstilling af konkrete forslag til ændringer, ideer, metoder og strategier til 

igangsættelse af en positiv udvikling.  

- Afdækning af sociale mønstre i klassen. 

- Hjælp til samtaler med enkelt elever, hele klasser eller forældre.  

  
 

     



 

 

 

Dato og næste revidering 

 

 Antimobbestrategien er udarbejdet september 2017. 

Dokumentet revideres hvert skoleår- næste gang juni 2019  

 

 

 

De involverede børn 
Skriv, hvordan I vil hjælpe de 

elever, der er en direkte del af 

mobningen 

 

 

 

 Klasselæreren kontakter implicerede elevers forældre. 

 

 Klasselæreren (eller AKT-lærer) har samtaler med barnet.  

Forældre og fagteam 
Skriv, hvordan I vil orientere 

forældre og fagteam om 

mobningen 

 

 

 I tilfælde hvor eleverne er/har været i større konflikt kontaktes forældrene af 

klasselæreren. I særlige tilfælde kan det være af skolelederen. Alt efter situationen laves 

der afdækning og opfølgning med forældrene.  

 

 Det er klasselærerens ansvar at informere alle relevante parter ved en konflikt.  

   


